
Αξονική 
Στεφανιογραφία

STAFAN_intro.indd   1 04/05/2010   8:18 ΜΜ



STAFAN_intro.indd   2 04/05/2010   8:18 ΜΜ



Αξονική 
Στεφανιογραφία

Ιωάννης Α. Ανδρέου
Άμισθος Επίκουρος  

Καθηγητής Ακτινολογίας
Δ/ντής  τμήματος 

Ιατρικών Απεικονίσεων  
«Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ»

Αθανάσιος Δ. Γουλιάμος
Καθηγητής Ακτινολογίας

Δ/ντής  Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας 
Ιατρικής Σχολής 

Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών  
Αρεταίειο Νοσοκομείο

STAFAN_intro.indd   3 04/05/2010   8:18 ΜΜ



iv

© ΙατρΙκες εκδοςεΙς κωνςτανταρας
Μαυρομιχάλη 2-4, Τηλ.: 210.3635343, Fax.: 210.3628173
e-mail: medbooks@hol.gr        www.konstantarasbooks.gr

EλληνΙκη εκδοςη 2010
ISBN: 978 -960 -6802 -19 -5 

Δημιουργικό: Α. ΜεΪΜΑρογλου

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή μέρους αυτού με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, 
εκτύπωση, μικροφίλμ, ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο), χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

STAFAN_intro.indd   4 04/05/2010   8:18 ΜΜ



v

Πρόλογος Συγγραφέων 
Ο σκοπός του βιβλίου που βρίσκεται στα χέρια σας εί-
ναι η συσχέτιση της ανατομικής της καρδιάς και των αγ-
γείων που την περιβάλλουν με τις αντίστοιχες ακτινο-
λογικές-αγγειογραφικές εικόνες που προέρχονται από 
αξονικούς τομογράφους νέας τεχνολογίας. Νέες τεχνι-
κές επεξεργασίας των εικόνων προσφέρουν σήμερα, σε 
μικρούς χρόνους, δυνατότητες συμβατικής και τρισδιά-
στατης απεικονίσεως. Επι πλέον υπάρχει η δυνατότητα 
αγγειογραφικής απεικονίσεως και επεξεργασίας των ει-
κόνων με μή επεμβατικό τρόπο. 

Η κατανόηση των πληροφοριών που περιέχονται στις 
απεικονιστικές εξετάσεις απαιτεί πολύ καλή γνώση της 
φυσιολογικής ακτινοανατομίας, όπως επίσης προυπο-
θέτει γνώσεις της φυσιολογικής λειτουργίας του καρδι-
αγγειακού συστήματος. Η ανατομική του ανθρώπου δεν 
μεταβάλλεται, αλλα η ιατρική και ιδιαίτερα η διαγνω-
στική απεικόνιση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε συ-
νεχή εξέλιξη. Ηδη από τη 10ετία του 1980 είχαμε δημο-
σιεύσει εργασίες σχετικές με την απεικόνιση παθήσεων 
της καρδιάς και του περικαρδίου με τους αξονικούς το-
μογράφους της εποχής. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνο-
λογίας στον τομέα αυτό αναθέρμανε το ενδιαφέρον μας 
για το θέμα.

Η κυκλοφορία του επίτομου βιβλίου Αξονική Στεφα-
νιογραφία έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη βοήθημα 
στη διάθεση των νέων ακτινολόγων, ιατρών συναφών 
ειδικοτήτων και τεχνολόγων. Η κατανομή και ανάπτυξη 
της ύλης έγινε από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώ-
ρο, τον κ. Βασίλειο Ραπτόπουλο (Καθηγητή Ακτινολο-
γίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard), 
τον κ. Αρκάδιο Ρουσάκη και την κα Ράνια Ευθυμιά-
δου (Αναπλ. Διευθυντές του Τμήματος Απεικονίσεων 
του Νοσοκομείου «Υγεία»), τον κ. Γρηγόρη Κωτούλα  
(Διευθυντή του Τμήματος Απεικονίσεων της «Ευρωκλι-
νικής»), τον κ. Αθανάσιο Πλώτα και τον κ. Βασίλειο 
Σκιαδά ακτινολόγους και τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλό 
τεχνολόγο. Χωρίς τη δική τους προσπάθεια και απο-
φασιστική συμβολή θα ήταν ανέφικτη η επιτυχής ολο-
κλήρωση του βιβλίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
Τους ευχαριστούμε για την πρόθυμη ανταπόκρι-
ση στην πρόσκληση για τη συγγραφή του βιβλίου.  

Επίσης, ευχαριστούμε τον Καθηγητή Καρδιολογίας 
του ΕΚΠΑ κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, που δέχθηκε 
να προλογίσει την έκδοση. Θα ήταν όμως μεγάλη πα-
ράληψη να μην ευχαριστήσουμε εξίσου όλους τους συ-
νεργάτες μας (ιατρούς, τεχνολόγους και γραμματείς) 
και ιδιαίτερα τους ακτινολόγους Χρήστο Μουρμουρή, 
Φώτη Λάσπα και την γραμματέα κα Σοφία Τσιάκου, οι 
οποίοι κατανάλωσαν πολύ χρόνο και κόπο για την ολο-
κλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνουν την ανα-
τομική των στεφανιαίων αγγείων και τις κυριότερες 
ανατομικές παραλλαγές τους με χρήσιμα παραδείγμα-
τα, την τεχνική της αξονικής στεφανιογραφίας, την ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων της αξονικής στεφανιογρα-
φίας τόσο πριν όσο και μετά την τοποθέτηση παρακα-
μπτηρίων μοσχευμάτων και την τεχνική των μετρήσεων  
του φορτίου ασβεστίου (calcium score). Ιδιαίτερη μνεία 
γίνεται για τη χρήση των σκιαγραφικών ουσιών και την 
αντιμετώπιση των παρενεργειών από τη χρήση τους.

Oπου χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν ξένοι όροι ή 
συντομογραφίες, αυτοί αναγράφηκαν ολογράφως στα 
ελληνικά κατά την πρώτη εμφάνισή τους στο κείμενο 
και ακολούθως, σε παρένθεση, οι ξένοι όροι ή οι συντο-
μογραφίες. Στο υπόλοιπο βιβλίο αναγράφηκαν μόνο με 
τον ξένο όρο ή συντομογραφία, γιατί έτσι έχει επικρα-
τήσει να αναφέρονται στην καθημερινή κλινική πράξη. 
Επιπρόσθετα συντάχθηκαν και συμπεριλήφθηκαν σχε-
τικοί κατατοπιστικοί πίνακες ανατομικών και τεχνικών 
όρων-συντομεύσεων.

Χαιρετίζουμε την πολύ πετυχημένη εκδοτική προσπά-
θεια του εκδοτικού οίκου Κωνσταντάρας και ευχόμαστε 
το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και συνερ-
γασίας εκπροσώπων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
της υγείας να αποτελέσει ένα ακόμη χρήσιμο βασικό βο-
ήθημα, ιδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους στην κα-
θημερινή πράξη.

Ιωάννης Α. Ανδρέου

Αθανάσιος Δ. Γουλιάμος
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Πρόλογος
Η εξέλιξη της αξονικής στεφανιογραφίας τα τελευταία 
χρόνια ήταν ραγδαία και εντυπωσιακή. Η χρήση της έχει 
πλέον σαφείς ενδείξεις και είναι βέβαιο ότι τα επόμε-
να χρόνια με 1) τη βελτίωση της τεχνολογίας και τη μεί-
ωση της ακτινοβολίας και 2) τη δημοσίευση μελετών σε 
ειδικούς πληθυσμούς ασθενών με στεφανιαία νόσο, οι 
ενδείξεις θα διευρυνθούν σημαντικά. Όπως σε κάθε 
νέα διαγνωστική εξέταση έτσι και με την αξονική στε-
φανιογραφία είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοσθεί από 
γνώστες του αντικειμένου, έτσι ώστε η χρήση της δια-
γνωστικής αυτής μεθόδου να εμπεδωθεί από τους κλινι-
κούς καρδιολόγους. Η αρμονική συνεργασία των ακτι-
νολόγων, που εξειδικεύονται ή θα εξειδικευθούν, στην 
αξονική τομογραφία με τους καρδιολόγους που καλού-
νται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τους ασθε-
νείς και με βάση τα αποτελέσματα της αξονικής στεφα-
νιογραφίας είναι απαραίτητη για την σωστή αντιμετώ-
πιση των ασθενών.

Το σύγγραμμα  των συναδέλφων κ. Ιωάννη Ανδρέ-
ου και  κ. Αθανάσιου Γουλιάμου, οι οποίοι αντικειμενι-
κά θεωρούνται από τους κορυφαίους επιστήμονες στην 
απεικόνιση, έρχεται την κατάλληλη χρονική περίοδο για 
να καλύψει ένα νέο γνωστικό αντικείμενο, την αξονική 
στεφανιογραφία, που αναμένεται να έχει μεγάλη εξέλι-
ξη τόσο στο κλινικό όσο και στο ερευνητικό πεδίο. Θεω-
ρείται κατάλληλο χρονικά λόγω της ευρείας χρήσης της 
αξονικής τομογραφίας στη χώρα μας αλλά και της συσ-
σωρευμένης εμπειρίας πρωτοπόρων στην αξονική τομο-
γραφία όπως οι συγγραφείς. Η ανάλυση των αρχών λει-
τουργίας του πολυτομικού αξονικού τομογράφου, η δια-
δικασία εκτέλεσης της εξέτασης, η λεπτομερής περιγρα-

φή των τεχνικών ανίχνευσης του σκιαγραφικού και των 
μεθόδων ανακατασκευής παρουσιάζονται με τον πλέ-
ον ενδεδειγμένο τρόπο. Η ανάγνωση των συγκεκριμέ-
νων κεφαλαίων είναι βέβαιο ότι θα καθοδηγήσει τους 
ακτινολόγους και καρδιολόγους που ασχολούνται με την 
αξονική στεφανιογραφία στην κατανόηση βασικών αρ-
χών της ακτινολογίας που σχετίζονται με τη διαγνωστι-
κή αυτή εξέταση. Επίσης τα κεφάλαια που αναφέρονται 
στον τρόπο εκτέλεσης αλλά και ερμηνείας των αποτελε-
σμάτων της αξονικής στεφανιογραφίας και μάλιστα σε 
ειδικές ομάδες ασθενών, όπως αυτών που έχουν υπο-
βληθεί σε εμφύτευση stent ή σε αορτοστεφανιαία παρά-
καμψη, είναι πολύτιμα για τους ακτινολόγους και καρ-
διολόγους που θα λάβουν τις απαραίτητες θεραπευτι-
κές αποφάσεις.

Οι  συγγραφείς και οι συνεργάτες τους είναι ιδιαί-
τερα αξιέπαινοι για την έκδοση του επίτομου βιβλίου 
Αξονική Στεφανιογραφία, διότι παρουσιάζουν με εύλη-
πτο και συστηματικό τρόπο μια νέα μέθοδο και προ-
σφέρουν στην Ελληνική βιβλιογραφία γνώσεις για ένα 
θέμα επίκαιρο με μεγάλες προοπτικές, που κανείς δεν 
μπορεί ακόμα να προβλέψει με ακρίβεια τις εφαρμογές 
τόσο στο διαγνωστικό αλλά και πιθανώς στο θεραπευ-
τικό πεδίο.

Με τα δεδομένα αυτά  συνιστούμε το σύγγραμμα  αυ-
τό ανεπιφύλακτα  στους έλληνες γιατρούς,  τόσο  στους 
ειδικούς όσο και γενικότερα.

Χριστόδουλος Ι. Στεφανάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
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Συντομεύσεις ανατομικών όρων

Συντόμευση Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος

AA Ascending aorta Ανιούσα αορτή

AR Aortic root Ρίζα αορτής

CB Conus branch Κλάδος για τον αρτηριακό κώνο

CS Coronary sinus Στεφανιαίος φλεβώδης κόλπος

D Diagonal branch Διαγώνιος κλάδος

GCV Great cardiac vein Μεγάλη καρδιακή φλέβα

IaS Interatrial septum Μεσοκολπικό διάφραγμα

IS Interventricular septum Μεσοκοιλιακό διάφραγμα

IVC Inferior Vena Cava Κάτω κοίλη φλέβα

LA Left Atrium Αριστερός κόλπος

LAA Left  auricular appendage Ωτίο αριστερού κόλπου

LAD Left anterior descending Προσθιος κατιών κλάδος

LCA Left coronary artery Αρτιστερη στεφανιαία αρτηρία

LCS Left coronary sinus Αριστερός στεφανιαίος κόλπος

LCx Left circumflex artery Περισπώμενος κλάδος
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LV Left Ventricle Αριστερή κοιλία

MB Acute marginal branch Οξύς επιχείλιος κλάδος

MCV Middle cardiac vein Μέση καρδιακή φλέβα

MV Mitral Valve Μιτροειδής βαλβίδα

OM Obtuse marginal branch Αμβλύς επιχείλιος κλάδος (ή αμβλύς)
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PLB Posterior lateral branch Οπισθιοπλάγιος κλάδος

PM Papillary Muscle Θηλοειδής μυς

PV Pulmonary vein Πνευμονική φλέβα

RA Right Atrium Δεξιός κόλπος

RAA Right auricular appendage Ωτίο δεξιού κόλπου

RCA Right coronary artery Δεξιά στεφανιαία αρτηρία

RCS Right coronary sinus Δεξιός στεφανιαίος κόλπος

RI Ramus intermedius Ενδιάμεσος κλάδος (ή διάμεσος)

RIMA Right internal mammary artery Δεξιά έσω μαστική αρτηρία

RV Right Ventricle Δεξιά κοιλία

RVOT Right ventricular outflow tract Χώρος εξώθησης δεξιάς κοιλίας
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SVC Superior Vena Cava Άνω κοίλη φλέβα
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Κατάλογος ιατρικών τεχνικών όρων-συντομογραφιών

Ξενόγλωσοι όροι

A
Αblation (Radiofrequency thermal ablation): Θερμοκαυτηριασμός 
ή  Θεραπεία με ραδιοκύματα ΑCR (American College of 
Radiology): Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας
ΑCR (American College of Radiology): Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ακτινολογίας
AHA (American Heart Association): Αμερικανική Καρδιολογική 
Εταιρεία
ALCAPA (Anomalous Left Coronary Artery from Pulmonary 
Artery): ανώμαλη έκφυση της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας 
από την πνευμονική αρτηρία
Artifacts: τεχνικά σφάλματα

 Beam Hardening: Σκλήρυνσης ακτινικής δέσμης
Βlooming: Υπερφωτισμού
Cone Beam: Κωνικής δέσμης
Motion: Κίνησης
Partial Volume Effect: Μερικού όγκου
Streak: Γραμμοειδή

B
BMI (Body mass index): Δείκτης Μάζας Σώματος

C
CABG (Coronary Artery Bypass Grafting): Παρακαμπτήρια 
Επέμβαση Στεφανιαίων Αρτηριών
CaScore (Calcium Score): Φορτίο ασβεστίου (στις στεφανιαίες 
αρτηρίες)
CIN (contrast–induced-nephropathy): Nεφροπάθεια από 
σκιαγραφικά
Cine-loop: Απεικόνιση με κίνηση
ClCr (Creatinine clearance): Κάθαρση κρεατινίνης
CM (Contrast Media): Σκιαγραφικό μέσο

 LOCM (Low Osmolar Contrast Media): χαμηλής 
ωσμωτικότητας σκιαγραφικό μέσο
 IOCM (Iso Osmolar Contrast Media): ισοσμωτικό 
σκιαγραφικό μέσο
 HOLM ((High Osmolar Contrast Media): υψηλής 
ωσμωτικότητας σκιαγραφικό μέσο

CPR ή cMPR (Curved Planar Reformation): Καμπυλόγραμμη 
Ανασύνθεση
CT (Computed Tomography): Αξονική Τομογραφία

 CTCA (Computed Tomography Coronary Angiography): 
Αξονική Αγγειογραφία Στεφανιαίων Αρτηριών
 DS-MDCT: (Dual Source Multi Detectors Computed 
Tomography): Πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος Διπλής 
Λυχνίας
 ΕBCT (Electron Beam Computed Tomography): Αξονική 
Τομογραφία Δέσμης Ηλεκτρονίων 

 MDCT (Multi Detectors Computed Tomography): Αξονική 
Τομογραφία Πολλαπλών Ανιχνευτών
 MSCT (Multi Slice Computed Tomography): Αξονική 
Τομογραφία Πολλαπλών Τομών
 SCT (Spiral Computed Tomography): Ελικοειδής Αξονική 
Τομογραφία

D
Delay time: Χρόνος Καθυστέρησης Ενάρξης Σάρωσης
Detectors: Aνιχνευτές
DLP (Dose Length Production): Γινόμενο Δόσης Μήκους 
(Μονάδα συνολικής έκθεσης εξεταζόμενου στην ιοντίζουσα 
ακτινοβολία – μόνο για αξονικό τομογράφο) 
DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine): 
Ψηφιακή Απεικόνιση και Επικοινωνία στην Ιατρική (Μορφή 
αρχείου για την θέαση ιατρικών εικόνων σε Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές)
2D (Two Dimension): Δισδιάστατο
3D (Three Dimension): Τρισδιάστατο

Ε
ΕCG (ElectroCardioGram): Hλεκτροκαρδιογράφημα
EDV (End Diastolic Volume): Τελοδιαστολικός Όγκος
ΕSV (End Systolic Volume): Tελοσυστολικός Όγκος

F
FDA (Food and Drug Administration): Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (ΗΠΑ)
FOV (Field Of View): Πεδίο Παρατήρησης

G
GFR (Glomerular Filtration Rate): ρυθμός σπειραματικής 
διήθησης
gr (gram): γραμμάριο 

 mgr (milligram): χιλιοστό του γραμμαρίου
Gy (gray): Moνάδα μέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας

mGy: υποδιαίρεση του Gy

Η
HU (Hounsfield Unit): Μονάδα Ηounsfield (Μονάδα μέτρησης 
πυκνότητας των ανατομικών δομών στην αξονική τομογραφία)

Ι
ICUS (IntraCoronary UltraSound): Ενδοστεφανιαίο 
υπερηχογράφημα
IV (IntraVenous): Ενδοφλέβια
IM (IntraMuscular): Ενδομυικά

Κ
Kernel: Αλγόριθμος ανακατασκευής εικόνων
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KV (kilovolt): Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης
L
Lt (Litter): Λίτρο

ml (milliliter): χιλιοστό του λίτρου
L/min (Litter/minute): Μονάδα μέτρησης ρυθμού ροής 
(ογκομετρικής ροής)

Μ
m (meter): μέτρο

cm (centimeter): εκατοστό του μέτρου
mm (millimeter): χιλιοστό του μέτρου

ΜΙP (Maximum Intensity Projection): Τεχνική Μεγίστης 
Προβολικής Έντασης
MPR (Multiplanar Projection Reformation): Πολυεπίπεδη 
Ανασύνθεση
MRI (Magnetic Resonance Imaging): Απεικόνιση με μαγνητικό 
συντονισμό (μαγνητική τομογραφία)

P
Per-os (Λατ): Χορήγηση από το στόμα
PACS (Picture Archiving and Communication System): Σύστημα 
Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εικόνων
Pixel (Picture Element): Στοιχείο Εικόνας
Plane: Επίπεδο

Axial: Eγκάρσιο
Coronal: Στεφανιαίο
Sagital: Οβελιαίο 

PTCA (Percutaneous Transluminal Angioplasty): Διαδερμική 
Ενδοαυλική Αγγειοπλαστική
PV (Predictive Value): Προγνωστική Αξία

 ΝPV (Negative Predictive Value): Αρνητική Προγνωστική Αξία
PPV (Positive Predictive Value): Θετική Προγνωστική Αξία

R
Raw Data: Πρωτογενή δεδομένα εξέτασης
Reconstruction: Ανακατασκευή εικόνων 

Interval: Μέσο-διάστημα Ανακατασκευασμένων Εικόνων
 Single segment half-scan image reconstruction: Ανακατσκευή 
εικόνων από πρωτογενή δεδομένα ενός καρδιακού κύκλου
 Μulti-segmented reconstruction: Aνακατασκευή εικόνων από 
πρωτογενή δεδομένα πολλαπλών καρδιακών κύκλων
 Τhickeness: Πάχος

Resolution: Διακριτική ικανότητα
Spatial: Χωρική Διακριτική Ικανότητα
Τemporal: Xρονική Διακριτική Ικανότητα

ROI (Region Of Interest): Περιοχή Ενδιαφέροντος

S
SC (SubCutaneous): Υποδόρια
SCA (Selective Coronary Angiography): Εκλεκτική στεφανιογραφία
SCr (Serum Creatinine Concentration): Tιμής της κρεατινίνης του 

ορού του αίματος
Scan: Σάρωση

 Οverlapping scan: Σάρωση με επικαλυπτόμενες τομές
 Sequential scan: Σάρωση με συνεχόμενες τομές (μη 
επικαλυπτόμενες)

sec (second): Δευτερόλεπτο
msec (millisecond): χιλιοστό του δευτερολέπτου

SCA (Selective Coronary Angiography): Εκλεκτική Αγγειογραφία 
Στεφανιαίων Αρτηριών
Sensitivity: Ευαισθησία
Slice Thickness: Πάχος τομής
SNR (Signal to Noise Ratio): Λόγος σήματος προς θόρυβο
Specificity: Ειδικότητα
Stent: Αγγειακή ενδοπρόθεση
Sv (Sievert): Moνάδα μέτρησης ακτινικής επιβάρυνσης

 mSv (milli-Sievert): υποδιαίρεση του Sv
SV (Stroke Volume): Όγκος Παλμού

Τ
Τechnique

z-flying focal spot: Τεχνική διπλής εστίασης
double z-sampling: είδε άνω
 ΕCG-triggering: Τεχνική ηλεκτροκαρδιογραφικού 
συγχρονισμού
 Step and shoot: Τεχνική “βήμα και βολή” (κίνηση εξεταστικού 
τραπεζιού–συλλογή δεδομένων)
Test Bolus: Τεχνική δοκιμαστικής έγχυσης
 Bolus Tracking: Τεχνική Αυτόματης Ανίχνευσης 
Σκιαγραφικού Μέσου

Threshold: Οριακή Τιμή Πυκνότητας
Topogram: Εντοπιστικό ψηφιακό ακτινογράφημα
Triple rule-out: Πρωτόκολλο εξέτασης για αποκλεισμό 
στεφανιαίας νόσου, πνευμονικής εμβολής και διαχωρισμού 
θωρακικής αορτής

V
VRT (Volume Rendering Technique): Τεχνική Απόδοσης Όγκου
Voxel (Volume Element): Στοιχείο Όγκου

Ελληνικοί όροι

ΑΜΕΑ  Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της 
Αγγειοτενσίνης

ΑΣ Αξονική Στεφανιογραφία
ΗΚΓ Ηλεκτροκαρδιογράφημα
ΚΣ Κλασική Στεφανιογραφία
ΟΕΜ Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου
ΣΝ Στεφανιαία Νόσος
ΤΕΠ Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

ΚΑΤΑλοΓοΣ ΤΕΧνΙΚών οΡών-ΣυνΤοΜΕυΣΕών
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1

Οι λόγοι για την ανάπτυξή της

Η κλασική εκλεκτική στεφανιογραφία (Selective Coronary 
Angiography-SCA) αποτελεί την αδιαμφισβήτητη εξέταση 
αναφοράς για την εκτίμηση του αυλού των στεφανιαίων 
αρτηριών. Ωστόσο αποτελεί μια επεμβατική εξέταση με 
μικρή, αλλά όχι αμελητέα, πιθανότητα σοβαρών επιπλο-
κών, απαιτεί έστω και σύντομη νοσηλεία και, γενικά, δεν 
είναι εύκολα αποδεκτή από τους ασθενείς. Κάθε χρόνο, 
υπολογίζεται ότι εκτελούνται στις Η.Π.Α. και στη δυτική 
Ευρώπη πάνω από 2.5 εκατομμύρια εξετάσεις SCA και 
από αυτές το 25% περίπου δεν αναδεικνύουν ουσιώδη ευ-
ρήματα, ενώ σε ποσοστό πάνω από 40% δεν ακολουθού-
νται από καμία επεμβατική πράξη ή χειρουργική επέμ-
βαση. Από την άλλη πλευρά, η SCA παραμένει μια “αυ-
λογραφία” και δεν προσφέρει καμία πληροφορία για το 
τοίχωμα των στεφανιαίων αρτηριών, ενώ το 80% περίπου 
των θανατηφόρων μυοκαρδιακών εμφραγμάτων αποδίδο-
νται στην παρουσία “ευάλωτων” αθηρωματικών πλακών 
που δεν προκαλούν αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις. 

Συνεπώς, η προσπάθεια ανάπτυξης αναίμακτων τεχνικών 
για απεικόνιση του αυλού και του τοιχώματος των στεφα-
νιαίων αρτηριών είναι δικαιολογημένη. Ιδανικά, μια τέ-
τοια τεχνική θα πρέπει να μπορεί αξιόπιστα να αποκλεί-
σει ή να ανιχνεύσει σημαντικές στενώσεις του αυλού των 
στεφανιαίων αρτηριών και, παράλληλα, να εκτιμήσει το 
τοίχωμά τους και τη σύσταση των αθηρωματικών πλακών. 

Σύντομο ιστορικό

Από την πλευρά της Αξονικής Τομογραφίας (CT), αυτός 
ο στόχος επιδιώκεται με δύο διαφορετικές τεχνολογί-

Εισαγωγή στην αξονική τομογραφία 
των στεφανιαίων αρτηριών (CTCA)

Ιωάννης Α. Ανδρέου – Αθανάσιος Δ. Γουλιάμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1

ες: της δέσμης ηλεκτρονίων (Electron Beam CT-EBCT) 
και της πολυτομικής ελικοειδούς (Multislice CT-MSCT). 

  Η EBCT αποτέλεσε, γύρω στο 1995, την πρώτη CT 
τεχνική που παρείχε διαγνωστικές εικόνες των εγγύς 
και μέσων τμημάτων των στεφανιαίων αρτηριών, αλλά 
εγκαταλείφθηκε σύντομα μετά την έλευση της MSCT 
τεχνολογίας.

  Η τεχνολογία MSCT πρωτοπαρουσιάστηκε το1998 
και τα πρώτα συστήματα είχαν την ικανότητα λήψης μέ-
χρι 4 τομών ανά μια περιστροφή της λυχνίας που γινό-
ταν σε χρόνο 500 χιλιοστών του δευτερολέπτου (ms). Το 
2002, ήταν διαθέσιμα συστήματα με δυνατότητα λήψης 
16 τομών ανά 500 ms ή 12 τομών ανά 420 ms. Έτσι, ο συ-
νολικός χρόνος της εξέτασης (που ολοκληρώνεται μέσα 
σε μια συγκράτηση της αναπνοής) μειώθηκε από 38 σε 16 
ή 20 sec, αντίστοιχα. Με την παρουσίαση της τεχνολογίας  
64 τομών το 2004,  ο χρόνος λήψης των δεδομένων μει-
ώθηκε ακόμα περισσότερο στα 5-12 sec και, παράλληλα, 
η δυνατότητα λήψης πολύ λεπτών τομών (0.6-0.75 mm)  
προσέφερε υψηλής ευκρίνειας εικόνες. Καθώς τα συ-
στήματα MSCT λειτουργούν με περιστρεφόμενες λυχνί-
ες ακτίνων Χ, έχουν εγγενείς περιορισμούς στη χρονι-
κή διακριτική ικανότητα (temporal resolution), δηλαδή 
το χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή των δεδομένων 
σε κάθε καρδιακό κύκλο, ώστε αυτή δεν μπορεί να είναι 
καλύτερη από 165 ms για τα συστήματα 16 και 64 τομών 
και, γενικότερα, για κάθε σύστημα που χρησιμοποιεί μια 
μόνο λυχνία ακτίνων Χ. Έτσι, όταν η καρδιακή συχνότη-
τα του εξεταζόμενου είναι υψηλή, προκαλούνται συχνά 
τεχνικά παράσιτα λόγω της καρδιακής κίνησης (motion 
artifacts) που υποβαθμίζουν την ποιότητα της εικόνας.    

Η CTCA ολοκληρώνεται μέσα στο χρόνο μιας συγκρά-
τησης αναπνοής του εξεταζόμενου και ο αυλός των στε-
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ΑξΟνΙΚη ΣτΕΦΑνΙΟγρΑΦΙΑ

2

1

φανιαίων αρτηριών απεικονίζεται χάρη σε ταχεία εν-
δοφλέβια (ΕΦ) έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου 
(100 χιλιοστόλιτρα (ml) συνήθως αρκούν), που ακολου-
θείται από φυσιολογικό ορό. Το ηλεκτροκαρδιογράφη-
μα (ΗΚΓ) καταγράφεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της 
σάρωσης, επιτρέποντας αναδρομικό συγχρονισμό και 
ανακατασκευή των τομών στην καταλληλότερη φάση του 
καρδιακού κύκλου: αυτή είναι, συνήθως, η μέση προς τε-
λο-διαστολική περίοδος, όπου είναι σημαντικά περιορι-
σμένη η καρδιακή κίνηση, αλλά μπορεί να διαφέρει μετα-
ξύ των στεφανιαίων τμημάτων (ιδίως σε υψηλότερες καρ-
διακές συχνότητες).        

Η εξέλιξη της MSCT τεχνολογίας από τα συστήματα 
4 σε 64 τομών, επέτρεψε τη σημαντική μείωση του απαι-
τούμενου χρόνου συγκράτησης της αναπνοής (από 35-40 
σε 5-12 sec) και της ποσότητας της σκιαγραφικής ουσί-
ας (από 180 σε 100 ml). Παράλληλα, βελτιώθηκε η χωρι-
κή διακριτική ικανότητα (spatial resolution). Αυτό οδή-
γησε στη σημαντική αύξηση του ποσοστού των αξιολο-
γήσιμων στεφανιαίων τμημάτων, από 70% σε 95% περί-
που. Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση όλων 
των παραμέτρων της διαγνωστικής επίδοσης της CTCA, 
σε επίπεδο ασθενών αλλά και στεφανιαίων τμημάτων.

 Στοιχεία από πολλές πρόσφατες μελέτες δείχνουν 
υψηλές διαγνωστικές επιδόσεις της CTCA σε σύγκριση 
με την  SCA, στην ανάδειξη ή τον αποκλεισμό σημαντι-
κών στενώσεων. Όλες αυτές οι μελέτες αναφέρουν εξαι-
ρετικά υψηλή αρνητική προγνωστική αξία (NPV) ως το 
κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου. Αρκετές πρόσφατες 
μελέτες, που συγκρίνουν την 64-τομών CTCA με τη SCA 
σε ασθενείς με υποψία στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), ανα-
φέρουν, σε επίπεδο στεφανιαίων τμημάτων, ευαισθησία 
88-97% (μ.ό. 93%), ειδικότητα 96-97% (μ.ό. 96%), θετική 
προγνωστική αξία-PPV 66-87% και εξαιρετικά υψηλή 
NPV της τάξης του 99% για ανίχνευση στενώσεων >50% 
σε στεφανιαία τμήματα με διάμετρο αυλού >1.5 mm.  
Ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής του πληθυσμού κάθε 
μελέτης, 85-100% όλων των στεφανιαίων τμημάτων ήταν 
δυνατό να αξιολογηθούν με τη CTCA. Σε επίπεδο ασθε-
νών, η ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου για διά-
γνωση μιας τουλάχιστον σημαντικής στένωσης ήταν σχε-
δόν 100%. Ωστόσο, αυτές οι εξαιρετικές διαγνωστικές 
επιδόσεις της CTCA που επιτεύχθηκαν κυρίως σε ακα-
δημαϊκά κέντρα με μεγάλη εμπειρία, είναι δύσκολο να 
αναπαραχθούν σε ευρεία κλίμακα χωρίς προηγούμενη 
μακροχρόνια εκπαίδευση και εμπειρία. Επίσης, θα πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια επιλογής του πληθυ-
σμού κάθε μελέτης.   

  Κατά την τελευταία διετία, έγινε διαθέσιμη η 64 

τομών διπλής λυχνίας (ή, απλουστευτικά, 128 τομών) 
MSCT, της εταιρείας Siemens, ανοίγοντας νέους ορίζο-
ντες στην αναίμακτη απεικόνιση των στεφανιαίων αρ-
τηριών. Χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος λυχνιών ακτίνων 
X, είναι το πρώτο σύστημα MSCT με χρονική διακριτι-
κή ικανότητα 83 ms, με συνέπεια την αξιόπιστη απεικό-
νιση και των περιφερικών στεφανιαίων τμημάτων ακόμα 
και σε ασθενείς με υψηλή καρδιακή συχνότητα  παρα-
κάμπτοντας, στις περισσότερες περιπτώσεις, την ανάγκη 
χορήγησης β-αναστολέων. Χάρη σε αυτήν τη νέα τεχνο-
λογία, είναι πλέον εφικτές σε υψηλό ποσοστό εξετάσεις 
καλής έως εξαιρετικής ποιότητας, ακόμα και σε περιπτώ-
σεις ασθενών με αρρυθμία είτε κολπική μαρμαρυγή. Επι-
πρόσθετα, έγινε δυνατή μια σημαντική μείωση της μέσης 
δόσης ακτινοβολίας που δέχεται ο εξεταζόμενος. 

Περιορισμοί

Η διαγνωστική ποιότητα της CTCA μπορεί να υπο-
βαθμιστεί από artifacts που προκαλούνται από έντονα 
ασβεστωμένες πλάκες, χειρουργικά clips, στερνικά σύρ-
ματα και ενδοστεφανιαία προθέματα (stents). Πρακτικά, 
ασθενείς με υψηλή τιμή φορτίου ασβεστίου στο τοίχωμα 
των στεφανιαίων αρτηριών (calcium score) δεν μπορούν 
να μελετηθούν αξιόπιστα με CTCA. Αξιόπιστη απει-
κόνιση του αυλού των stents δεν είναι σταθερά εφικτή, 
εξαρτώμενη από τον τύπο και το μέγεθος του stent, αλ-
λά η βατότητά του μπορεί αδρά να εκτιμηθεί. 

 Η ανάγκη για ΕΦ χορήγηση σημαντικής δόσης ιωδι-
ούχου σκιαγραφικού και η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινο-
βολία αποτελούν τα κύρια μειονεκτήματα της CTCA και 
αποκλείουν τη χρήση της σε ασθενείς με νεφρική ανε-
πάρκεια ή αλλεργία στο ιώδιο και σε έγκυες γυναίκες. 
To θέμα της ακτινοβολίας πρέπει να λαμβάνεται σοβα-
ρά υπόψη, ιδιαίτερα όταν συζητείται ο πιθανός ρόλος 
της CTCA στον προσυμπτωματικό έλεγχο ατόμων υψη-
λού κινδύνου για ΣΝ. Χρησιμοποιώντας συστήματα 64 
τομών, η ενεργή δόση ακτινοβολίας (effective radiation 
dose) της CTCA βρέθηκε ισοδύναμη με 10-15 mSv στους 
άνδρες και 14-21 mSv στις γυναίκες. Αυτές οι τιμές εί-
ναι υψηλότερες της μέσης δόσης μιας διαγνωστικής  
SCA (5-11.4 mSv) και συγκρίσιμες με τις δόσεις ενός 
σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου με θάλλιο ή τεχνή-
τιο (8-18 mSv). Ωστόσο, πολύ πρόσφατα δεδομένα αλ-
λά και η εμπειρία μας από την CTCA σε συστήματα δι-
πλής λυχνίας 64 τομών με ΗΚΓικό συγχρονισμό της λυ-
χνίας ακτίνων Χ (που περιορίζει την ακτινοβόληση στη 
φάση του καρδιακού κύκλου όπου γίνεται συλλογή δε-
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δομένων) δείχνουν μια σημαντική μείωση της μέσης δό-
σης ακτινοβολίας. Σε κάθε περίπτωση, η CTCA θα πρέ-
πει να εκτελείται μετά από μεγάλη περίσκεψη σε νεαρά 
άτομα και, ιδιαίτερα, γυναίκες. 

Προοπτικές

Πέρα από την αξιολόγηση του αυλού των στεφανιαίων 
αρτηριών, η CTCA αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη μέθοδο 
για αναίμακτη αξιολόγηση του τοιχώματός τους. Χρησι-
μοποιώντας συστήματα 64 τομών ή νεότερης τεχνολογί-
ας, είναι εφικτή η αξιόπιστη ανίχνευση των αθηρωματι-
κών πλακών και η αδρή, έστω, ταξινόμησή τους σε απο-
τιτανωμένες και μη ή σε μικτές. Επίσης, είναι δυνατή η 
ακριβής εκτίμηση του συνολικού αθηρωματικού φορτί-
ου (plaque volumetry) και η ανάδειξη της θετικής ή αρ-
νητικής αναδιαμόρφωσης (remodelling) του στεφανιαί-
ου τοιχώματος. Η δυνατότητα της ακριβούς και ανα-

παραγώγιμης εκτίμησης του αθηρωματικού φορτίου θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση του αποτε-
λέσματος της αντιλιπιδαιμικής θεραπείας. Ωστόσο, η δι-
ακριτική ικανότητα της CTCA δεν είναι ακόμα αρκετή 
για ανίχνευση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της ευ-
άλωτης πλάκας, όπως το λεπτό ινώδες κάλυμμα, ο πυ-
ρήνας λίπους ή η φλεγμονή.

 Καθώς αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα απο-
τελέσματα ευρύτερων μελετών σε συστήματα τεχνολογί-
ας 64 τομών και διπλής λυχνίας, ήδη εγκαταστάθηκαν σε 
ορισμένα ακαδημαϊκά κέντρα του εξωτερικού τα πρώ-
τα συστήματα 256 τομών μονής λυχνίας, που επιτρέπουν 
συλλογή όλων των δεδομένων απεικόνισης στη διάρκεια 
ενός μόνο καρδιακού κύκλου. Παράλληλα, συνεχίζονται 
οι εντατικές προσπάθειες για δραστικό περιορισμό της 
δόσης ακτινοβολίας, κάτω του 1mSv.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες ή γε-
νική συμφωνία σχετικά με τις ενδείξεις εφαρμογής της 
CTCA.
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Διαχρονική εξέλιξη και τρόπος εκτέλεσης
της αξονικής στεφανιογραφίας 

Κωνσταντίνος Χ. Μιχαλός – Βασίλειος Θ. Σκιαδάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2

Εισαγωγή

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι μία σύντομη ιστορι-
κή αναδρομή στην εξέλιξη της τεχνολογίας των πολυτο-
μικών αξονικών τομογράφων, η αναφορά στις βασικότε-
ρες έννοιες και αρχές λειτουργίας τους που έχουν σχέση 
με την απεικόνιση της καρδιάς, καθώς και η περιγραφή 
του τρόπου εκτέλεσης της αξονικής στεφανιογραφίας. 

Ιστορική Αναδρομή – Αρχές λειτουργίας 
πολυτομικού αξονικού τομογράφου

Η αξονική τομογραφία (Computed Tomography, CT) πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον εφευρέτη της G. 

Hounsfield το 1972. Η εξέλιξη της μεθόδου υπήρξε ρα-
γδαία. Οι πρώτες προσπάθειες απεικόνισης της καρδιάς 
και ειδικότερα των στεφανιαίων αρτηριών με τη μέθοδο 
αυτή έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η αξονική τομογραφία με 
χρήση δέσμης ηλεκτρονίων (Electron Beam Computed 
Tomography, EBCT). Το συγκεκριμένο σύστημα χρησι-
μοποιεί μία σταθερή λυχνία παραγωγής δέσμης ακτίνων 
Χ (που πρακτικά περιβάλλει τον ασθενή), η οποία εκ-
πέμπεται μετά από πτώση ηλεκτρομαγνητικά κατευθυ-
νόμενης δέσμης ηλεκτρονίων επάνω στην άνοδο της λυ-
χνίας, που είναι κατασκευασμένη από βολφράμιο. Η δέ-
σμη των ακτίνων Χ που παράγεται, διαπερνά το σώμα 
του ασθενούς και απορροφάται στη συνέχεια από τους 
ανιχνευτές (detectors), οι οποίοι βρίσκονται αντιδιαμε-
τρικά της λυχνίας.  (Εικ.2.1).

Eικονα 2.1 Σύστημα EBCT. Σχηματική απεικόνιση τρόπου λειτουργίας EBCT.

Aνιχνευτές

Άνοδος

Πηνία εστίασης

Πηγή ηλεκτρονίων
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Με τη χρήση των συστημάτων EBCT έγινε εφικτή για 
πρώτη φορά η μέτρηση του φορτίου ασβεστίου στο τοί-
χωμα των στεφανιαίων αρτηριών (Calcium Score), αλλά 
και η αναίμακτη απεικόνιση του αυλού των στεφανιαί-
ων αρτηριών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, πρωτοεμφανίστη-
καν τα συστήματα ελικοειδούς σάρωσης (Spiral CT), τα 
οποία διέθεταν μία ακτινολογική λυχνία και μία σειρά 
από ανιχνευτές, που βρίσκονταν τοποθετημένοι αντιδι-
αμετρικά από αυτή. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά υστε-
ρούσαν σε ταχύτητα περιστροφής της λυχνίας και σε δι-
ακριτική ικανότητα (χρονική και χωρική) ώστε να απει-
κονίσουν αξιόπιστα τα στεφανιαία αγγεία. Οι προσπά-
θειες που έγιναν τότε για την απεικόνιση των στεφανι-
αίων αρτηριών δεν απέδωσαν, διότι η σάρωση ολόκλη-
ρου του καρδιακού μυός ήταν αδύνατη με μία μόνο ει-
σπνοή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών τεχνικών 
σφαλμάτων στην τελική εικόνα. 

Το 1994-1995 κατασκευάστηκαν οι πρώτοι πολυτο-
μικοί αξονικοί τομογράφοι με δύο σειρές ανιχνευτών 
(MultiSlice CT, MSCT), οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα 
ταυτόχρονης λήψης δύο εγκάρσιων τομών κατά τη διάρ-
κεια μίας μόνο περιστροφής της λυχνίας. Το 1998, οι ανι-
χνευτές αυξήθηκαν σε τέσσερεις σειρές, έτσι ώστε για 
πρώτη φορά η σάρωση της καρδιάς να γίνεται στη διάρ-
κεια μίας μόνο εισπνοής (μέσα σε χρόνο περίπου 30 sec.).  
Η ποιότητα της εικόνας βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς 
η ταχύτητα περιστροφής της λυχνίας ανά περιστροφή 
μειώθηκε σε 0,5 sec. και το πάχος τομής σε 1mm. Η λή-
ψη των δεδομένων πραγματοποιούνταν με συγχρονισμό 
του συστήματος με τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς 
μέσω ηλεκτροκαρδιογράφου (ECG-gating), ώστε αυτά 

να λαμβάνονται κατά τη διαστολική φάση της καρδια-
κής λειτουργίας (μικρότερη ταχύτητα κίνησης της καρ-
διάς), με τελικό σκοπό τη μείωση των τεχνικών σφαλμά-
των κίνησης (motion artifacts). Ωστόσο, τα προβλήματα 
στην μελέτη των στεφανιαίων αρτηριών δεν εξαλείφθη-
καν, καθώς στα συστήματα με τέσσερεις σειρές ανιχνευ-
τών ήταν τεχνικά αδύνατη η απεικόνιση των μικρότερων 
περιφερικών στεφανιαίων κλάδων. 

Η εξέλιξη των συστημάτων αξονικής τομογραφίας συ-
νεχίστηκε με την εμφάνιση πολυτομικών αξονικών τομο-
γράφων με δεκαέξι και τριάντα δύο σειρές ανιχνευτών 
(2002-2003). Με τα συστήματα αυτά ο χρόνος περιστρο-
φής της λυχνίας μειώθηκε στα 0,33 sec. και το πάχος το-
μής στα 0,5 mm, με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίω-
ση της χρονικής και χωρικής διακριτικής ικανότητας, αλ-
λά και τον μικρότερο συνολικά χρόνο σάρωσης της καρ-
διάς (15-20 sec.). 

Την ίδια εποχή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά μία τε-
χνολογική καινοτομία στο χώρο της αξονικής τομογρα-
φίας, καθώς σε συγκεκριμένο σύστημα 32 τομών, υπήρ-
χε η δυνατότητα οι ανιχνευτές να ακτινοβολούνται (με 
διαφορά ελάχιστων ms) δύο φορές από διαφορετική δέ-
σμη ακτίνων Χ (Εικ. 2.2). Η τεχνική αυτή βασίζεται στο 
ότι η δέσμη ηλεκτρονίων στην ακτινολογική λυχνία προ-
σπίπτει σε δύο διαφορετικά σημεία της ανόδου κατά τον 
επιμήκη άξονα (z) του ασθενούς (τεχνική διπλής εστί-
ας: z-flying focal spot technique ή double z-sampling), με 
αποτέλεσμα την παραγωγή δύο διαφορετικών δεσμών 
ακτίνων Χ. Έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα, λαμβάνονταν δε-
δομένα για τη δημιουργία 64 εγκάρσιων τομών, με ση-
μαντική βελτίωση της ποιότητας της εικόνας και ταυτό-
χρονη μείωση των τεχνικών σφαλμάτων. 

Eικονα 2.2 (α) Άξονες επιπέδων αναφοράς, (β) Τεχνική διπλής εστίας. Οι δύο διαφορετικές δέσμες 
ακτίνων Χ που παράγονται διεγείρουν σχεδόν ταυτόχρονα τις 32 σειρές ανιχνευτών. Με τον τρόπο αυτό 
λαμβάνονται δεδομένα για την ανασύνθεση 64 εγκάρσιων τομών.

α β

Z
X

Y

Aνιχνευτές

Άνοδος
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Ωστόσο, η βελτίωση στην απεικόνιση των στεφανιαί-
ων αγγείων συνεχίστηκε με την εμφάνιση των συστημά-
των με 64 σειρές ανιχνευτών, καθώς και την εφαρμογή 
της έννοιας του ισομετρικού εικονοστοιχείου (voxel). Η 
εφαρμογή αυτή αποτέλεσε σημαντικότατο παράγοντα 
βελτίωσης της ποιότητας της εικόνας και έγινε δυνατή με 
την κατασκευή πολύ μικρών σε μέγεθος ανιχνευτών με 
σχήμα κύβου που έχουν διαστάσεις 0,5 mm ή 0,625 mm.

 Οι ανιχνευτές αποτελούνται από υλικά στερεής κα-
τάστασης τα οποία είναι ευαίσθητα σε ακτινική έκθεση. 
Το στοιχείο κάθε ανιχνευτή (συνήθως οξείδια του γαδο-
λινίου, βολφραμικό κάδμιο ή οξείδια του γαδολινίου με 
προσμίξεις θείου), μετατρέπει την προσπίπτουσα ενέρ-
γεια των ακτίνων Χ σε φωτόνια του ορατού φάσματος. 
Στη συνέχεια, τα φωτόνια αυτά προσπίπτουν σε ειδικές 
φωτοδιόδους που τα μετατρέπουν σε ηλεκτρικό ρεύμα, 
το οποίο ενισχύεται από κατάλληλες ηλεκτρονικές δια-
τάξεις και μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα. 

Η επίτευξη ισομετρικού εικονοστοιχείου αύξη-
σε σημαντικά τη χωρική διακριτική ικανότητα (spatial 
resolution) και μείωσε σημαντικά τα τεχνικά σφάλματα 
μερικού όγκου (partial volume effects), τα οποία ήταν 
εμφανέστερα σε παλαιότερα συστήματα. Ειδικά αν στο 
επίπεδο απεικόνισης περιέχονταν δομές με υψηλές πυ-
κνότητες, όπως για παράδειγμα μεταλλικές ενδοπροθέ-
σεις (stents) ή αθηρωματικές πλάκες με υψηλή περιεκτι-
κότητα σε ασβέστιο, το πρόβλημα γινόταν εντονότερο. 

Σε όλα τα συστήματα η ακτινολογική λυχνία παρα-
μένει σε αντιδιαμετρική θέση από τους ανιχνευτές, οι 
οποίοι εμφανίζουν καμπυλόγραμμη διάταξη εξασφαλί-
ζοντας την κάθετη πρόσπτωση της δέσμης των ακτίνων 

Χ σε κάθε έναν από αυτούς (Εικ. 2.3). Σε ορισμένα συ-
στήματα 64 τομών ωστόσο, συγκεκριμένος αριθμός πε-
ριφερικών ανιχνευτών (που ορίζεται από τον κατασκευ-
αστή) διαθέτει μεγαλύτερο πάχος από τους κεντρικούς, 
ώστε να μειωθεί το φαινόμενο κωνικής δέσμης (cone 
beam artifacts). 

Με την κατασκευή των συγκεκριμένων διατάξεων ανι-
χνευτών αποφεύγεται η απώλεια δεδομένων κατά την 
ανασύνθεσή τους σε άλλα επίπεδα. Το χαρακτηριστικό 
αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την απεικόνιση των 
στεφανιαίων αρτηριών, οι οποίες πορεύονται ανατομικά 
κάθετα σε σχέση με το επίπεδο της σάρωσης, με αποτέλε-
σμα μόνο μικρό τμήμα τους να περιέχεται σε κάθε εγκάρ-
σια τομή. Με την επίτευξη του ισομετρικού εικονοστοι-
χείου αποφεύγεται η γεωμετρική παραμόρφωση και κα-
θίσταται δυνατή η απεικόνιση ακόμα και των πιο μικρών 
περιφερικών κλάδων των στεφανιαίων αγγείων.

Στα συστήματα 64 τομών, μειώθηκε σημαντικά ο 
απαιτούμενος χρόνος απεικόνισης του καρδιαγγεια-
κού σχηματισμού (8-10 sec. σε 64-MSCT). Αυτό οφεί-
λεται τόσο στην αύξηση της ταχύτητας περιστροφής της 
λυχνίας, όσο και στην αύξηση του εύρους σάρωσης κα-
τά τον άξονα z (αριθμός σειρών x πάχος ανιχνευτή δηλ. 
64 x 0,5 mm = 3,2 cm ή 64 x 0,625 mm = 4 cm). Κατέ-
στη δηλαδή δυνατή η εκτέλεση της εξέτασης ακόμα και 
σε ασθενείς με αδυναμία καλής συνεργασίας (π.χ. ασθε-
νείς με αναπνευστικά προβλήματα), ή ασθενείς με καρ-
διακή αρρυθμία. 

Το 2005 εμφανίστηκαν οι πολυτομικοί αξονικοί το-
μογράφοι διπλής λυχνίας (Dual Source Multislice CT, 
DS-MSCT), οι οποίοι διαθέτουν δύο διατάξεις λυχνίας 

Eικονα 2.3 (α) Γράφημα διάταξης λυχνίας – ανιχνευτών σε MSCT, (β) Εικόνα διάταξης ανιχνευτών σε MSCT. 
Εμφανής είναι η καμπυλόγραμμη τοποθέτηση αυτών σε σχήμα τόξου.

α β
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ανιχνευτών εγκατεστημένες σε γωνία 90° (Εικ. 2.4α). 
Κάθε διάταξη ανιχνευτών αποτελείται από 40 σειρές (32 
σειρές με πάχος ανιχνευτή 0,6 mm κεντρικά και 4 σει-
ρές ανιχνευτών πάχους 1,2 mm εκατέρωθεν). Ωστόσο, 
η κάθε μία διάταξη παρουσιάζει διαφορετικό εύρος δέ-
σμης (κατά τους άξονες χ, y). Η πρώτη διάταξη καλύπτει 
όλο το πεδίο σάρωσης (τόξο διαμέτρου 50 cm) στο επί-
πεδο του ασθενούς στο κέντρο του αξονικού τομογρά-
φου (ισόκεντρο), ενώ η δεύτερη δέσμη καλύπτει τόξο δι-
αμέτρου 26 cm στο ίδιο επίπεδο (Εικ. 2.4β). Οι ανιχνευ-
τές κάθε διάταξης απορροφούν την ακτινοβολία Χ δύο  
διαδοχικές φορές (λόγω της ταυτόχρονης εφαρμογής της 
τεχνικής διπλής εστίας, z-flying focal spot technique, 
βλ. σελ. 6), ώστε να συνθέσουν τελικά 64 εγκάρσιες το-
μές, μετά από μία πλήρη περιστροφή της κάθε διάταξης 
λυχνίας - ανιχνευτών. Έτσι, κατά την ταυτόχρονη περι-
στροφή των δύο αυτών διατάξεων, λαμβάνονται δεδο-
μένα για τη δημιουργία 128 εγκαρσίων τομών.

Το σύστημα διπλής λυχνίας παρουσιάζει το πλεονέ-
κτημα ότι ελαττώνει ακόμα περισσότερο τον απαιτού-
μενο χρόνο λήψης των δεδομένων (6-8 sec.), βελτιώνο-
ντας σημαντικά τη χρονική διακριτική ικανότητα (83 
ms) και καθιστά την εξέταση ουσιαστικά ανεξάρτητη 
με τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς. 

Τα νεότερα συστήματα MSCT είναι εκείνα των 256 
και 320 σειρών ανιχνευτών, τα οποία εμφανίστηκαν στα 
τέλη του 2007 με αρχές του 2008. Η σημαντική διαφο-
ρά σε σχέση με τα προηγούμενα είναι το πάχος δέσμης 
που φτάνει τα 16 cm, μέγεθος ικανό να απεικονίσει ολό-
κληρη την καρδιά με μία μόνο περιστροφή της λυχνίας 

χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του εξεταστικού τρα-
πεζιού. Η λήψη των δεδομένων από μία μόνο περιστρο-
φή της λυχνίας και ο συνδυασμός με την υψηλή ταχύτη-
τα περιστροφής της (280 ms) μείωσε τη ανάγκη συγκρά-
τησης της αναπνοής του εξεταζομένου στα 1 - 2 sec.. Ο 
αριθμός των καρδιακών κύκλων που απαιτούνται για τη 
συλλογή των πρωτογενών δεδομένων μειώθηκε σε 1 - 3, 
γεγονός που κάνει δυνατή την απεικόνιση των στεφανι-
αίων σε ασθενείς με αρρυθμία, ταχυκαρδία  ή με αδυ-
ναμία συνεργασίας. 

Ωστόσο, η χρονική διακριτική ικανότητα των συστη-
μάτων 256- και 320-MSCT παρέμεινε υψηλή (από 135 ms 
- 175 ms ανάλογα με τον κατασκευαστή) σε σύγκριση με 
τους 64-MSCT (165 - 200 ms). Το σύστημα 128 τομών DS-
MSCT (128 σειρές ανιχνευτών με διπλή διάταξη λυχνίας 
– ανιχνευτών), παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερη χρο-
νική διακριτική ικανότητα της τάξης των 83ms. Η δυνα-
τότητα αυτή οφείλεται στο συνδυασμό διπλής λυχνίας 
και στην τεχνική double z-sampling. Το πάχος τομής για 
τα συστήματα αυτής της γενιάς παραμένει στα 0,5 mm ή 
0,6 mm (ανάλογα με τον κατασκευαστή).

Παρά τη συνεχή βελτίωση των πολυτομικών αξονι-
κών τομογράφων, παραμένει ένα σημαντικό θέμα που 
αφορά στην ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς. Ωστό-
σο, η εφαρμογή κατάλληλου λογισμικού μπορεί να μει-
ώσει κατά 80% το ηλεκτρικό ρεύμα στη λυχνία κατά τη 
συστολική φάση της καρδιακής λειτουργίας (μειώνοντας 
ανάλογα και την ενέργεια των παραγόμενων ακτίνων Χ). 
Η μέγιστη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος επιτυγχάνεται μό-
νο κατά τη διαστολική φάση κατά την οποία λαμβάνο-

Eικονα 2.4 (α) Σχηματική απεικόνιση της διπλής διάταξης λυχνίας – ανιχνευτών σε Dual Source CT (DSCT). Οι δύο 
διατάξεις είναι τοποθετημένες σε γωνία 90ο μεταξύ τους. (β) Σχηματική απεικόνιση του εύρους δέσμης της κάθε 
διάταξης. Η διαφορά εξασφαλίζει τη σωστή γεωμετρία του συστήματος.

α β

Λυχνία 1

Φορά 
περιστροφής
Λυχνία 2

Λυχνία B'

50 cm

26 cm

Λυχνία A'

Τραπέζι

Ανιχνευτής 1

Ανιχνευτής 2
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νται τα πρωτογενή δεδομένα για τη δημιουργία των αρ-
χικών εγκάρσιων εικόνων. Η συγκεκριμένη δυνατότη-
τα μεταβολής του ρεύματος της λυχνίας (tube current 
modulation) (Εικ. 2.5) και η κατά «τμήματα» σάρωση 
των δεδομένων (step and shoot τεχνική). υιοθετήθηκαν 
από όλους τους κατασκευαστές, καθώς η μείωση της έκ-
θεσης του ασθενούς στην ακτινοβολία είναι σημαντική. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτόν τον τρόπο 
τμηματικής λήψης των πρωτογενών δεδομένων, δεν εί-
ναι δυνατή η λειτουργική μελέτη της καρδιάς, αλλά μό-
νο η απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων.

Διαδικασία εκτέλεσης της εξέτασης

Η επιτυχία της αξονικής στεφανιογραφίας στηρίζεται 
στη σωστή δειγματοληψία των πρωτογενών δεδομένων 
της εξέτασης. Η όλη διαδικασία της εξέτασης μπορεί να 
διακριθεί σε δύο επιμέρους στάδια. Σε αυτό της προε-
τοιμασίας και ενημέρωσης του ασθενούς πριν εκείνος 
εισέλθει στον εξεταστικό χώρο και σε εκείνο της διε-
νέργειας της εξέτασης.

Προετοιμασία εξεταζόμενου

Τρεις με τέσσερεις ώρες πριν την εξέταση να αποφεύγε-
ται η λήψη τροφής και ροφημάτων που μπορούν να αυ-
ξήσουν τον καρδιακό του ρυθμό (τσάι, καφές), όπως επί-
σης και το κάπνισμα.

Κατά την προσέλευση του ασθενούς στο χώρο της 
εξέτασης, λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό, γίνεται 
αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η εξέταση, και συζητούνται λεπτομέ-

ρειες που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή πορεία 
της (π.χ. δεν πρέπει να ανησυχήσει εάν εμφανιστεί αί-
σθημα καύσου κατά την ΕΦ έγχυση του σκιαγραφικού 
μέσου). Απαραίτητη κρίνεται επίσης η έγγραφη συγκα-
τάθεση του εξεταζομένου πριν την έναρξη της εξέτασης, 
αφού ενημερωθεί για τους πιθανούς κινδύνους και πα-
ρενέργειες από την ΕΦ χρήση σκιαγραφικών ουσιών. 

Η λήψη του ιστορικού πρέπει να περιλαμβάνει τις 
πιθανές αντενδείξεις για τη χορήγηση του ιωδιούχου 
σκιαγραφικού μέσου ή άλλων φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων που μπορεί να χορηγηθούν κατά την εξέταση, 
όπως β-αδρενεργικούς αναστολείς και νιτρώδη αγγει-
οδιασταλτικά σκευάσματα. Ο ασθενής πρέπει να ερω-
τάται για πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις που εμφάνι-
σε στο παρελθόν, καθώς και εάν πάσχει από αλλεργικό 
άσθμα. Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία πρέπει 
να λαμβάνεται ειδική μέριμνα λόγω πιθανής νεφροτοξι-
κότητας του ιωδιούχου σκευάσματος. Ειδικότερα, πρέ-
πει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η τιμή της κρεατι-
νίνης σε συνδυασμό με το βάρος, την ηλικία και το φύ-
λο του εξεταζομένου (κάθαρση κρεατινίνης). Ασθενείς 
που λαμβάνουν, ως αντιδιαβητική αγωγή, σκευάσματα 
που περιέχουν μετφορμίνη, πρέπει να διακόψουν τη λή-
ψη τους πριν την εξέταση, ενώ δεν πρέπει να λάβουν το 
σκεύασμα τις επόμενες 48 ώρες. Η μετφορμίνη σαν ου-
σία δεν είναι νεφροτοξική, ωστόσο διηθείται και απεκ-
κρίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τους νεφρούς. Έτσι, 
σε περιπτώσεις νεφρικής δυσλειτουργίας, που επιτείνε-
ται από τη χρήση σκιαγραφικού μέσου, η υψηλή συγκέ-
ντρωση μετφορμίνης πιθανώς να προκαλέσει γαλακτική 
οξέωση στον ασθενή. Τέλος, συμβουλεύουμε τον ασθε-
νή να λάβει πολλά υγρά πριν και κυρίως μετά την εξέ-
ταση (Βλέπε Κεφ 8, σελ:94, 98).

Ο ασθενής, στη συνέχεια, φλεβοκεντείται στο δε-

Eικονα 2.5 Διαγραμματική απεικόνιση της τεχνικής “tube current modulation”. Η λήψη των δεδομένων γίνεται κατά τη 
διαστολική φάση κάθε καρδιακού κύκλου (κόκκινο βέλος), όπου και η τιμή του ρεύματος της λυχνίας είναι η μέγιστη (κίτρινη καμπύλη).

R R R R
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ξιό, κατά προτίμηση, αντιβράχιο με φλεβικό καθετή-
ρα 18G ή 16G.

τοποθέτηση ασθενούς

Ο/Η εξεταζόμενος/η τοποθετείται σε ύπτια θέση στο 
εξεταστικό τραπέζι του συστήματος με τα χέρια σε ανά-
ταση, ελαφρώς δεξιά από τη μέση γραμμή του εξετα-
στικού τραπεζιού, λόγω της έκκεντρης (προς τα αρι-
στερά) θέσης της καρδιάς. Η συγκεκριμένη τοποθέτη-
ση του καρδιαγγειακού σχηματισμού στο ισόκεντρο της 
δέσμης ακτίνων Χ είναι σημαντική, διότι έτσι επιτυγχά-
νεται γεωμετρική σταθερότητα στη χρονική και χωρι-
κή διακριτική ικανότητα του συστήματος κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης. 

 Τοποθετούνται στη συνέχεια τα ηλεκτρόδια για 
την καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και το 
συγχρονισμό της λήψης των δεδομένων με τον καρ-
διακό ρυθμό του εξεταζομένου. Εφαρμόζονται άλλο-
τε τρία ηλεκτρόδια, με τα δύο πρώτα να τοποθετού-
νται στην ανατομική πορεία των μασχαλιαίων αρτη-
ριών και το τρίτο στο αριστερό πλάγιο θωρακικό τοί-
χωμα στο ύψος του πλευρικού τόξου (Εικ. 2.6) και άλ-
λοτε τέσσερα ηλεκτρόδια, ανάλογα με τις προδιαγρα-
φές του κατασκευαστή. Στην τελευταία περίπτωση, τα 
δύο ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην ανατομική πορεία 

των υποκλειδίων αρτηριών (αμέσως κάτωθεν των κλει-
δών), ενώ τα άλλα δύο τοποθετούνται στο πρόσθιο θω-
ρακικό τοίχωμα, το καθένα στο ύψος του σύστοιχου 
πλευρικού τόξου. 

Καρδιακός ρυθμός – αναπνευστικές ασκήσεις

Α. Καρδιακός ρυθμός
Για τη βέλτιστη απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηρι-
ών σε συστήματα 64-MSCT, απαραίτητη προϋπόθε-
ση αποτελεί η σταθερή και όσο το δυνατόν χαμηλότε-
ρη καρδιακή συχνότητα (50-65 παλμοί/λεπτό). Υπό τις 
συνθήκες αυτές, εκμεταλλευόμαστε πλήρως τη σχετικά 
υψηλή χρονική διακριτική ικανότητα του συστήματος 
και επιτυγχάνεται ομοιογενής και χωρίς τεχνικά σφάλ-
ματα κίνησης λήψη των πρωτογενών δεδομένων. Ο λό-
γος που απαιτείται χαμηλός καρδιακός ρυθμός κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της εξέτασης εξηγείται λεπτο-
μερέστερα στην επόμενη παράγραφο του κεφαλαίου 
(περί αλγορίθμων ανασύνθεσης). 

Στα συστήματα με διπλή ακτινολογική λυχνία (DS-
MSCT), ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να είναι υψηλότε-
ρος, επειδή η χρονική διακριτική ικανότητα του συστή-
ματος είναι 83 ms.  Για το λόγο αυτό επιτυγχάνεται απο-
δεκτό διαγνωστικό αποτέλεσμα ακόμα και σε ασθενείς 
με καρδιακή συχνότητα 120 παλμών/λεπτό. Σε αυτό βοη-

Eικονα 2.6 Τοποθέτηση των ηλεκτροδίων ηλεκτροκαρδιογράφου σε περίπτωση χρήσης τριών ηλεκτροδίων.
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θά επιπροσθέτως η δυνατότητα των συγκεκριμένων συ-
στημάτων για ανασύνθεση εικόνων από πρωτογενή δε-
δομένα ενός μόνο καρδιακού κύκλου (single segment 
half-scan image reconstruction). Για τον ίδιο λόγο, στα 
συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να εξεταστούν ασθε-
νείς με αρρυθμία, με σχετικά καλά αποτελέσματα.

Ωστόσο, για όλα τα συστήματα πρέπει να σημειω-
θεί ότι τελικά το βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 
όταν είναι χαμηλός ο καρδιακός ρυθμός. Επιπρόσθε-
τα, όταν ο καρδιακός ρυθμός είναι κάτω των 65 παλ-
μών/λεπτό, μειώνεται σημαντικά και η ακτινική επιβά-
ρυνση του ασθενούς.

 
Β. Αναπνευστικές ασκήσεις
Η εξέταση πραγματοποιείται σε φάση απλής εισπνοής, 
ώστε ο ασθενής να μπορεί να συγκρατήσει την αναπνοή 
του για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα και παράλλη-
λα να μην μεταβληθεί σημαντικά ο καρδιακός του ρυθ-
μός (γεγονός που μπορεί να εμφανισθεί κατά τη βαθιά 
εισπνοή). Για τους λόγους αυτούς, πριν ξεκινήσει η εξέ-
ταση γίνονται αναπνευστικές ασκήσεις, ώστε ο ασθε-
νής να εκπαιδευτεί και να αποφευχθεί η εκτέλεση βα-
θιάς εισπνοής (δοκιμασία Valsalva) κατά τη διάρκεια 
της σάρωσης. Σημαντική μεταβολή του καρδιακού ρυθ-
μού είναι ενδεικτική λήψης βαθιάς εισπνοής του ασθε-
νούς, οπότε και οι αναπνευστικές ασκήσεις επαναλαμ-
βάνονται. Πρέπει επίσης να γίνει σαφές στον ασθενή ότι 
ο τρόπος λήψης της αναπνοής κατά τις αρχικές δοκιμές, 
είναι αναγκαίο να επαναληφθεί χωρίς καμία μεταβολή 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, υπάρχει πιθανότητα κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
τμήμα της κορυφής της καρδιάς να βρεθεί εκτός του πε-
δίου απεικόνισης λόγω αλλαγής της θέσης των ημιδια-
φραγμάτων κατά τις διαφορετικές εισπνοές κατά τη λή-
ψη των δεδομένων. 

Αν και σε μερικές περιπτώσεις εκτέλεσης βαθιάς ει-
σπνοής υπάρχει πιθανότητα ελάττωσης του καρδιακού 
ρυθμού (γεγονός φαινομενικά επιθυμητό), η ταυτόχρο-
νη αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης μπορεί να προκα-
λέσει ελαττωμένη επαναφορά αίματος στις δεξιές καρ-
διακές κοιλότητες με αποτέλεσμα την ελλιπή σκιαγρά-
φηση των στεφανιαίων αρτηριών.

Το λογισμικό πάντως που διαθέτουν τα πολυτομικά 
συστήματα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτόματα 
τις παραμέτρους της εξέτασης ανάλογα με τον καρδια-
κό ρυθμό, ώστε να βελτιστοποιείται η λήψη των πρωτο-
γενών δεδομένων και να διορθώνονται κάποια από τα 
σφάλματα που έχουν γίνει κατά την εξέταση (π.χ. έκτα-
κτες συστολές, μικρή κίνηση του ασθενούς κλπ).

Η προετοιμασία – εκπαίδευση του εξεταζομένου 
αποτελεί την πλέον χρονοβόρα φάση της εξέτασης, κα-
θώς η άριστη συνεργασία του ασθενούς αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Χορήγηση β - αδρενεργικών 
αναστολέων ή νιτρωδών

Όπως προαναφέρθηκε, ο επιθυμητός καρδιακός ρυθ-
μός για την εκτέλεση αξονικής στεφανιογραφίας σε 
64-MSCT είναι 50-65 παλμοί/λεπτό. Σε περιπτώσεις, 
ωστόσο, ασθενών με υψηλότερη καρδιακή συχνότη-
τα χορηγούμε β-αδρενεργικούς αναστολείς, ώστε να 
ελαττωθεί ο καρδιακός ρυθμός σε αποδεκτό επίπε-
δο (οι ενδείξεις/αντενδείξεις και ο τρόπος χορήγησης 
β-αδρενεργικών αναστολέων αναλύονται σε κεφάλαιο) 
8 του βιβλίου). 

Στα συστήματα διπλής λυχνίας, 128 τομών, όπως επί-
σης και σε συστήματα 256 και 320 τομών, οι ενδείξεις 
χορήγησης β-αδρενεργικών αναστολέων διαφέρουν, κα-
θώς το διαγνωστικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται και με 
υψηλότερους καρδιακούς ρυθμούς. 

Επί απουσίας αντενδείξεων, μπορεί να χορηγηθούν 
νιτρώδη πριν την έναρξη της αξονικής στεφανιογραφί-
ας, ώστε να επιτευχθεί αγγειοδιαστολή και να βελτιωθεί 
η ποιότητα της τελικής εικόνας. Συνήθως χορηγούνται 
υπογλωσσίως 400-800 mg νιτρογλυκερίνης (1-2 δισκία  
δηλαδή). Οι ενδείξεις/αντενδείξεις και ο τρόπος χορή-
γησης νιτρωδών αναλύονται σε κεφάλαιο 9 σελιδα 107 
του βιβλίου.

μέτρηση φορτίου ασβεστίου 
(Calcium Score)

Το πρώτο μέρος της εξέτασης των στεφανιαίων αρτηρι-
ών περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ποσότητας (φορτί-
ου) ασβεστίου (calcium score) που έχει εναποτεθεί στο 
τοίχωμα αυτών. Η ποσότητα του φορτίου ασβεστίου στα 
στεφανιαία αγγεία αποτελεί προγνωστικό δείκτη μελλο-
ντικής εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. 

Στην αρχή λαμβάνεται ένα εντοπιστικό ψηφιακό 
ακτινογράφημα (topogram), πάνω στο οποίο καθορίζε-
ται το κεφαλουραίο πεδίο σάρωσης όπως και στην απλή 
αξονική τομογραφία θώρακος, όπου συμπεριλαμβάνο-
νται πάντοτε οι κορυφές και οι βάσεις των πνευμόνων. 
Ωστόσο, στο σχεδιασμό της εξέτασης για τη μέτρηση του 
Calcium Score και την αξονική στεφανιογραφία, συμπε-
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ριλαμβάνεται η καρδιά (περίπου 1 - 2 cm κάτω από την 
τρόπιδα και 2 cm κάτω από το διάφραγμα) (Εικ. 2.7). Στη 
συνέχεια, λαμβάνονται συνεχόμενες τομές (χωρίς σκι-
αγραφικό) πάχους 3 mm και χωρίς επικάλυψη μεταξύ 
τους (sequential scanning technique). Ελικοειδής σάρω-
ση δεν είναι απαραίτητη, καθώς τα δεδομένα που λαμ-
βάνονται με τις συνεχόμενες τομές είναι επαρκή για τη 
μέτρηση του φορτίου ασβεστίου, ενώ ταυτόχρονα η δό-

ση ακτινοβολίας είναι χαμηλή και δεν ξεπερνά το 1mSv.  
Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των εικόνων και 

την καλύτερη δυνατή λήψη εικόνων απαλλαγμένων από 
τεχνικά σφάλματα κίνησης, πραγματοποιείται συγχρο-
νισμός με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, έτσι ώστε οι το-
μές να λαμβάνονται κατά τη διαστολική φάση του κά-
θε καρδιακού κύκλου (Τεχνική αναδρομικού συγχρονι-
σμού ή ECG-triggering technique, Εικ. 2.8). 

Eικονα 2.7 Τοπόγραμμα. Το αρχικό τοπόγραμμα είναι αυτό μιας κλασικής 
αξονικής τομογραφίας θώρακα, ενώ για αξονική στεφανιογραφία ρουτίνας 
επιλέγεται μόνο o καρδιακός σχηματισμός (κίτρινο πλαίσιο).

Eικονα 2.8 Τεχνική αναδρομικού συγχρονισμού για τη λήψη των δεδομένων, βάσει του 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ασθενούς (ECG-Triggering) για τον υπολογισμό του calcium score. 
Τα δεδομένα λαμβάνονται κατά την τελοδιαστολική φάση του καρδιακού κύκλου με σκοπό την ανασύνθεση 
πρωτογενών συνεχόμενων εγκάρσιων τομών χωρίς αλληλοεπικάλυψη ή κενό μεταξύ τους.
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Το λογισμικό του συστήματος επιτρέπει τη μέτρη-
ση ασβεστίου ανά περιοχή και ανά στεφανιαίο αγγείο, 
αφού καθοριστεί η περιοχή ενδιαφέροντος (region of 
interest, ROI) γύρω από κάθε απεικονιζόμενη σκληρυ-
ντική αθηρωματική αλλοίωση. Το σύστημα αναγνωρί-
ζει περιοχές (εντός ROI) με τιμές πυκνότητας >130 HU 
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία παρακείμενα ει-
κονοστοιχεία (pixels) με συνολικό εμβαδό τουλάχιστον 
1 τετραγωνικό χιλιοστό (mm2). Η μέτρηση αυτή πραγμα-
τοποιείται σε όλες τις εγκάρσιες τομές για κάθε αγγείο 
ξεχωριστά. Τελικά, υπολογίζεται το συνολικό Calcium 
Score για κάθε στεφανιαίο αγγείο (Εικ. 2.9).

Με βάση το αποτελέσμα της μέτρησης αυτής  τίθεται 
το ερώτημα της εκτέλεσης ή όχι της αξονικής στεφανιο-
γραφίας, επειδή υψηλές τιμές Calcium Score (>600-800) 
δεν επιτρέπουν την εκτίμηση του αυλού των στεφανιαίων 
αγγείων λόγω δημιουργίας τεχνικών σφαλμάτων (παρα-
σίτων) στην εικόνα (Bloοming artifacts). Ταυτόχρονα, πι-
θανά γραμμοειδή τεχνικά σφάλματα από την σκληρυντι-
κή αθηρωματική αλλοίωση δημιουργούν επίσης διαγνω-
στικές δυσκολίες (λεπτομερέστερη ανάλυση του Calcium 
Score πραγματοποιείται σε επόμενο κεφάλαιο).

Σχεδιασμός και διενέργεια της 
αξονικής στεφανιογραφίας

Σε ασθενείς με Calcium Score πάνω από 600 - 800 μονά-
δες ή σε ασθενείς που το ασβέστιο είναι συγκεντρωμένο σε 
ένα σημείο κάποιου στεφανιαίου αγγείου, ενημερώνεται ο 

θεράπων ιατρός για τους περιορισμούς της αξονικής στε-
φανιογραφίας και μόνον μετά από συνεννόηση να πραγ-
ματοποιείται τελικά η εξέταση.

Επιλογή πρωτοκόλλου σάρωσης

Με βάση το αρχικό τοπόγραμμα και τις εγκάρσιες τομές 
που έχουν ήδη ληφθεί από τη μέτρηση ασβεστίου, κα-
θορίζεται πάλι το πεδίο απεικόνισης της αξονικής στε-
φανιογραφίας. Σε εξετάσεις ρουτίνας το πεδίο απεικό-
νισης περιλαμβάνει την καρδιά. Σε περιπτώσεις όπως, 
ασθενείς με οξύ οπισθοστερνικό άλγος, οπότε η εξέτα-
ση εκτελείται για αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου, πνευ-
μονικής εμβολής και διαχωρισμού θωρακικής αορτής 
(‘‘triple rule out’’), καθώς και σε ασθενείς με αορτοστε-
φανιαίες παρακάμψεις, το πεδίο απεικόνισης μεταβάλ-
λεται αναλόγως (έως και το επίπεδο του αορτικού τόξου 
για το “triple rule out”  και έως το άνω θωρακικό στόμιο 
για αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις). 

Αφού καθοριστεί το πεδίο απεικόνισης με βάση το εί-
δος της εξέτασης που καλούμαστε να εκτελέσουμε, επι-
λέγουμε το κατάλληλο πρωτόκολλο σάρωσης από προ-
καθορισμένα πρότυπα του λογισμικού. Έτσι, ρυθμίζο-
νται αυτόματα τα στοιχεία έκθεσης (kV, mAs), ο χρόνος 
περιστροφής της λυχνίας, το πάχος τομής (slice thickness) 
και ανασύνθεσης (reconstruction thickness), καθώς και 
το διάστημα ανασύνθεσης (reconstruction interval). 

Στη συνέχεια, επαναλαμβάνονται οι αναπνευστικές 
ασκήσεις προκειμένου να επιλεγούν αυτόματα και οι 

Eικονα 2.9 Τοποθέτηση περιοχής ενδιαφέροντος (Region Of Interest, ROI) κατά τον υπολογισμό του 
calcium score. Τοποθέτηση ROI σε αθηρωματική σκληρυντική πλάκα στο αρχικό τμήμα του προσθίου κατιόντος 
κλάδου (LAD) της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας.
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λοιπές παράμετροι της σάρωσης, που έχουν ως βάση τον 
καρδιακό ρυθμό του ασθενούς.

 Σε αυτή τη φάση της εξέτασης, όπως έχει προαναφερ-
θεί, μπορεί να επιλεγεί η εκπομπή ακτίνων Χ και η λήψη 
δεδομένων μόνο κατά τη διαστολική φάση του καρδια-
κού κύκλου (τεχνική σάρωσης “step and shoot”). Με την 
επιλογή αυτή η λυχνία τροφοδοτείται  με την μέγιστη τι-
μή ρεύματος σε συγκεκριμένο εύρος του κάθε καρδιακού 
κύκλου (συνήθως στο 60 - 80% του καρδιακού κύκλου) 
και όχι καθ’ όλη τη διάρκειά του. Με την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης τεχνικής επιτυγχάνεται μείωση της ακτι-
νικής επιβάρυνσης του εξεταζομένου. Λειτουργική μελέ-
τη της καρδιάς όμως δεν μπορεί να γίνει διότι για την πε-
ρίπτωση αυτή απαιτούνται συνεχή και σταθερά δεδομέ-
να από όλο το εύρος του καρδιακού κύκλου (βλ. εικόνα 
2.5 - Step & Shoot τεχνική σε προηγούμενη παράγραφο).

Διενέργεια της αξονικής στεφανιογραφίας

Ακολουθεί στη συνέχεια το τελευταίο στάδιο της εξέτα-
σης που περιλαμβάνει την έγχυση του σκιαγραφικού μέ-
σου και την σάρωση της επιλεγείσης περιοχής.

Πρωτόκολλο έγχυσης

Τα σκιαγραφικά μέσα που προτιμώνται είναι ιωδιού-
χα σκευάσματα με όσο το δυνατόν υψηλότερη περιεκτι-
κότητα σε ιώδιο. Η χορήγηση του σκιαγραφικού γίνε-
ται με  εγχυτή διπλής σύριγγας. Η πρώτη από αυτές πε-
ριέχει το σκιαγραφικό μέσο και η δεύτερη φυσιολογικό 
ορό, ο οποίος εγχύεται μετά το τέλος της  έγχυσης του 
σκιαγραφικού μέσου. Σκοπός της έγχυσης φυσιολογικού 
ορού είναι η προώθηση της στήλης του σκιαγραφικού 
και η αραίωσή του στην άνω κοίλη φλέβα και στις δεξι-
ές καρδιακές κοιλότητες, ώστε να αποφευχθούν γραμμο-
ειδή τεχνικά σφάλματα (streak artifacts). 

Η ποσότητα σκιαγραφικής ουσίας που χορηγείται  κυ-
μαίνεται από 50 έως 120 ml και εξαρτάται τόσο από την 
ταχύτητα του συστήματος, όσο και από το είδος της εξέ-
τασης που θα εκτελεστεί (για παράδειγμα, ταχύτερο σύ-
στημα απαιτεί μικρότερη ποσότητα σκιαγραφικού, ενώ 
σε περιπτώσεις ευρύτερου  πεδίου απεικόνισης – όπως 
στη μελέτη αορτοστεφανιαίων παρακάμψεων – απαιτεί-
ται μεγαλύτερη ποσότητα σκιαγραφικού μέσου). Γενικά, 
ποσότητα 90-110 ml σκιαγραφικής ουσίας είναι επαρκής 
για ικανοποιητική σκιαγράφηση των στεφανιαίων αρτη-
ριών. Ο ρυθμός έγχυσης ορίζεται σε  5 – 6 ml/sec.

τεχνικές ανίχνευσης του σκιαγραφικού 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση της 
αξονικής στεφανιογραφίας είναι ο άριστος συγχρονι-
σμός της σάρωσης του καρδιαγγειακού σχηματισμού τη 
στιγμή της μέγιστης σκιαγράφησης των στεφανιαίων αρ-
τηριών. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί δύο τεχνι-
κές που ορίζουν τον κατάλληλο χρόνο έναρξης της σά-
ρωσης κατά τη φάση της μέγιστης σκιαγράφησης των 
στεφανιαίων αρτηριών: η τεχνική δοκιμαστικής έγχυσης 
(test bolus technique) και η τεχνική αυτόματης ανίχνευ-
σης του σκιαγραφικού μέσου (bolus tracking technique).

τεχνική δοκιμαστικής έγχυσης (test bolus)

Στον ασθενή χορηγείται ταχέως (bolus) ποσότητα σκια-
γραφικού μέσου της τάξεως των 10-20 ml, ακολουθούμενη 
από φυσιολογικό ορό περίπου 50 ml από τον φλεβικό κα-
θετήρα του αντιβραχίου με ρυθμό έγχυσης 5-6 ml/sec. Δέ-
κα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της έγχυσης, λαμβάνο-
νται εγκάρσιες τομές στο επίπεδο ενδιαφέροντος (επίπε-
δο ανιούσης ή κατιούσης αορτής) κάθε 1-2 sec και καθο-
ρίζεται περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) εντός της ανιού-
σης ή κατιούσης θωρακικής αορτής. Σε κάθε λαμβανό-
μενη τομή μετράται η πυκνότητα (σε μονάδες HU) εντός 
της περιοχής ενδιαφέροντος, ώστε να υπολογισθεί η με-
ταβολή της σε σχέση με το χρόνο. Ο χρόνος μέγιστης σκι-
αγράφησης από την έναρξη της έγχυσης είναι αυτός που 
θα χρησιμοποιηθεί ως χρόνος καθυστέρησης έναρξης της 
τελικής σάρωσης (delay time) από την έναρξη της κύριας 
έγχυσης του σκιαγραφικού μέσου.

 Η συγκεκριμένη τεχνική έγχυσης, αν και λιγότερο 
χρησιμοποιούμενη, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, 
καθώς ελαχιστοποιεί πιθανά σφάλματα πρόωρης έναρ-
ξης της σάρωσης λόγω εσφαλμένου υπολογισμού της τι-
μής πυκνότητας της περιοχής ενδιαφέροντος κατά την 
bolus tracking τεχνική (βλ. επόμενη παράγραφο), εξα-
σφαλίζει τον έλεγχο βατότητας της φλεβικής γραμμής 
και προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου του ασθενούς για 
πιθανές  αλλεργικές αντιδράσεις.

τεχνική αυτόματης \ (bolus tracking)

Στη τεχνική αυτή λαμβάνεται μια εγκάρσια τομή ανα-
φοράς η οποία είναι η πρώτη τομή του πεδίου σάρωσης  
και συνήθως αντιστοιχεί στην ανιούσα αορτή. Εκεί το-
ποθετείται περιοχή ενδιαφέροντος για την αυτόματη μέ-
τρηση της πυκνότητας, ενώ ορίζεται από τον τεχνολόγο-
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ακτινολόγο η οριακή τιμή πυκνότητας (threshold) στην 
οποία αυτόματα θα ξεκινήσει η σάρωση. Στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων, πυκνότητα εντός της περιοχής εν-
διαφέροντος ίση με 150 HU είναι αρκετή για ικανοποι-
ητική σκιαγράφηση των στεφανιαίων αρτηριών.

Πριν την τελική έγχυση του σκιαγραφικού μέσου, κρί-
νεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε για μια ακόμα φορά  
στον εξεταζόμενο την πιθανότητα να αισθανθεί καύ-
σο  κατά τη διάρκεια της έγχυσης, ώστε να αποφευχθεί 
ανεπιθύμητη ταχυκαρδία ή και τεχνικά σφάλματα κίνη-
σης  λόγω ανησυχίας.

Ακολουθεί φωνητική εντολή για λήψη χαλαρής ει-
σπνοής και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με 
το πεδίο σάρωσης, η εξέταση ολοκληρώνεται.

 Μέθοδοι ανακατασκευής

Με το τέλος της αξονικής στεφανιογραφίας, το λογισμι-
κό του συστήματος ανασυνθέτει αυτόματα το πρώτο σύ-
νολο εγκαρσίων εικόνων σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
και τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της εξέτασης (αξο-
νική στεφανιογραφία ρουτίνας, αορτοστεφανιαία παρά-
καμψη, μεταλλική ενδοπρόθεση). Σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο σύνολο εικόνων περιέχει τεχνικά σφάλμα-
τα, υπάρχει δυνατότητα μετεπεξεργασίας των πρωτογε-
νών δεδομένων, ώστε πολλά από αυτά να διορθωθούν.

Οι δύο τρόποι ανασύνθεσης των αρχικών εικόνων από 
τα πρωτογενή δεδομένα είναι η ανακατασκευή μισής σάρω-
σης (single-segmented ή half-scan reconstruction) και η πολυ-

τμηματική ανακατασκευή (multisegmented reconstruction). 
Πρέπει να τονιστεί ότι τα πρωτογενή δεδομένα λαμβά-

νονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σάρωσης. Ωστόσο, στην 
ανασύνθεση των αρχικών εικόνων της αξονικής στεφα-
νιογραφίας, χρησιμοποιούνται δεδομένα μόνο από τη 
διαστολική φάση του κάθε καρδιακού κύκλου, οπότε η 
καρδιά κινείται με τη μικρότερη ταχύτητα, έτσι ώστε να 
περιοριστούν στο ελάχιστο τα τεχνικά σφάλματα κίνη-
σης. Η αναγνώριση της διαστολικής φάσης του καρδια-
κού κύκλου, επιτυγχάνεται μέσω της ταυτόχρονης κατα-
γραφής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του εξεταζόμε-
νου από το λογισμικό του συστήματος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της σάρωσης. H μέθοδος ανακατασκευής μισής πε-
ριστροφής (half scan reconstruction) χρησιμοποιεί ειδι-
κό αλγόριθμο, κατά τον οποίο για τη δημιουργία κάθε 
εγκάρσιας εικόνας λαμβάνονται δεδομένα από τη δια-
στολική φάση ενός μόνο καρδιακού κύκλου (Εικ 2.10α)· 
αυτό μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικών σφαλ-
μάτων κίνησης στις παραγόμενες εικόνες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση της μεθόδου είναι η ικανοποιητική χρονική 
διάρκεια της διαστολικής φάσης πράγμα που επιτυγχά-
νεται όταν ο καρδιακός ρυθμός είναι χαμηλός.

Αντίθετα, σε περιπτώσεις που ο καρδιακός ρυθμός εί-
ναι υψηλός και η χρονική διάρκεια της διαστολικής φά-
σης είναι μικρή, χρησιμοποιείται η πολυτμηματική ανακα-
τασκευή των εικόνων (multi-segmented reconstruction). Για 
την ανασύνθεση μιας εγκάρσιας τομής κατά τη μέθοδο αυ-
τή λαμβάνονται «πακέτα» δεδομένων από τη διαστολική 
φάση 4 - 8 καρδιακών κύκλων, ώστε να περιοριστούν στο 
ελάχιστο τεχνικά σφάλματα κίνησης (Εικ 2.10β).

Eικονα 2.10 Μέθοδοι ανακατασκευής πρωτογενών δεδομένων. (α) Τεχνική μισής σάρωσης (half-scan 
reconstruction), (β) Τεχνική πολυτμηματικής ανακατασκευής (multi-segmented reconstruction). Για την ανασύνθεση μίας 
εγκάρσιας τομής των πρωτογενών δεδομένων, στην πρώτη περίπτωση αρκούν δεδομένα ενός καρδιακού κύκλου, ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση απαιτούνται «πακέτα» δεδομένων από 2 ή περισσότερους καρδιακούς κύκλους.
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Στα συστήματα διπλής λυχνίας (DS-MSCΤ), η λήψη 
των πρωτογενών δεδομένων «μοιράζεται» στις δύο λυ-
χνίες, οι οποίες είναι τοποθετημένες κάθετα μεταξύ τους 
(βλ. Εικ. 2.4) και κινούνται συγχρόνως, πραγματοποιώ-
ντας κατά τη σάρωση περιστροφή 180° (διάρκεια περι-
στροφής 165 ms). Η δυνατότητα αυτή βελτιώνει ακόμα 
περισσότερο τη χρονική διακριτική ικανότητα του συ-
στήματος (165: 2 = 83 ms), επιτρέποντας έτσι την ανα-
σύνθεση κάθε εγκάρσιας εικόνας από δεδομένα ενός 
μόνο καρδιακού κύκλου.

Επιλογή δεδομένων για ανασύνθεση εικόνων

Όπως προαναφέρθηκε, το λογισμικό του συστήματος 
ανασυνθέτει αυτόματα το πρώτο σύνολο εγκαρσίων το-
μών από τα πρωτογενή δεδομένα, ανάλογα με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της εξέτασης (π.χ. καρδιακός ρυθμός), 
τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (half ή segmented μέθο-
δος ανασύνθεσης) και σε προκαθορισμένη φάση του καρ-
διακού κύκλου (π.χ. διαστολική φάση του καρδιακού κύ-
κλου). Ωστόσο, οι εικόνες αυτές είναι πιθανόν να εμπερι-
έχουν τεχνικά σφάλματα κίνησης. Μέσω του λογισμικού 
του συστήματος παρέχεται στον τεχνολόγο – ακτινολόγο 
η δυνατότητα δημιουργίας νέου συνόλου εικόνων σε δια-
φορετική φάση του καρδιακού κύκλου, ώστε να βελτιστο-
ποιηθεί η ποιότητα των τελικών εγκάρσιων εικόνων που 

τελικά θα σταλούν στον σταθμό εργασίας.
Η βέλτιστη φάση του καρδιακού κύκλου από την οποία 

θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα για την ανασύνθεση των 
εικόνων του συνόλου των στεφανιαίων αρτηριών εξαρ-
τάται άμεσα από τον καρδιακό ρυθμό, για όλα τα συ-
στήματα MSCT. Η φάση του καρδιακού κύκλου που συ-
νήθως προτιμάται σε ασθενείς με χαμηλή καρδιακή συ-
χνότητα (<70 παλμών/λεπτό) είναι η τελοδιαστολική 
(βλ. Εικ. 2.5), καθώς, όπως προαναφέρθηκε, σε αυτήν τη 
φάση ο καρδιαγγειακός σχηματισμός είναι σχετικά «ακί-
νητος». Σε ασθενείς με υψηλότερους καρδιακούς ρυθμούς 
δεν αποκλείεται η ανασύνθεση των εικόνων να γίνει και 
σε άλλες φάσεις του καρδιακού κύκλου πέραν της τελο-
διαστολικής. Για παράδειγμα η ανασύνθεση εικόνων της 
δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας μπορεί να είναι βέλτιστη σε 
τελοσυστολική φάση (Εικ. 2.11), επειδή  η ανατομική πο-
ρεία του περιφερικού τμήματός της (που ανακάμπτει στη 
βάση της καρδιάς) προκαλεί τεχνικά σφάλματα κίνησης. 

Η λεπτομερής ανάλυση της παραπάνω διαδικασίας θεω-
ρούμε ότι υπερβαίνει τους σκοπούς του παρόντος βιβλίου.

Ολοκλήρωση της εξέτασης

Με το πέρας της ανασύνθεσης οι εικόνες αποστέλλονται 
στον σταθμό εργασίας, όπου πλέον (ο ιατρός ακτινολό-
γος), με τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού επεξεργασί-

Eικονα 2.11 Ανασυνθέσεις στο επίπεδο της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (RCA). (α) Η ανασύνθεση της δεξιάς 
στεφανιαίας αρτηρίας (RCA) από τις πρωτογενείς εγκάρσιες τομές, όπως αυτές ανασυντέθηκαν αυτόματα από το λογισμικό του 
συστήματος, εμφανίζει τεχνικά σφάλματα κίνησης στο επίπεδο ανάκαμψης της RCA. (β) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας της 
εικόνας μετά από επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων (από τον τεχνολόγο – ακτινολόγο).
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