
Οι περισσότεροι πρόλογοι σε μια τρίτη ή και παρα-
πάνω έκδοση ενός βιβλίου ξεκινούν με φράσεις όπως: 
«Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι αυτή είναι η τρίτη έκδοση 
του…». Αλλά όχι σε αυτό το βιβλίο. Κατανοώ πόση δου-
λειά χρειάστηκε, και οπωσδήποτε μπορώ να το πιστέψω. 
Αλλά σας ευχαριστώ εάν με κάποιο τρόπο, συμπερι-
λαμβανομένης και της ανάγνωσης αυτού του προλόγου, 
έχετε συνεισφέρει στην επιτυχία αυτού του βιβλίου.

Στην πρώτη έκδοση, σας είχα ζητήσει να υποθέσετε 
για ένα λεπτό τι θα κάνατε εάν η έμφυτη περιέργεια σας 
έκανε να αναρωτηθείτε τι είδους πουλί είναι αυτό με το 
κόκκινο ράμφος που μόλις προσγειώθηκε στο περβάζι 
του παραθύρου σας. Θα μπορούσατε να πάρετε ένα βιβλίο 
με πτηνά, τα οποία κατατάσσονται με αλφαβητική σειρά 
από το άλμπατρος έως τον τρυποκάρυδο και να κοιτάτε 
για ώρες εκατοντάδες φωτογραφίες πουλιών. Ή θα μπο-
ρούσατε να πάρετε ένα βιβλίο που κατατάσσει τα πτηνά 
βάση του χρώματος του ράμφους, και να ξεφυλλίσετε μια 
σαφώς μικρότερη λίστα για να ανακαλύψετε ότι ο φτερω-
τός σας επισκέπτης είναι ένας κόκκινος καρδινάλιος.

Αυτό το βιβλίο είναι ένα τέτοιο βιβλίο, για κόκκινα 
ράμφη. Όπου είναι εφικτό, ομάδες παθήσεων πρώτα 
περιγράφονται βάση του πώς φαίνονται και όχι του πώς 
ονομάζονται. Οι απεικονιστικές διαγνώσεις συχνά, 
αλλά όχι πάντα, βασίζονται στην αναγνώριση μιας επα-
ναλαμβανόμενης οπτικής εικόνας της συγκεκριμέ-
νης παθολογίας. Αυτό καλείται προσέγγιση βάση της 
αναγνώρισης του απεικονιστικού προτύπου (pattern 
recognition approach) για την αναγνώριση παθολογίας, 
και όσο πιο έμπειρος είσαι στο να κοιτάς απεικονιστικές 
εξετάσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η άνεση και η αυτοπε-
ποίθηση με την οποία θα τις προσεγγίσεις.  

Πριν οι διαγνωστικές εικόνες σε βοηθήσουν να απο-
φασίσεις για το ποια νόσο μπορεί να έχει ο ασθενής, θα 
πρέπει καταρχήν να μπορείς να διακρίνεις μεταξύ του τι 
είναι φυσιολογικό και τι όχι. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο 
όσο ακούγεται. Το να αναγνωρίσεις τις διαφορές μεταξύ 
του φυσιολογικού και του παθολογικού πιθανά χρειάζε-

ται τόση εξάσκηση, αν όχι και περισσότερη, όση και για 
να αποφασίσεις ποια νόσο έχει ο ασθενής.

Οι ακτινολόγοι περνάνε όλη τους της ζωή βρίσκοντας 
τέτοιες διαφορές. Δεν θα γίνεις ακτινολόγος, τελειώνο-
ντας αυτό το βιβλίο, αλλά θα είσαι σε θέση να αναγνωρί-
ζεις παθολογίες και να ερμηνεύεις τις εικόνες καλύτερα 
και, με αυτό τον τρόπο, ενδεχομένως να συμμετάσχεις 
στη φροντίδα του ασθενούς με περισσότερη βεβαιότητα 
και αυτοπεποίθηση.

Όταν η αναγνώριση μέσω του απεικονιστικού προτύ-
που δε δουλεύει, αυτό το βιβλίο θα προσπαθήσει, όπου 
είναι εφικτό, να σου δώσει μια προσέγγιση βασισμένη 
στη λογική για να καταλήξεις στη διάγνωση. Μαθαίνο-
ντας να προσεγγίζεις, θα έχεις μια μέθοδο που θα μπο-
ρείς να εφαρμόσεις σε παρόμοια προβλήματα ξανά και 
ξανά. Μια αναλυτική προσέγγιση θα σου επιτρέψει να 
εφαρμόσεις μια ορθολογική λύση σε απεικονιστικά δια-
γνωστικά προβλήματα.

Αυτό το κείμενο γράφτηκε για να συνοδέψει τη χρήση 
της πλατφόρμας με την οποία οι ακτινολογικές εικόνες 
προβάλλονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο: την ψηφιακή 
προβολή. Αν και οι ψηφιακές προβολές μπορεί να είναι 
ιδανικές για να κοιτάτε τις εικόνες, αρκετοί άνθρωποι 
δεν θέλουν να διαβάσουν μεγάλο όγκο κειμένου από 
τις ηλεκτρονικές τους συσκευές. Έτσι, έχουμε συνδέσει 
το κείμενο της έντυπης μορφή με εικόνες, βίντεο, κουίζ 
και εκπαιδευτικό υλικό-πολλά εξ αυτών διαδραστικά- 
και τα διαθέτουμε διαδικτυακά στο StudentConsult/
Inkling.com. Πιστεύω ότι θα τις ευχαριστηθείτε.

Αυτό το βιβλίο δεν έχει σκοπό να γίνει εγκυκλοπαί-
δεια. Υπάρχον πολλά ακτινολογικά βιβλία αναφοράς, 
με χιλιάδες σελίδες, τα οποία ζυγίσουν κάτι λιγότερο 
από ένα Mini Cooper. Αυτό το βιβλίο είναι προσανατολι-
σμένο στους φοιτητές, ειδικευόμενους, ειδικευόμενους 
εν αναμονή ή και άλλους επαγγελματίες   της υγείας που 
ξεκινάνε τώρα.

Αυτό το βιβλίο δίδει έμφαση στην απλή ακτινογραφία 
γιατί αυτός ο τύπος εξέτασης θα ζητηθεί αρχικά για τους 
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περισσότερους ασθενείς και γιατί οι ίδιες απεικονιστικές 
αρχές που εφαρμόζονται για να φτάσετε στη διάγνωση 
στη απλή ακτινογραφία συχνά μπορεί να εφαρμοστούν 
και σε πιο πολύπλοκες απεικονιστικές μεθόδους.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ή αν είστε τέτοιος τύπος 
ανθρώπου (όπως είμαι εγώ) που διαβάζετε τον πρόλογο 
αφότου έχετε διαβάσει το βιβλίο, ελπίζω να το ευχαρι-
στηθήκατε.

William Herring, MD, FACR



Το πρώτο πράγμα που διδάσκεται κανείς στην Ακτι-
νολογία είναι η απεικονιστική ανατομία. Η γνώση του 
φυσιολογικού οδηγεί στην αναγνώριση της παθολο-
γίας. Όταν κοιτάτε μια ακτινογραφία, πρέπει να ψάξετε 
να βρείτε αν υπάρχει κάτι που δεν ανήκει στην εικόνα. 
Αν το βρείτε, στη συνέχεια χρησιμοποιείτε διάφορα 
πρότυπα για να μπορέσετε να το χαρακτηρίσετε. Ακόμα 
και αν δεν μπορέσετε να καταλήξετε σε μία συγκεκρι-
μένη διάγνωση, αν έχετε μάθει να ακολουθείτε μια 
λογική προσέγγιση για την ερμηνεία του παθολογικού 
ευρήματος, θα μπορέσετε να αποκλείσετε τις περισσό-
τερες διαγνώσεις και να περιορίσετε τις πιθανές.

Όταν διάβασα την αγγλική έκδοση αυτού του 
βιβλίου, είδα ότι παρέχει τον τρόπο σκέψης που θα 

διευκολύνει όσους είστε φοιτητές της Ιατρικής αλλά 
και ειδικευόμενοι Ακτινολογίας στα πρώτα βήματα 
της ειδικότητας, να αναγνωρίσετε και να ερμηνεύ-
σετε τα βασικά ευρήματα των απεικονιστικών εξετά-
σεων. Η δομή του βιβλίου αυτού, με τα μηνύματα για 
το σπίτι και τα κύρια σημεία του κειμένου σε πλαίσια, 
διευκολύνει την ανάγνωση και σας δείχνει πού πρέ-
πει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή αποφεύγοντας 
κουραστικές λεπτομέρειες. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο 
πιστεύω θα ανατρέξετε συχνά στο μέλλον, ιδίως όταν 
βρίσκεστε μπροστά από μια ακτινογραφία με έναν 
απαιτητικό συνάδελφο πάνω από το κεφάλι σας να 
περιμένει την διάγνωση. 

Σας εύχομαι να απολαύσετε τη διαδρομή!

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤωβρΙΟΣ  2017 

Λία Ε. Μουλοπούλου
Καθηγήτρια Ακτινολογίας
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Αναγνωρίζοντας τα Ευρήματα
κεφαλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ  
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον όταν ένα μάθημα ξεκινά 
με ένα quiz έκπληξη! Δεν χρειάζονται μολύβια. Έξι εικό-
νες με σύντομα ιστορικά παρουσιάζονται σαν άγνωστα 
περιστατικά. Η κάθε μια είναι διαγνωστική. Αν δεν ξέρετε 

τις απαντήσεις, δεν πειράζει καθόλου γιατί είστε εδώ για 
να τις μάθετε. Οι απαντήσεις είναι στο τέλος του βιβλίου 
αυτού (Εικ. 1-1 με 1-6).

 ■ Τώρα αμέσως θα μάθετε για κάθε μια από τις απεικο-
νιστικές μεθόδους, για το πώς να προσεγγίζετε μια 
απεικονιστική εξέταση, για τις έξι νόσους που αντι-

SUPINE
Compress

Sagittal right kidney

ΕΙΚΟΝΑ 1-1  Ασθενής 56 ετών με κοιλιακό  
άλγος

ΕΙΚΟΝΑ 1-4  Τυχαίο εύρημα σε υπερηχογρά-
φημα κοιλίας

ΕΙΚΟΝΑ 1-2  Ασθενής 49 ετών που έπεσε  
από την σκάλα

ΕΙΚΟΝΑ 1-5  Κυστεογραφία ασθενούς 56 
ετών μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα

ΕΙΚΟΝΑ 1-3  Ασθενής 22 ετών με ξαφνικό  
θωρακικό άλγος

ΕΙΚΟΝΑ 1-6  4 μηνών ανήσυχο βρέφος
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προσωπεύονται σε αυτές τις εικόνες, και πολλά ακόμα 
καθώς ολοκληρώνετε το κείμενο.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ... ΦΩΣ

 ■ Το 1895, ο Wilhelm Rontgen (ή Roentgen), δουλεύ-
οντας σε ένα σκοτεινό εργαστήριο στο Wurzburg της 
Γερμανίας, πρόσεξε ότι ένα παραπέτασμα βαμμένο με 
ένα φθορίζον υλικό μέσα στο ίδιο δωμάτιο, αλλά λίγα 
πόδια μακριά από τον καθοδικό σωλήνα τον οποίο είχε 
ενεργοποιήσει και είχε κάνει αδιαπέραστο στο φως, 
άρχισε να λάμπει (να φθορίζει). Αισθανόμενος ότι κάτι 
σημαντικό έγινε, αναγνώρισε ότι το παραπέτασμα αντα-
ποκρινόταν σε μια κοντινή παραγωγή μιας άγνωστης 
αόρατης ακτινοβολίας η οποία διαδιδόταν μέσα στο 
δωμάτιο. Ονόμασε τις νέες ακτίνες «ακτίνες Χ» χρη-
σιμοποιώντας το μαθηματικό σύμβολο «Χ» για κάτι 
άγνωστο. Δεν χρειάστηκε πολύ μέχρι σχεδόν όλοι να 
βγάζουν ακτινογραφίες από οτιδήποτε μπορούσαν να 
φανταστούν.

 ■ Για περίπου 100 χρόνια μετά, οι ακτινογραφίες επιβί-
ωσαν μετά την πολύ σύντομη γέννησή τους όταν μια 
έκρηξη ιοντίζουσας ακτινοβολίας φώλιασε αναπαυ-
τικά σε ένα κομμάτι ακτινογραφικού φιλμ. Σε κάποια 
μέρη χρησιμοποιείται ακόμα το φιλμ, αλλά πολύ λιγό-
τερο συχνά.

 ■ Σήμερα, όπως το 1895, οι συμβατικές ακτινογραφικές 
εικόνες (εν συντομία συνήθως x-rays) παράγονται από 
ένα συνδυασμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας και φωτός 
που προσπίπτει σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια, η 
οποία, με την σειρά της, παράγει μια λανθάνουσα εικόνα 
η οποία στην συνέχεια υφίσταται επεξεργασία. Αρχικά, 
η επεξεργασία των φιλμ γινόταν σε σκοτεινό δωμάτιο 
που περιείχε δίσκους με διάφορες χημικές ουσίες. Τα 
φιλμ, τότε, στην κυριολεξία, βυθίζονταν στους δίσκους 
και στην συνέχεια κρεμόνταν για να στεγνώσουν. 

 ◆ Όταν έπρεπε να γίνει μια επείγουσα διάγνωση, τα 
φιλμ ερμηνεύονταν καθώς ακόμα έσταζαν τα χημικά 
υγρά, για αυτό και γεννήθηκε ο όρος υγρή ερμηνεία 
(wet reading) για μια επείγουσα διάγνωση.

 ◆ Τα φίλμ τότε διαβάζονταν πάνω σε διαφανοσκόπια 
με φως (σχεδόν πάντα ανάποδα ή με το πάνω –κάτω, 
αν η τοποθέτηση των φιλμ γινόταν στα πλαίσια μιας 
ταινίας ή ενός τηλεοπτικού show).

 ■ Αυτή η ροή εργασίας συνεχίστηκε για πολλές δεκαε-
τίες, αλλά είχε δυο βασικά μειονεκτήματα:

 ◆ Απαιτούσε άφθονο αποθηκευτικό χώρο για τον συνε-
χώς αυξανόμενο αριθμό των φιλμ. Παρόλο που κάθε 
φιλμ είναι πολύ λεπτό, πολλά φιλμ στους φακέλους 
χιλιάδων ασθενών χρειάζονται πολύ χώρο (Εικ. 1-1). 

 ◆ Το άλλο μειονέκτημα είναι ότι τα ακτινογραφικά φιλμ 
μπορούν να βρίσκονται μόνο σε ένα μέρος την ίδια 
χρονική στιγμή, το οποίο δεν είναι απαραίτητα και 
αυτό που χρειάζεται για την θεραπεία του ασθενούς.

 ■ Έτσι, τελικά, γεννήθηκε η ψηφιακή ακτινογραφία, 
κατά την οποία το φωτογραφικό φιλμ αντικαθίσταται 
από μια φωτοευαίσθητη κασέττα ή πλάκα την οποία 
μπορεί να επεξεργαστεί ένας ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής ενώ η εικόνα που προκύπτει μπορεί να απο-
θηκευτεί σε ψηφιακή μορφή. Αυτή η ηλεκτρονική 
επεξεργασία δεν έχει ανάγκη πια το σκοτεινό δωμά-
τιο για να εμφανίζει το φιλμ, ή ένα μεγάλο δωμάτιο για 
να αποθηκεύει τα φιλμ. Αναρίθμητες εικόνες μπορούν 
να αποθηκευτούν στο χώρο στο σκληρό δίσκο ενός 
κεντρικού εξυπηρετή (computer server). Ακόμα πιο 
σημαντικό, οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα μπορεί να δει 
τις εικόνες, οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα.

 ■ Οι εικόνες διατηρούνταν σε κεντρικούς εξυπηρετές, 
όπου αποθηκεύονταν και αρχειοθετούνταν για να 
υπάρχουν για μεταγενέστερη χρήση και από όπου ήταν 
να δυνατόν να τις βλέπουν άλλοι χρήστες. Το σύστημα 
αυτό καλείται PACS, (δίκτυο αποθήκευσης και επι-
κοινωνίας ιατρικών εικόνων – picture archiving 
communications, and storage).

 ■ Χρησιμοποιώντας τα συστήματα PACS, εικόνες που 
προκύπτουν από όλες τις απεικονιστικές μεθόδους 
μπορούν να αποθηκευτούν και να αναζητηθούν. Συμ-
βατικές ακτινογραφίες, υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ), 
υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία (ΜΤ), 
ακτινοσκόπηση, και πυρηνική ιατρική είναι παραδείγ-
ματα εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν με αυτόν 
τον τρόπο. 

 ■ Θα δούμε συνοπτικά κάθε μια από αυτές τις μεθόδους 
στις ενότητες που θα ακολουθήσουν.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (ΑΠΛΕΣ) ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 ■ Οι εικόνες που προκύπτουν από τη χρήση ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας (δηλαδή την παραγωγή ακτίνων Χ, χωρίς 
όμως την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου όπως βαρίου 
ή ιωδίου) ονομάζονται συμβατικές ακτινογραφίες ή, 
ακόμα πιο συχνά, απλές ακτινογραφίες.

 ■ Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των συμβατικών ακτινο-
γραφιών είναι ότι οι παραγωγή των εικόνων είναι σχε-
τικά φθηνή, μπορεί να γίνει σχεδόν παντού με την 
χρήση φορητών ή κινητών μηχανημάτων, και είναι 
ακόμα οι πιο ευρέως διαδεδομένες απεικονιστικές εξε-
τάσεις.

 ■ Απαιτείται μια πηγή παραγωγής ακτίνων Χ (το «ακτι-
νογραφικό» μηχάνημα), ένας τρόπος καταγραφής της 
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εικόνας (φιλμ, κασέτα, φωτοευαίσθητη πλάκα), και ένας 
τρόπος επεξεργασίας της καταγεγραμμένης εικόνας 
(είτε με χημικά είτε με ψηφιακό λογισμικό ανάγνωσης).

 ■ Συχνές χρήσεις συμβατικών ακτινογραφιών περιλαμ-
βάνουν την πανταχού παρούσα ακτινογραφία θώρακος, 
απλές ακτινογραφίες κοιλίας, και στην πραγματικότητα 
κάθε αρχική απεικόνιση των οστών για τη διερεύνηση 
καταγμάτων ή αρθρίτιδας.

 ■ Τα μεγάλα μειονεκτήματα της συμβατικής ακτινογρα-
φίας είναι το περιορισμένο εύρος πυκνοτήτων που μπο-
ρεί να αναδείξει και το ότι χρησιμοποιεί ιοντίζουσα 
ακτινοβολία.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ

 ■ Η συμβατική ακτινογραφία περιορίζεται στην ανά-
δειξη πέντε βασικών πυκνοτήτων, που αναφέρονται εδώ 
από την λιγότερο στην περισσότερο πυκνή (Πιν. 1-1).

 ◆ Αέρας, ο οποίος απεικονίζεται ο πλέον μαύρος στην 
ακτινογραφία.

 ◆ Λίπος, που απεικονίζεται σαν πιο ανοιχτή απόχρωση 
του γκρι σε σχέση με τον αέρα

 ◆ Μαλακά μόρια ή υγρό (επειδή και τα μαλακά μόρια 
και το υγρό έχουν την ίδια απεικόνιση στις συμβα-
τικές ακτινογραφίες, είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε 
τον καρδιακό μυ από το αίμα μέσα στη καρδιά στην 
ακτινογραφία θώρακος)

 ◆ Ασβέστιο (συνήθως βρίσκεται μέσα στα οστά)
 • Μέταλλο, που φαίνεται το πλέον άσπρο στην ακτι-
νογραφία

 • Αντικείμενα με πυκνότητα μετάλλου συνήθως δεν 
υπάρχουν στο σώμα. Ακτινολογικά σκιαγραφικά 
μέσα και προσθετικό γόνατο ή ισχίο είναι παρα-
δείγματα μεταλλικών πυκνοτήτων που έχουν τοπο-
θετηθεί εσκεμμένα στο σώμα (Εικ. 1-7).  

 ■ Παρόλο που οι συμβατικές ακτινογραφίες παράγο-
νται από ιοντίζουσα ακτινοβολία σε σχετικά χαμηλές 
δόσεις, η ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα να προκαλέ-

A B

ΕΙΚΟΝΑ 1-7  Σφαίρα στο θώρακα, Α, Το σκιερό (λευκό) μεταλλικό ξένο σώμα που επιπροβάλεται στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο (λευκό βέλος) 
είναι μια σφαίρα. Είναι πολύ πιο σκιερό (πιο λευκό) από τα οστά (πυκνότητα ασβεστίου), που αντιπροσωπεύονται από τις πλευρές, τις κλείδες, και την 
σπονδυλική στήλη. Υγρό (όπως το αίμα στη καρδιά) και ιστοί πυκνότητας μαλακών μορίων (όπως ο μυς της καρδιάς) έχουν την ίδια πυκνότητα, και 
αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δυο στη συμβατική ακτινογραφία. Ο αέρας στους πνεύμονες είναι ο λιγότερο πυκνός 
(πιο μαύρος). Β, Δυο προβολές με γωνία 900 μεταξύ τους, όπως αυτές οι κατά μέτωπο και πλάγια ακτινογραφίες θώρακος, καλούνται ορθογωνια-
κές προβολές. Με μία μόνο προβολή, θα ήταν αδύνατο να γνωρίζουμε την εντόπιση της σφαίρας. Στην πλάγια ακτινογραφία, η σφαίρα φαίνεται ότι 
εντοπίζεται στα μαλακά μόρια της ράχης (μαύρο βέλος). Οι ορθογωνιακές προβολές χρησιμοποιούνται σε όλες τις συμβατικές ακτινογραφίες για την 
εντόπιση δομών σε όλα τα μέρη του σώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πυκνότητα Απεικονιστικά χαρακτηριστικά

Αέρας Απορροφά ελάχιστη ακτινοβολία και φαίνεται 
«πιο μαύρος» στις συμβατικές ακτινογραφίες

Λίπος Γκρι, κάπως πιο σκοτεινό (πιο μαύρο) από τα 
μαλακά μόρια 

Υγρό ή 
μαλακά 
μόρια

Και τα δύο, υγρό (π.χ. αίμα) και μαλακά μόρια 
(π.χ. μυς) έχουν τις ίδιες πυκνότητες στις 
συμβατικές ακτινογραφίες

Ασβέστιο Το πιο πυκνό υλικό που φυσιολογικά υπάρχει 
(π.χ. οστά). Απορροφά την μεγαλύτερη 
ποσότητα ακτινοβολίας

Μέταλλο Συνήθως απορροφά όλη την ακτινοβολία και 
φαίνεται «πιο άσπρο» (π.χ. σφαίρες, βάριο) 
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σει κυτταρικές μεταλλάξεις, γεγονός που μπορεί οδη-
γήσει σε πολλές μορφές καρκίνου ή ανωμαλιών. Τα 
δεδομένα δημόσιας υγείας για χαμηλά επίπεδα ακτινο-
βολίας ποικίλουν όσον αφορά στην εκτίμηση του κιν-
δύνου, αλλά γενικά ισχύει ότι πρέπει να γίνονται μόνο 
διαγνωστικές εξετάσεις που είναι ιατρικά απαραίτητες 
και ότι η απεικόνιση με ακτίνες x πρέπει να αποφεύγε-
ται κατά την διάρκεια χρονικών περιόδων με δυναμικό 
τερατογένεσης, όπως η κύηση. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

 ■ Οι υπολογιστικοί ή αξονικοί τομογράφοι (ΥΤ), οι οποίοι 
πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 1970, προκάλε-
σαν αλματώδη πρόοδο στην ιατρική απεικόνιση. 

 ■ Χρησιμοποιώντας ένα κύλινδρο (gantry) με ενσωμα-
τωμένη περιστρεφόμενη δέσμη ακτινοβολίας και πολ-
λαπλούς ανιχνευτές σε διάφορες σειρές (οι οποίοι 
περιστρέφονται συνεχώς γύρω από τον ασθενή), μαζί 
με προχωρημένους αλγόριθμους ηλεκτρονικών υπο-
λογισ τών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, ένας 
μεγάλος αριθμός από δισδιάστατες, σαν φέτες, εικό-
νες (κάθε μια από τις οποίες έχει πάχος χιλιοστών) 
μπορεί να μορφοποιηθεί σε πολλαπλά επίπεδα απει-
κόνισης.

 ■ Ο αξονικός τομογράφος συνδέεται με έναν ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα 
μέσω διαφόρων αλγόριθμων για να παράγει εικόνες 
διαγνωστικής ποιότητας. 

 ■ Μια εικόνα ΥΤ αποτελείται από μια μήτρα με χιλιάδες 
μικρά τετραγωνάκια που λέγονται pixels, σε κάθε ένα 
από τα οποία ο υπολογιστής αντιστοιχεί ένα αριθμό ΥΤ 
από το -1000 μέχρι το +1000 που μετρείται με μονάδες 
Hounsfield (HUs), οι οποίες ονομάστηκαν έτσι από τον 
Sir Godfrey Hounsfield, τον άνθρωπο στον οποίο χρεώ-
θηκε η ανάπτυξη του πρώτου ΥΤ (για την οποία κέρδισε 
το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1979 μαζί με τον Allan 
Cormack).

 ◆  Ο αριθμός ΥΤ ποικίλει ανάλογα με την πυκνότητα 
του ιστού που σαρώνεται και είναι ένα μέτρο του 
πόση από την δέσμη ακτίνων x απορροφάται από 
τους ιστούς σε κάθε σημείο της σάρωσης. Κατά σύμ-
βαση, στον αέρα προσδίδεται ο αριθμός Hounsfield 
-1000HU και το οστό από 400HU μέχρι 600HU. 
Το λίπος είναι -40 με -100HU, το νερό είναι 0, και 
τα μαλακά μόρια είναι 20 με 100HU.

 ■ Η θέαση των εικόνων ΥΤ γίνεται χρησιμοποιώντας ένα 
εύρος αριθμών Hounsfield, προεπιλεγμένο για να ανα-
δεικνύει καλύτερα τους ιστούς που μελετώνται (π.χ. από 
-100 μέχρι +300), και οτιδήποτε μέσα σε αυτό το εύρος 

αριθμών ΥΤ απεικονίζεται με διαβαθμίσεις πυκνότη-
τας από την διαθέσιμη κλίμακα του γκρι. Αυτό το εύρος 
ονομάζεται παράθυρο.

 Οι πυκνότερες ουσίες οι οποίες απορροφούν περισ-
σότερες ακτίνες x έχουν υψηλούς αριθμούς ΥΤ, 
εμφανίζουν αυξημένη εξασθένηση, και απεικονίζο-
νται σαν πιο άσπρες πυκνότητες στις τομές ΥΤ. 

 ◆ Στις συμβατικές ακτινογραφίες, αυτές οι ουσίες (π.χ. 
το μέταλλο και το ασβέστιο) επίσης θα απεικονίζο-
νται πιο άσπρες και άρα θα έχουν αυξημένη πυκνό-
τητα ή είναι θα πιο σκιερές.

 ■ Οι λιγότερο πυκνές ουσίες που απορροφούν λιγότε-
ρες ακτίνες x έχουν χαμηλούς αριθμούς ΥΤ, εμφανί-
ζουν ελαττωμένη εξασθένηση, και απεικονίζονται σαν 
πιο μαύρες πυκνότητες στην ΥΤ.

 ◆ Στις συμβατικές ακτινογραφίες, αυτές οι ουσίες (π.χ. 
αέρας και λίπος) επίσης απεικονίζονται σαν πιο 
μαύρες πυκνότητες και άρα θα έχουν ελαττωμένη 
πυκνότητα (ή αυξημένη διαυγαστικότητα). 

 ■ Στις τομές ΥΤ μπορεί επίσης να επιλεγεί ένα παρά-
θυρο που να βελτιστοποιεί την απεικόνιση διαφορετι-
κών τύπων παθολογίας αφού έχει προηγηθεί η λήψη 
των εικόνων, ένα πλεονέκτημα που καλείται μετεπε-
ξεργασία, το οποίο η ψηφιακή απεικόνιση, σε γενι-
κές γραμμές, εξέλιξε σημαντικά. Η μετεπεξεργασία 
επιτρέπει επιπλέον διαχείριση των πρωτογενών δεδο-
μένων (raw data) για την καλύτερη ανάδειξη της παθο-
λογίας χωρίς την επανάληψη της εξέτασης, και χωρίς 
την επανέκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία (Εικ. 
1-8).

 ■ Παραδοσιακά, η θέαση των εικόνων ΥΤ γίνεται στο 
κυρίως στο εγκάρσιο επίπεδο. Τώρα, λόγω της ογκο-
μετρικής απόκτησης των δεδομένων, είναι δυνατή η 
θέαση των εικόνων ΥΤ σε οποιοδήποτε επίθετο: εγκάρ-
σιο, οβελιαίο, ή στεφανιαίο. Τα ογκομετρικά δεδομένα 
περιέχουν μια σειρά από λεπτές τομές που μπορεί να 
επανασυναρμολογηθούν για μια τρισδιάστατη ανα-
σύνθεση. Η προβολή όγκου και επιφάνειας στις τρεις 
διαστάσεις μπορεί να παράγει εικόνες ΥΤ, εκπληκτικά 
ρεαλιστικής ποιότητας (Εικ. 1-9).

 ■ Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ΥΤ ένα-
ντι της συμβατικής ακτινογραφίας, είναι η ικανότητά 
της να επεκτείνει την κλίμακα αποχρώσεων του γκρι, 
πράγμα το οποίο διευκολύνει την αναγνώριση πολύ 
περισσότερων από τις πέντε βασικές πυκνότητες που 
αναγνωρίζονται στις απλές ακτινογραφίες. 

 ■ Λόγω των όλο και πιο εξελιγμένων σειρών ανιχνευτών 
και της λήψης εκατοντάδων τομών συγχρόνως, οι πολυ-
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τομικοί ΥΤ επιτρέπουν πολύ γρήγορη σάρωση (από το 
κεφάλι μέχρι τα δάκτυλα των ποδιών σε λιγότερο από 
10 sec), γεγονός το οποίο έχει επιτρέψει την δημιουργία 
νέων εφαρμογών για την ΥΤ, όπως η εικονική κολο-

νοσκόπηση και η εικονική βρογχοσκόπηση, βαθμο-
νόμηση του καρδιακού ασβεστίου (calcium score),και η 
ΥΤ στεφανιογραφία.

 ■ Οι εξετάσεις ΥΤ μπορεί να περιλαμβάνουν 1000 ή και 
παρά πάνω εικόνες. Για αυτό και η αποτύπωση κάθε 
εικόνας σε φιλμ, που χρησιμοποιούταν παλιά για την 
μελέτη πάνω σε διαφανοσκόπιο δεν είναι πρακτική, και 
τέτοιες εξετάσεις μελετώνται σχεδόν πάντα σε ηλεκτρο-
νικούς σταθμούς εργασίας.

 ■ Οι εξετάσεις ΥΤ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
εγκάρσιας απεικόνισης και είναι ευρέως διαθέσιμες, 
αν και δεν είναι ακόμα πραγματικά φορητές. Η παρα-
γωγή εικόνων ΥΤ απαιτεί έναν ακριβό σαρωτή, ένα 
χώρο ειδικό για την εγκατάστασή του, και δυνατότητα 
εξελιγμένης επεξεργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Όπως το μηχάνημα συμβατικών ακτινογραφιών, οι ΥΤ 
χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες x) για 
να παράγουν εικόνες.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 ■ Οι ηχοβολείς χρησιμοποιούν ακουστική ενέργεια μεγα-
λύτερη από αυτήν που μπορεί να ακούσει ο άνθρω-
πος για να παράγουν εικόνες, αντί να χρησιμοποιούν 
ακτίνες x όπως και η συμβατική ακτινογραφία και η ΥΤ 
(βλέπε Κεφάλαιο 21).

 ■ Ο ηχοβολέας ή μετατροπέας ενέργειας και παρά-
γει το υπερηχητικό σήμα και το καταγράφει. Τα χαρα-
κτηριστικά του κύματος επεξεργάζονται στη συνέχεια 
από ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι εικό-
νες των υπερήχων καταγράφονται ψηφιακά και εύκολα 
αποθηκεύονται σε ένα σύστημα PACS. Οι εικόνες απει-
κονίζονται σαν στατικές εικόνες ή σε κινηματογραφική 
μορφή («cine»). 

ΕΙΚΟΝΑ 1-9  Τρισδιάστατη προβολή υπολογιστικής τομογραφίας 
του θωρακικού κλωβού. Αυτή η εκδοχή κλίμακας του γκρι (με χρώμα 
σε απευθείας σύνδεση) μιας τρισδιάστατης προβολής επιφανείας του 
θωρακικού κλωβού είναι εφικτή με την λήψη πολλαπλών, λεπτών τομών 
υπολογιστικής τομογραφίας σε όλη την έκταση του σώματος. Αυτές οι 
τομές μπορεί μετά να ανασυντεθούν για να απεικονίσουν στεφανιογρα-
φία, όπως σε αυτή την εικόνα. Η ίδια σειρά δεδομένων θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσει την καρδιά ή τους πνεύμονες (οι οποί-
οι έχουν αφαιρεθεί ψηφιακά εδώ) και όχι τον θωρακικό κλωβό. Τέτοιες 
προβολές κυρίως βοηθούν στο να απεικονίσουν τις ακριβείς ανατομικές 
σχέσεις δομών, ειδικά για τον σχεδιασμό χειρουργείου. Π: Πόδια, Α: Αρι-
στερά, Κ: Κεφαλή, Δ: Δεξιά.

A B Γ

ΕΙΚΟΝΑ 1-8  Αλλάζοντας το παράθυρο στον θώρακα. Κατά τη θέαση των τομών υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακα, συνήθως χρησιμοποι-
ούνται διάφορα παράθυρα για την βελτιστοποίηση της ανατομικής σαφήνειας. Α, Τα πνευμονικά παράθυρα επιλέγονται για να μεγιστοποιήσουν την 
ικανότητα απεικόνισης ανωμαλιών του πνευμονικού παρεγχύματος και για την αναγνώριση της φυσιολογικής και παθολογικής ανατομίας των βρόγ-
χων (μαύρος κύκλος). Β, Παράθυρα μεσοθωρακίου επιλέγονται για να αναδείξουν τις μεσοθωρακικές, πυλαίες και υπεζωκοτικές δομές όσο το δυνατόν 
καλύτερα (λευκός κύκλος). Γ, Παράθυρα οστών χρησιμοποιούνται σαν ένας τρίτος τρόπος ανάδειξης των δεδομένων για την όσο το δυνατόν καλύτερη 
απεικόνιση των οστικών δομών (λευκό οβάλ σχήμα και βέλος). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι απεικονίσεις με τα διαφορετικά παράθυρα είναι 
χειρισμοί των δεδομένων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της αρχικής σάρωσης και δεν απαιτούν επανεξέταση του ασθενούς.
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