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Αξονική Στεφανιογραφία 

   

• Σύγχρονη εφαρμογή της αξονικής τομογραφίας 

• Καινοτόμος αναίμακτη, διαγνωστική μέθοδος για την μελέτη των στεφανιαίων 

αγγείων, γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια  



Αξονική Στεφανιογραφία: Υπολογίζει - Απεικονίζει 

    

•  Τον δείκτη ασβεστίου   

 

• Την έκφυση και πορεία των στεφανιαίων αγγείων (για ανάδειξη συγγενών 

ανωμαλιών)  

 

•  Την παρουσία  αθηρωματικών πλακών  

 

• Την μορφολογία της αθηρωματικής πλάκας (μαλακή, επασβεστωμένη   

     ή μικτού τύπου)  

 

•  Τον βαθμό στένωσης που προκαλούν οι πλάκες   

 

• Γενικότερη εικόνα καρδιάς (μέγεθος καρδιακών κοιλοτήτων-επασβεστώσεις  

καρδιακών βαλβίδων-πάχος μυοκαρδίου αριστερής κοιλίας-ανιούσα θωρακική 

αορτή, περικάρδιο)  

 

• Ικανό τμήμα των πνευμόνων   



Αξονική Στεφανιογραφία: Προετοιμασία - Διάρκεια –Τεχνική 

Παραμονή του εξεταζόμενου στο χώρο 

του αξονικού τομογράφου: ~30 min 

• Πλήρες ιστορικό 

• Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα στον 

βραχίονα, μέσω του οποίου θα γίνει η 

έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας 

• Ταχύτατη σάρωση της καρδιάς κατά τη 

διάρκεια της διέλευσης της σκιαγραφικής 

ουσίας  και σε άμεση συσχέτιση με τον 

καρδιακό κύκλο (διάρκεια 8-10sec) 

 

 

ΔΕΝ   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΗΝ   ΚΛΙΝΙΚΗ 



Αξονική Στεφανιογραφία: Βασικές ενδείξεις 

      Αποκλεισμός στένωσης στα στεφανιαία αγγεία 

 
• Θωρακικό άλγος-άτυπα στηθαγχικά ενοχλήματα σε ασθενείς με μικρή ή μέτρια 

πιθανότητα για νόσο 

• Προεγχειρητικός έλεγχος, για μη στεφανιαίο χειρουργείο 

• Διαλείπουσες αρρυθμίες 

• Εναλλακτικά στη θέση της επεμβατικής αγγειογραφίας, εφόσον ενέχει υψηλό κίνδυνο 

 

Έλεγχος βατότητας των by-pass 

 
• Εναλλακτικά στη θέση της επεμβατικής αγγειογραφίας (οι οποίοι έτσι θα αποφεύγουν  

τους διαδοχικούς καθετηριασμούς για τον έλεγχο των μοσχευμάτων τους) 

• Σε περίπτωση που το by-pass δεν είναι ορατό στην επεμβατική μελέτη 

 

                 Έλεγχος βατότητας των stent (με τους σύγχρονους Αξονικούς τομογράφους) 

 

• Σε stent  (εύρους> των 3mm) 

 

Διευκρίνηση αποριών μετά τον καθετηριασμό 

 
• Ανωμαλίες στα στεφανιαία αγγεία (συγγενείς) 

• Αποσαφήνιση ευρημάτων από τον καθετηριασμό 



Αξονική Στεφανιογραφία: Άλλες ενδείξεις 

• Σοβαρό κληρονομικό ιστορικό 

• Ασυμπτωματικά άτομα με υψηλούς προδιαθεσικούς 

παράγοντες για στεφανιαίο νόσο (κάπνισμα, υπέρταση, 

σακχαρώδης διαβήτης , υπερχοληστεριναιμία) 

• Αποσαφήνιση διφορούμενων stress δοκιμασιών 

• Μυοκαρδιοπάθειες 

• Πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια 



Αξονική Στεφανιογραφία: Αντενδείξεις - Περιορισμοί 

Αντενδείξεις 

 

• Αλλεργία στις ιωδιούχες σκιαγραφικές 

ουσίες 

•Υπερθυρεοειδισμός 

• Νεφρική ανεπάρκεια 

Περιορισμοί 

 

• Αυξημένες σφύξεις > 60-65/min 

• Αρρυθμίες 

• Χαμηλότερη χωρική διακριτική ικανότητα : 

δυσχέρεια εκτίμησης μικρών και 

περιφερικών κλάδων (≤ 1,5mm) 

• Υπερεκτίμηση βαθμού στένωσης 

• Διαγνωστική μέθοδος 

• Ca+++ 

 
Νέοι πρωτοποριακοί Αξονικοί Τομογράφοι (Dual source xray tube): Ταχύτητα - Ακρίβεια 

 

 



Αξονική Στεφανιογραφία: Δόση Ακτινοβόλησης 

 

7 έως 19 mSvs 

• Ειδικά  προγράμματα μείωσης της ακτινοβολίας: η δόση  στα επίπεδα 

της κλασικής στεφανιογραφίας -σπινθηρογραφήματος καρδιάς 

• Σύγχρονα πρωτοκόλλα: η δόση της ακτινοβολίας στα 3-5 mSv 



Αξονική Στεφανιογραφία: Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα 

έναντι της Κλασικής Στεφανιογραφίας 

 Η απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων απαιτεί: 

 

 Υψηλή  χρονική και χωρική διακριτική ικανότητα  

(temporal-spatial resolution)  

 

Κλασική Στεφανιογραφία : gold  standard μέθοδος απεικόνισης 

 

 

 

 

 

• Επεμβατική τεχνική, καθώς διενεργείται καθετηριασμός (εισαγωγή πολύ λεπτού 

σωλήνα στην αρτηρία) 

• Παραμονή  του εξεταζόμενου στην κλινική 

• Σε ποσοστό περίπου 1% σημαντικές επιπλοκές  

• Σχετικά επώδυνη για τον ασθενή  



Αξονική Στεφανιογραφία: Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα 

έναντι της Κλασικής Στεφανιογραφίας 

Πλεονεκτήματα  Αξονικής  Στεφανιογραφίας: 

 

• Είναι αναίμακτη, δεν απαιτείται δηλαδή καθετηριασμός αρτηρίας 

όπως συμβαίνει στην κλασική στεφανιογραφία 

• Επιτρέπει τη μελέτη του τοιχώματος των αγγείων και την ανάδειξη-

εκτίμηση αθηρωματικών πλακών 

• Επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση άλλων στοιχείων της καρδιάς 

και του θώρακα 

• Είναι γρήγορη και με ελάχιστα ποσοστά επιπλοκών 

• Δεν απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στην Κλινική 



Αξονική Στεφανιογραφία: Ευαισθησία-Ειδικότητα 

Υψηλά ποσοστά ευαισθησίας (περί τα 95%) και ειδικότητας 

(>90%) στην ανίχνευση στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία  

 

Απουσία στενώσεων  στα στεφανιαία 

αγγεία  

 

 

Ο κλινικός γιατρός μπορεί να είναι 

σίγουρος ότι ο εξεταζόμενος δεν πάσχει 

από σοβαρή στεφανιαία νόσο!! 

Ιδιαίτερα σημαντική η αρνητική προγνωστική 

αξία της Αξονικής Στεφανιογραφίας:   

95-100% 



Αξονική Στεφανιογραφία: Ανάδειξη-Εκτίμηση 

Αθηρωματικών Πλακών 

Πρόσφατες μελέτες: Έμφαση στη  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ  της αθηρωματικής πλάκας 

Υψηλού κινδύνου  (high-risk), 

ανεξάρτητα  από τον βαθμό στένωσης 

 

 

  

Αθηρωματικές πλάκες: 

•  Χαμηλής  πυκνότητας  

• Επασβεστωμένες με πολύ μικρό μέγεθος 

• Εντοπισμένη διάταση του αγγείου (positive 

remodelling) 
 

 

 Χρήζουν πιο επιθετικής θεραπείας 



Η Αξονική Στεφανιογραφία είναι μέθοδος  ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΕΥΚΟΛΗ  και 

ΑΚΙΝΔΥΝΗ και έχει ήδη λάβει τη θέση της στην καθημερινή κλινική πράξη 

όσον αφορά στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου 

Συμπέρασμα 



Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας! 

 


