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Triple rule-out: ηασηότρολε απεηθόληζε αορηής, ζηεθαληαίωλ θαη πλεσκοληθώλ
αγγείωλ, γηα αποθιεηζκό πλεσκοληθής εκβοιής, δηατωρηζκού αορηής θαη
ζρόκβωζες ζηεθαληαίωλ.
ΔΙΑΓΩΓΗ
Με ηνπο λένπο Αμνληθνύο Τνκνγξάθνπο 64 ηνκώλ, είλαη δπλαηόλ λα αλαδείμνπκε
ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε όιεο ζρεδόλ ηηο αλαηνκηθέο δνκέο ηνπ αλζξσπίλνπ
ζώκαηνο. Οη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη πιένλ ε ζύγρξνλε ηερλνινγία κπνξνύλ λα
κειεηεζνύλ ιεπηνκεξώο δνκέο πνπ κέρξη πξόηηλνο κπνξνύζαλ λα δηεξεπλεζνύλ κόλν
κε ηελ εθαξκνγή θάπνηαο ζρεηηθά δπζάξεζηεο γηα ηνλ αζζελή επεκβαηηθήο ηαηξηθήο
πξάμεο, όπσο π.ρ. ε ελδνζθόπεζε ηνπ παρένο εληέξνπ κε ηε ρξήζε θνινλνζθόπηνπ ή
ε κειέηε ησλ αγγείσλ κέζσ ηνπ θαζεηεξηαζκνύ ησλ αξηεξηώλ ηνπ ζώκαηνο.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθύπηεη από ηε απεηθόληζε πνπ κπνξνύκε πιένλ λα
πεηύρνπκε ζηα ζηεθαληαία αγγεία θαη ηηο θαξδηαγγεηαθέο δνκέο πνπ κέρξη πξόηηλνο
ήηαλ δύζθνιν λα κειεηεζνύλ αμηόπηζηα, θπξίσο ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο ηεο ζπλερνύο
θαξδηαθήο θίλεζεο.

Σρηζδηάζηαηε απεηθόληζε θσζηοιογηθώλ ζηεθαληαίωλ αγγείωλ
ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΔ ΑΞΟΝΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 64 ΣΟΜΩΝ
Με ηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο ηνπ θαξδηαθνύ ζθαλδαιηζκνύ (ECG-Triggering), αιιά
ηδηαίηεξα κε ηηο βειηησκέλεο ηαρύηεηεο πνπ καο παξέρνπλ νη ηνκνγξάθνη ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο 64 ζεηξέο αληρλεπηώλ πνπ δηαζέηνπλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί αθξηβήο
θαη αμηόπηζηε ζθηαγξάθεζε ζηεθαληαίσλ αγγείσλ θαη θιάδσλ ηνπο κε αλάιπζε
εηθόλα πνπ θηάλεη ηα 1-2 ρηιηνζηά.
Η κέζνδνο είλαη απνιύησο αλαίκαθηε θαη απαηηείηαη κόλν ελδνθιέβηα έγρπζε 100
ml ησδηνύρνπ ζθηαγξαθηθήο νπζίαο, ηεο ίδηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ
θιαζζηθή ζηεθαληνγξαθία.
Η πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνύο γηα ηελ εμέηαζε είλαη πνιύ απιή. O αζζελήο ζα
πξέπεη λα είλαη ηηο ηειεπηαίεο 3-4 ώξεο πξηλ από ηελ εμέηαζε λεζηηθόο, λα κελ έρεη
θαπλίζεη, θαη λα κελ έρεη θαηαλαιώζεη αιθνόι ή θαθεΐλε. Θα πξέπεη λα πάξεη
θαλνληθά ηα ράπηα ηνπ όπσο πάληα. Σε πεξηπησζε πνπ αλαθέξεηαη γλσζηή αιιεξγία
ηνπ αζζελνύο ζην Ιώδην ή ζηα ησδηνύρα ζθηαγξαθηθά ζα πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί
εηδηθή αληη-αιιεξγηθή ζεξαπεία γηα ηνπιάρηζηνλ ηξείο εκέξεο.

Oη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύκε λα πάξνπκε από ηε κέζνδν είλαη νη αθόινπζεο:
1. Αλάδεημε ηεο αλαηνκίαο ησλ ζηεθαληαίσλ θαζώο θαη ησλ παξαιιαγώλ ηνπο
2. Αλαθάιπςε ηνηρσκαηηθώλ πιαθώλ θαη ραξαθηεξηζκόο ηνπο σο καιαθώλ,
αζβεζησκέλσλ ή κηθηνύ ηύπνπ
3. Μειέηε ηνπ απινύ ησλ αγγείσλ θαη απεηθόληζε ζηελώζεσλ, απνθξάμεσλ ή
παξάπιεπξνπ δηθηύνπ
4. Μειέηε βαηόηεηαο ζηεθαληαίσλ by-pass
5. Μειέηε ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ησλ παξαθείκελσλ καιαθώλ κνξίσλ
6. Αλάδεημε ζπγγελώλ αλσκαιηώλ ησλ εθθύζεσλ ησλ κεγάισλ αγγείσλ
7. Υπνινγηζκόο πνζνζηνύ θηλδύλνπ κειινληηθήο εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ,
θαηά Agatston (Γείθηεο Αζβεζηίνπ)
8. Υπνινγηζκόο θιάζκαηνο εμώζεζεο
9. Υπνινγηζκόο όγθνπ παικνύ αξηζηεξήο θνηιίαο
10. Έιεγρνο πεξηνρηθήο θηλεηηθόηεηαο
11. Έιεγρνο αηκάησζεο κπνθαξδίνπ
(* γη’ απηόλ ρξείάδεηαη επηπξόζζεηνο έιεγρνο κε επηπιένλ θαζπζηεξεκέλε
απεηθόληζε ηεο θαξδηάο)
12. Απνθιεηζκόο άιισλ επξεκάησλ όπσο, θαξδηαθνί όγθνη, βαιβηδηθέο παζήζεηο,
έιεγρνο θιεβηθνύ ζπζηήκαηνο, αξηεξην-θιεβηθώλ επηθνηλσληώλ ή
πεξηνξηζηηθή πεξηθαξδίηηδα
Οη ελδείμεηο ηεο κεζόδνπ πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη δηεζλώο απνδεθηέο ή ππν
ζπδήηεζε είλαη:
1. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο ζε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ, ιόγσ
ύπαξμεο

επηβαξπληηθώλ

παξαγόλησλ

(θάπληζκα,

ππεξρνιεζηεξηλαηκία,

ππέξηαζε, ΣΓ, θ.α.)
2. Σε ζπκπησκαηηθνύο αζζελείο κε ρξόληα ζηαζεξή ζηεζάγρε
3. Σε αζζελείο κε ζεηηθό ή αδηεπθξίληζην ηεζη θνπώζεσο ή ζάιην πξηλ από ηε
θιαζζηθή ζηεθαληνγξαθία
4. Σε αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θιαζζηθή ζηεθαληνγξαθία, αλαγλσξίζηεθαλ αηκνδπλακηθά κε-ζεκαληηθέο ζηελώζεηο θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη
ραξαθηεξηζκόο ησλ αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ
5. Σε αζζελείο πνπ ρξήδνπλ επαλειέγρνπ κεηά από ρεηξνπξγείν by-pass

6. Σε αζζελείο κε άιιεο γλσζηέο αγγεηνπάζεηεο (πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα,
λεθξηθή ππέξηαζε, λόζν θαξσηίδσλ, αξηεξίηηδεο, θ.α.)
7. Γηα αζζελείο πνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζε
θιαζζηθή ζηεθαληνγξαθία ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαξδηάο.
8. Γηα κειέηε βησζηκόηεηαο κπνθαξδίνπ
9. Γηα δηεξεύλεζε κπνθαξδηνπάζεηαο
10. Γηα αζζελείο κε ρξόληα ζηεθαληαία λόζν πξνο δηεξεύλεζε
11. Σε επείγνπζα βάζε κε νμύ άηππν ζσξαθηθό άιγνο κπνξεί λα γίλεη ε
απνθαινύκελε ηερληθή Triple rule-out γηα απνθιεηζκό ηξηώλ επξεκάησλ:
α. Πλεπκνληθήο εκβνιήο, β. Γηαρσξηζκνύ ανξηήο, γ. Θξόκβσζε ζηεθαληαίσλ
Γηα ηελ αλάδεημε ζηεθαληαίαο λόζνπ ε κέζνδνο έρεη επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα πνπ
αλέξρνληαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο ζην 94% θαη 97%, αληίζηνηρα. Οη αξηζκνί απηνί
ζεκαίλνπλ όηη ε κέζνδνο δηαγηγλώζθεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηηο βιάβεο ησλ
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ έρνληαο ειάρηζηα ςεπδώο ζεηηθά θαη ςεπδώο αξλεηηθά
επξήκαηα.
Ιδηαίηεξα εληππσζηαθή είλαη ε αλάδεημε ησλ ρεηξνπξγηθώλ ζηεθαληαίσλ
παξαθάκςεσλ (by-pass). Τόζν ηα αξηεξηαθά, όζν θαη ηα θιεβηθά κνζρεύκαηα
κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ πνιύ αμηόπηζηα. Βαηόηεηα ησλ κνζρεπκάησλ, ζηελώζεηο
ησλ ρεηξνπξγηθώλ αλαζηνκώζεσλ, θαζώο θαη ε αηκαηηθή ξνή πεξηθεξηθόηεξα ησλ
κνζρεπκάησλ, κπνξεί λα αλαδεηρζεί κε αθξίβεηα. Tν πνζνζηό επαηζζεζίαο αλέξρεηαη
ζην 93%, ε ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ζην 89%, ελώ ε αξλεηηθή ζην 100%. Απηό
ζεκαίλεη όηη κόζρεπκα κε απεηθνληδόκελν ζηελ ΑΤ είλαη ζίγνπξα απνθξαγκέλν.
Δηδηθή θαηεγνξία απνηεινύλ νη αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ελδναπιηθή
αγγεηνπιαζηηθή θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ λαξζήθσλ (stent). Με ηε κέρξη πξόηηλνο
ρξήζε ησλ ΑΤ 16 ηνκώλ, ε αλάδεημε ηεο βαηόηεηαο ησλ stents δελ ήηαλ θαιή. Με
ηνπο ΑΤ 64 ηνκώλ απηό ην πξόβιεκα βειηηώζεθε, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύκε
πιένλ όρη κόλν λα ειέγρνπκε ηνλ απιό ησλ λαξζήθσλ αιιά θαη λα απεηθνλίδνπκε
ππεξπιαζία ηνπ ελδνζειίνπ εληόο απηώλ κε πνζνζηό επαηζζεζίαο άλσ ηνπ 75% θαη
εηδηθόηεηα 95-97%.
Η Αμνληθή Σηεθαληνγξαθία ζπλδπάδεηαη επίζεο κε ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο
ηεο θαξδηάο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επηπιένλ ρξόλνο εμέηαζεο. Υπνινγηζκόο ηνπ
θιάζκαηνο εμώζεζεο, ηνπ όγθνπ παικνύ, ηεο θαξδηαθήο κάδαο, θαζώο θαη έιεγρνο

ηεο πεξηνρηθήο θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο,
κπνξεί λα γίλεη κε εηδηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Τέινο, παξάιιεια κε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, κπνξεί λα γίλεη αλάδεημε άιισλ
επξεκάησλ όπσο, θαξδηαθνί όγθνη, βαιβηδηθέο παζήζεηο, έιεγρνο θιεβηθνύ
ζπζηήκαηνο,

αλαθάιπςε

αξηεξην-θιεβηθώλ

επηθνηλσληώλ

ή

πεξηνξηζηηθήο

πεξηθαξδίηηδαο.

Αλαίκαθηε κειέηε ζηεθαληαίοσ αγγείοσ κε κεηρίοσ βαζκού αζερωκαηηθή
λόζο κε ηελ ΤΣ 64 ηοκώλ

Αλαίκαθηε κειέηε ζηεθαληαίοσ αγγείοσ ποσ ηοσ έτεη
ηοποζεηεζεί κεηαιιηθό stent, κε ηελ ΤΣ 64 ηοκώλ

Αλαίκαθηε κειέηε ζηεθαληαίωλ αγγείωλ κεηά από ηοποζέηεζε ηρηπιού
by-pass. Σο κόζτεσκα ηες αρηζηερής καζηηθής προς ηολ πρόζζηο θαηηόληα
θαζώς θαη ηο θιεβηθό κόζτεσκα προς έλα δηαγώληο θιάδο ειέγτοληαη

βαηά, ελώ ηο αρηερηαθό κόζτεσκα θερθηδηθής προς ηελ περηζπωκέλε
είλαη ζροκβωκέλο.
ΓΔΙΚΣΗ ΑΒΔΣΙΟΤ (CALCIUM SCORE)

Η κέηξεζε ηνπ Γείθηε Αζβεζηίνπ είλαη κηα απιή εμέηαζε 10 ιεπηώλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο «ρηελίδεηαη» ε θαξδηά γηα λα αληρλεπηεί ε ύπαξμε αζβεζηίνπ ζηα
ζηεθαληαία αγγεία. Τν αζβέζηην είλαη έλαο αζθαιήο παξάγνληαο αλαγλώξηζεο ηεο
ύπαξμεο αζεξσκαηηθήο λόζνπ. Η αζεξσκαηηθή λόζνο κπνξεί βέβαηα λα αλαπηπρζεί
αξρηθά ρσξίο ηελ ελαπόζεζε αζβεζηίνπ ζην ηνίρσκα ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ, αιιά
ε αλαθάιπςε ηνπ είλαη έλα δπλαηό «θακπαλάθη» γηα ηελ ππνβόζθνπζα λόζν. Θα
πξέπεη δε λα νδεγήζεη ζηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ καο, ηελ απνθπγή
επηβαξπληηθώλ παξαγόλησλ, ελώ δελ απνθιείεηαη λα είλαη απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε
θαξκάθσλ θαζώο θαη ε δηελέξγεηα θαη άιισλ πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλσλ
δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ.
Ο δείθηεο κεηξάηαη από ην κεδέλ έσο θαη άλσ ηνπ 1000, θαη απνηειεί ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελή, έλαλ πνιύ ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό παξάγνληα
γηα ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ζην κέιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ ν
δείθηεο είλαη κεδέλ, ππάξρεη ζρεδόλ κεδεληθή πηζαλόηεηα αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο
λόζνπ, θαη ζπλήζσο δελ απαηηείηαη θακία πεξαηηέξσ ζεξαπεία. Με δείθηε 100-400,
ππάξρεη ήπηνπ βαζκνύ πηζαλόηεηα αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ, θαη κπνξεί λα
ζπζηαζεί θαξκαθεπηηθή πξνθύιαμε. Με δείθηε 400 έσο θαη άλσ ηνπ 1000, ππάξρεη
κέηξηνπ βαζκνύ πηζαλόηεηα αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ, θαη ζπληζηάηαη ε
δηελέξγεηα θιαζζηθήο ζηεθαληνγξαθίαο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Οη κέρξη ηώξα εκπεηξία από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη όηη ε Αμνληθή
Σηεθαληνγξαθία απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη πνιιά ππνζρόκελν εξγαιείν
ζηα ρέξηα ηεο Ιαηξηθήο θνηλόηεηαο. Όπσο θαη θάζε λέα απεηθνληζηηθή κέζνδνο
δηέξρεηαη θαη απηή ηηο θάζεηο ηεο αξρηθήο δπζπηζηίαο θαη θαηόπηλ ηνπ ελζνπζηαζκνύ,
κέρξη λα βξεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο ζέζε κε βάζε ηηο ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθέο ελδείμεηο.
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