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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συγγενείς και επίκτητες αγγειακές ανωμαλίες 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανατομία, το μέ-
γεθος και τη θέση του συστήματος της αζύγου- ημι-
αζύγου φλέβας. Μελετήθηκαν συνολικά 24 ασθε-
νείς στους οποίους οι ανατομικές ανωμαλίες του 
συστήματος αζύγου-ημιαζύγου ανευρέθηκαν τυ-
χαία, ενώ οι ασθενείς είχαν παραπεμφθεί για αξο-
νική είτε θώρακος, είτε κοιλίας με άλλη συμπτω-
ματολογία. Η αξονική τομογραφία είναι η μέθοδος 
εκλογής για την απεικόνιση των ανωμαλιών αυτών, 
καθώς και του αιτιολογικού παράγοντα.  

Λέξεις - κλειδιά:
Συγγενείς ανωμαλίες, σύστημα αζύγου-ημιαζύ-

γου, αξονική τομογραφία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σύστημα αζύγου-ημιαζύγου αποτελείται 

από φλέβες οι οποίες πορεύονται εκατέρωθεν της 
σπονδυλικής στήλης και αναστομώνουν το σύστη-
μα της άνω και κάτω κοίλης φλέβας. Το σύστη-
μα των φλεβών αυτών λειτουργεί σαν παράπλευ-
ρο δίκτυο φλεβικής παροχέτευσης σε περιπτώσεις 
απόφραξης της άνω ή κάτω κοίλης φλέβας. Η άζυ-
γος φλέβα τυπικά εκφύεται από το οπίσθιο τοίχω-
μα της κάτω κοίλη φλέβας, κάτω από το επίπεδο 
των νεφρικών φλεβών, αλλά μπορεί να σχηματίζε-
ται και από την συνένωση της δεξιάς υποπλεύριας 

φλέβας με την ανιούσα οσφυϊκή φλέβα στο επίπεδο 
Ο1-Ο2 (σχήμα 1)(1,2). Στη συνέχεια πορεύεται κε-
φαλικά στην πρόσθια επιφάνεια και δεξιά των σω-
μάτων των σπονδύλων και εισέρχεται στο θώρακα 
μέσω του αορτικού τμήματος ή πίσω από το δεξιό 
σκέλος του ημιδιαφράγματος. Πορεύεται στο οπί-
σθιο μεσοθωράκιο συλλέγοντας αίμα από τα οπί-
σθια τοιχώματα του θώρακα και της κοιλιάς μέχρι 
το ύψος του τέταρτου θωρακικού σπονδύλου όπου 
δημιουργεί τόξο πάνω από την δεξιά πνευμονική 
πύλη για να εκβάλλει στη άνω κοίλη φλέβα. 

Η ημιάζυγος φλέβα σχηματίζεται στο αριστερό 
ημιμόριο από την συμβολή της αριστερής υποπλεύ-
ριας και της ανιούσας οσφυϊκής φλέβας (σχήμα 1). 
Πορεύεται κεφαλικά στην πρόσθια επιφάνεια και 
αριστερά των σωμάτων των σπονδύλων μέχρι το 
επίπεδο του ενάτου θωρακικού σπονδύλου όπου 
φέρεται δεξιά, πίσω από την αορτή , τον οισοφάγο 
και τον μείζονα θωρακικό πόρο και εκβάλλει στη 
άζυγο φλέβα (1,2,3). Η επικουρική ημιάζυγος φλέ-
βα ξεκινά από το ύψος του τετάρτου μεσοπλεύριου 
διαστήματος και κατεβαίνει στην αριστερή πλευρά 
της σπονδυλικής στήλης έως και τον όγδοο θωρα-
κικό σπόνδυλο, συλλέγοντας αίμα από τις αριστε-
ρές μεσοπλεύριες φλέβες. Στο ύψος αυτό φέρεται 
προσθίως του σπονδυλικού σώματος του Θ8, πί-
σω από τη θωρακική αορτή και τον μείζονα θωρα-
κικό πόρο και αναστομώνεται με την άζυγο φλέ-
βα. Ορισμένες φορές η επικουρική ημιάζυγος φλέ-
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βα ενώνεται με την ημιάζυγο φλέβα και εκβάλλει 
με κοινό στέλεχος στην άζυγο φλέβα ή μπορεί να 
αναστομώνεται και με την άνω μεσοπλεύρια φλέ-
βα στο άνω τμήμα της, η οποία εκβάλλει στην αρι-
στερή βραχιονοκεφαλική φλέβα .  

Οι συγγενείς ανωμαλίες του συστήματος αζύ-
γου-ημιαζύγου και επικουρικής ημιαζύγου φλεβός 
που έχουν περιγραφεί είναι (2): 

1. H� αγενεσία της αζύγου φλέβας. αγενεσία της αζύγου φλέβας. 
2. O� λοβός της αζύγου φλέβας. λοβός της αζύγου φλέβας. 
3.  Διακοπή της κάτω κοίλης φλέβας με συνέ-

χεια στην άζυγο ή ημιάζυγο φλέβα (�������������� 
c�ntinu�ti�n ��� int���u�t��� in����i�� ��n� c�- ��� int���u�t��� in����i�� ��n� c�-��� int���u�t��� in����i�� ��n� c�- int���u�t��� in����i�� ��n� c�-int���u�t��� in����i�� ��n� c�- in����i�� ��n� c�-in����i�� ��n� c�- ��n� c�-��n� c�- c�-c�-
��) και) και 

4.  Η ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών στην 
άζυγο φλέβα. 

Η αξονική τομογραφία μετά την ενδοφλέβια 
χορήγηση σκαστικού μέσου αποτελεί την εξέτα-
ση εκλογής για την απεικόνιση των ανωμαλιών αυ-
τών, οι οποίες σχεδόν πάντα ανακαλύπτονται σαν 
τυχαία ευρήματα στην εξέταση του θώρακα και της 
κοιλίας. Η αξονική τομογραφία με την ανασύνθεση 
των τομών και την τρισδιάστατη (3�) απεικόνιση�) απεικόνιση) απεικόνιση 
των αγγειακών δομών μας παρέχει υψηλής ευκρί-
νειας πληροφορίες για την πλήρη απεικόνιση και 
την κατανόηση των συγγενών ανωμαλιών.  

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Μελετήθηκαν συνολικά 24 ασθενείς (9 άντρες 

και 15 γυναίκες), ηλικίας 40-77 ετών και μέσο όρο 
ηλικίας τα 59 έτη. Όλοι οι ασθενείς ήταν ελεύθεροι 
συμπτωμάτων και οι ανατομικές ανωμαλίες του συ-
στήματος αζύγου- ημιαζύγου ανευρέθηκαν τυχαία 
στην αξονική τομογραφία θώρακος μετά από εν-
δοφλέβια χορήγηση σκιαστικού. Σε έναν ασθενή 
με διακοπή της κάτω κοίλης φλέβας διενεργήθηκε 
και αγγειογραφία για να μελετηθεί η συνέχεια της 
στο σύστημα αζύγου-ημιαζύγου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε 2 περιπτώσεις αναδείχθηκε η απουσία της 

αζύγου φλέβας με την φλεβική επιστροφή στην άνω 
κοίλη φλέβα να γίνεται από τις ημιάζυγες φλέβες, 
μέσω της άνω μεσοπλεύριας φλέβας, στην αριστε-
ρή βραχιονοκεφαλική φλέβα (εικ. 1) , ενώ σε 10 πε-
ριπτώσεις η διακοπή της κάτω κοίλης φλέβας και 
η συνέχεια της με την άζυγο και ημιάζυγο φλέβα 
(������� c�ntinu�ti�n ��� int���u�t��� in����i�� ��n�������� c�ntinu�ti�n ��� int���u�t��� in����i�� ��n� c�ntinu�ti�n ��� int���u�t��� in����i�� ��n�c�ntinu�ti�n ��� int���u�t��� in����i�� ��n� ��� int���u�t��� in����i�� ��n���� int���u�t��� in����i�� ��n� int���u�t��� in����i�� ��n�int���u�t��� in����i�� ��n� in����i�� ��n�in����i�� ��n� ��n���n� 
c���) (εικ. 2, 3, 4, 5, �, 7 ). Τέλος σε 12) (εικ. 2, 3, 4, 5, �, 7 ). Τέλος σε 12 περιπτώσεις 
παρουσία λοβού αζύγου (εικ. 8 ). Σε όλες τις περι-
πτώσεις οι ανατομικές αυτές παραλλαγές του συ-
στήματος αζύγου-ημιαζύγου που βρεθήκαν σε τυ-
χαίο έλεγχο ακόμη και με την μαγνητική τομογρα-

Σχήμα 1 Γραφική παράσταση σχηματισμού του συστήματος αζύγου – ημιαζύγου φλέβας.

Πνξεύεηαη θεθαιηθά ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα θαη αξηζηεξά ησλ ζσκάησλ ησλ 
ζπνλδύισλ κέρξη ην επίπεδν ηνπ ελάηνπ ζσξαθηθνύ ζπνλδύινπ όπνπ 
θέξεηαη δεμηά, πίζσ από ηελ ανξηή , ηνλ νηζνθάγν θαη ηνλ κείδνλα ζσξαθηθό 
πόξν θαη εθβάιιεη ζηε άδπγν θιέβα (1,2,3). Ζ επηθνπξηθή εκηάδπγνο θιέβα 
μεθηλά από ην ύςνο  ηνπ ηεηάξηνπ κεζνπιεύξηνπ δηαζηήκαηνο θαη θαηεβαίλεη 
ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έσο θαη ηνλ όγδνν ζσξαθηθό 
ζπόλδπιν, ζπιιέγνληαο αίκα από ηηο αξηζηεξέο κεζνπιεύξηεο θιέβεο. ην 
ύςνο απηό θέξεηαη πξνζζίσο ηνπ ζπνλδπιηθνύ ζώκαηνο ηνπ Θ8, πίζσ από 
ηε ζσξαθηθή ανξηή θαη ηνλ κείδνλα ζσξαθηθό πόξν θαη αλαζηνκώλεηαη κε ηελ 
άδπγν θιέβα. Οξηζκέλεο θνξέο ε επηθνπξηθή εκηάδπγνο θιέβα ελώλεηαη κε 
ηελ εκηάδπγν θιέβα θαη εθβάιιεη κε θνηλό ζηέιερνο ζηελ άδπγν θιέβα ή 
κπνξεί λα αλαζηνκώλεηαη θαη κε ηελ άλσ κεζνπιεύξηα θιέβα ζην άλσ ηκήκα 
ηεο, ε νπνία εθβάιιεη ζηελ αξηζηεξή βξαρηνλνθεθαιηθή θιέβα .  

 

 

ρήκα 1: Γξαθηθή παξάζηαζε ζρεκαηηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο αδύγνπ – 
εκηαδύγνπ θιέβαο. 

   

Οη ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αδύγνπ-εκηαδύγνπ θαη επηθνπξηθήο 
εκηαδύγνπ θιεβόο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί είλαη (2):  

1. H αγελεζία ηεο αδύγνπ θιέβαο.  
2. O ινβόο ηεο αδύγνπ θιέβαο.  
3. Γηαθνπή ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο κε ζπλέρεηα ζηελ άδπγν ή εκηάδπγν 

θιέβα (azygos continuation of interrupted inferior vena cava) θαη  
4. Ζ αλώκαιε εθβνιή πλεπκνληθώλ θιεβώλ ζηελ άδπγν θιέβα .  

Άδπγνο θιέβα 

Οπίζζηεο κεζνπιεύξηεο   ή 
ππνπιεύξηεο θιέβεο 

Κάησ θνίιε θιέβα 

Ήκηαδπγνο θιέβα 

Αξηζηεξή  λεθξηθή  θιέβα 
Γεμηά λεθξηθή  θιέβα 

Οζθπτθέο   θιέβεο 

Αληνύζα νζθπτθή  θιέβα 
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Εικ. 1 (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ) Γυναίκα 64 
ετών. Απλή ακτινογραφία θώρακος(α ) 
όπου απεικονίζεται διαπλάτυνση ανώ-
τερου μεσοθωρακίου αριστερά. Εγκάρ-
σιες  τομές αξονικής τομογραφίας  θώ-
ρακος στο ύψος της έκφυσης των μεγά-
λων  αγγείων και του αορτικού τόξου (β, 
γ, δ, ε, στ, ζ) όπου δεν απεικονίζεται  η 
άζυγος φλέβα και η επιστροφή του αί-
ματος γίνεται από την ημιάζυγο και την 
άνω μεσοπλεύρια φλέβα στην αριστερή 
βραχιονοκεφαλική και τελικά στην  άνω 
κοίλη  φλέβας.
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Δηθόλα 1(α, β, γ, δ, ε, ζη, δ) : Γπλαίθα 64 εηώλ. Απιή αθηηλνγξαθία ζώξαθνο(α ) όπνπ 
απεηθνλίδεηαη δηαπιάηπλζε αλώηεξνπ κεζνζσξαθίνπ αξηζηεξά. Δγθάξζηεο  ηνκέο 
αμνληθήο ηνκνγξαθίαο  ζώξαθνο ζην ύςνο ηεο έθθπζεο ησλ κεγάισλ  αγγείσλ θαη 
ηνπ ανξηηθνύ ηόμνπ (β, γ, δ, ε, ζη, δ) όπνπ δελ απεηθνλίδεηαη  ε άδπγνο θιέβα θαη ε 
επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο γίλεηαη από ηελ εκηάδπγν θαη ηελ άλσ κεζνπιεύξηα θιέβα 
ζηελ αξηζηεξή βξαρηνλνθεθαιηθή θαη ηειηθά ζηελ  άλσ θνίιε  θιέβαο  . 
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Δηθόλα 1(α, β, γ, δ, ε, ζη, δ) : Γπλαίθα 64 εηώλ. Απιή αθηηλνγξαθία ζώξαθνο(α ) όπνπ 
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Δηθόλα 2 (α, β, γ, δ, ε, ζη, δ ,ε, ζ, η, ηα, ηβ) : Αζζελήο γπλαίθα 57 εηώλ. Δγθάξζηεο  
ηνκέο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο  θαζώο θαη νβειηαίεο θαη ζηεθαληαίεο ηνκέο καγλεηηθήο 
ηνκνγξαθίαο FLASH T1( δ ,ε, ζ) θαη  T2WI (ε, ζη, η, ηα, ηβ) όπνπ απεηθνλίδεηαη ε 
ππεξπιαζία ηνπ ζπζηήκαηνο  αδύγνπ- εκηαδύγνπ θιεβόο θαη ε απιαζία ηεο θάησ 
θνίιεο θιέβαο. Πξόθεηηαη γηα  ζπγγελνύο ηύπνπ αλσκαιία ηεο αδύγνπ γλσζηή σο  
azygos –IVC continuation syndrome. 
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ηνκέο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο  θαζώο θαη νβειηαίεο θαη ζηεθαληαίεο ηνκέο καγλεηηθήο 
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Εικ. 2 (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ ,η, θ, ι, ια, ιβ) Ασθενής 
γυναίκα 57 ετών. Εγκάρσιες  τομές αξονικής 
τομογραφίας  καθώς και οβελιαίες και στεφα-
νιαίες τομές μαγνητικής τομογραφίας FLASH 
T1( ζ ,η, θ) και  T2WI (ε, στ, ι, ια, ιβ) όπου απει-
κονίζεται η υπερπλασία του συστήματος  αζύ-
γου- ημιαζύγου φλεβός και η απλασία της κά-
τω κοίλης φλέβας. Πρόκειται για  συγγενούς τύ-
που ανωμαλία της αζύγου γνωστή ως  azygos –
IVC continuation syndrome.
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Δηθόλα 3 (α, β) : Αζζελήο 24 εηώλ ζε ηπραίν έιεγρν. Αγγεηνγξαθία ζηελ νπνία 
απεηθνλίδεηαη ε δηόγθσζε ηεο αδύγνπ θαη εκηαδύγνπ θιέβαο ιόγσ 
ππνπιαζίαο/απιαζίαο ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο,  ε νπνία δελ ζθηαγξαθείηαη ζηελ 
παξνύζα εμέηαζε.  
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Εικ. 3 (α, β,) Ασθενής 24 ετών σε τυχαίο έλεγχο. Αγγειογραφία στην οποία απεικονίζεται η διόγκωση της αζύγου και ημια-
ζύγου φλέβας λόγω υποπλασίας/απλασίας της κάτω κοίλης φλέβας,  η οποία δεν σκιαγραφείται στην παρούσα εξέταση.
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Δηθόλα 3 (α, β) : Αζζελήο 24 εηώλ ζε ηπραίν έιεγρν. Αγγεηνγξαθία ζηελ νπνία 
απεηθνλίδεηαη ε δηόγθσζε ηεο αδύγνπ θαη εκηαδύγνπ θιέβαο ιόγσ 
ππνπιαζίαο/απιαζίαο ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο,  ε νπνία δελ ζθηαγξαθείηαη ζηελ 
παξνύζα εμέηαζε.  

 

         

    

α 

δ 

β 

γ 

α β 

    

   

 

Δηθόλα 4(α, β, γ, δ, ε, ζη, δ ,ε, ζ, η ): ηνλ ίδην αζζελή εγθάξζηεο ηνκέο καγλεηηθήο 
ηνκνγξαθίαο FLASH T1(α, β, γ, δ, ε) θαη  T2WI (ζη, δ ,ε, ζ, η) αθνινπζίαο  όπνπ δελ 
απεηθνλίδεηαη ε θάησ θνίιε θιέβα. Γηαηεηακέλα θιεβηθά ζηειέρε ησλ νζθπτθώλ 
θιεβώλ θαη ηνπ απεηθνληδόκελνπ ηκήκαηνο ηεο εκηαδύγνπ .  

 

 

 

ε 

ι 

στ ζ 

η θ 

α β γ 

Εικ. 4 (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ ,η, θ, ι) Στον ίδιο ασθενή εγκάρσιες το-
μές μαγνητικής τομογραφίας FLASH T1(α, β, γ, δ, ε) και  T2WI 
(στ, ζ ,η, θ, ι) ακολουθίας  όπου δεν απεικονίζεται η κάτω κοίλη 
φλέβα. Διατεταμένα φλεβικά στελέχη των οσφυϊκών φλεβών και 
του απεικονιζόμενου τμήματος της ημιαζύγου.
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Δηθόλα 4(α, β, γ, δ, ε, ζη, δ ,ε, ζ, η ): ηνλ ίδην αζζελή εγθάξζηεο ηνκέο καγλεηηθήο 
ηνκνγξαθίαο FLASH T1(α, β, γ, δ, ε) θαη  T2WI (ζη, δ ,ε, ζ, η) αθνινπζίαο  όπνπ δελ 
απεηθνλίδεηαη ε θάησ θνίιε θιέβα. Γηαηεηακέλα θιεβηθά ζηειέρε ησλ νζθπτθώλ 
θιεβώλ θαη ηνπ απεηθνληδόκελνπ ηκήκαηνο ηεο εκηαδύγνπ .  
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ι 

στ ζ 

η θ 

α β γ 

 

Δηθόλα 5 (α, β, γ, δ, ε,): ηνλ ίδην αζζελή ζηεθαληαίεο ηνκέο καγλεηηθήο  
θιεβνγξαθίαο  όπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηαηεηακέλε  εκηάδπγνο  θιέβα θαη ε ππνπιαζία  
ηεο θάησ θνίιε θιέβα.  

  

δ ε 

α β 

Εικ. 5 (α, β, γ, δ, ε) Στον ίδιο ασθενή στεφανιαίες τομές μαγνητικής  φλεβογραφίας  όπου απεικονίζεται η διατεταμένη  ημι-
άζυγος  φλέβα και η υποπλασία  της κάτω κοίλη φλέβα.
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Δηθόλα 5 (α, β, γ, δ, ε,): ηνλ ίδην αζζελή ζηεθαληαίεο ηνκέο καγλεηηθήο  
θιεβνγξαθίαο  όπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηαηεηακέλε  εκηάδπγνο  θιέβα θαη ε ππνπιαζία  
ηεο θάησ θνίιε θιέβα.  

  

δ ε 

α β 

 

Δηθόλα 6(α, β, γ, δ, ε,): Αζζελήο 53 εηώλ κεηά από  έιεγρν γηα θνηιηαθό άιγνο . 
ηεθαληαίεο ηνκέο καγλεηηθήο  θιεβνγξαθίαο  όπνπ απεηθνλίδεηαη ην δηαηεηακκέλν 
θιεβηθό νζθπτθό πιέγκα  θαη ην ζύζηεκα αδύγνπ-εκηαδύγνπ.  

 

  

  

 

γ δ 

α β 

γ δ 

Εικ. 6 (α, β, γ, δ, ε) Ασθενής 53 ετών μετά από  έλεγχο για κοιλιακό άλγος . Στεφανιαίες τομές μαγνητικής  φλεβο-
γραφίας  όπου απεικονίζεται το διατεταμμένο φλεβικό οσφυϊκό πλέγμα  και το σύστημα αζύγου-ημιαζύγου.
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Δηθόλα 6(α, β, γ, δ, ε,): Αζζελήο 53 εηώλ κεηά από  έιεγρν γηα θνηιηαθό άιγνο . 
ηεθαληαίεο ηνκέο καγλεηηθήο  θιεβνγξαθίαο  όπνπ απεηθνλίδεηαη ην δηαηεηακκέλν 
θιεβηθό νζθπτθό πιέγκα  θαη ην ζύζηεκα αδύγνπ-εκηαδύγνπ.  

 

  

  

 

γ δ 

α β 

γ δ 

  

   

Δηθόλα 7(α, β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε): Ο ίδηνο αζζελήο εγθάξζηεο  ηνκέο καγλεηηθήο 
ηνκνγξαθίαο  T2WI (α, β, γ, δ, )θαη FLASH T1 (ε, ζη, δ, ε)  αθνινπζίεο. Απνπζία ηεο 
θάησ θνίιεο θιέβαο θαη δηαηεηακκέλεο νζθπτθέο  θιέβεο .  

          

 

ε στ 

ζ η 

α 

β 

β 

γ 

Εικ. 7 (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η) Ο ίδιος ασθενής εγκάρσιες  τομές μαγνητικής τομογραφίας  T2WI (α, β, γ, 
δ)και FLASH T1 (ε, στ, ζ, η)  ακολουθίες. Απουσία της κάτω κοίλης φλέβας και διατεταμμένες οσφυ-
ϊκές  φλέβες.
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Δηθόλα 8(α, β, γ, δ, ε, ζη): Αζζελήο 48 εηώλ. Δγθάξζηεο  ηνκέο καγλεηηθήο  
ηνκνγξαθίαο T2WI (α, β, γ,)  θαη FLASH T1 κε ζθηαζηηθό (δ, ε ζη) όπνπ απεηθνλίδεηαη 
ε πνιύ ζπρλά απαληώκελε αλσκαιία ηεο αδύγνπ ,ν ινβόο αδύγνπ.  

 

δ ε 

στ 

  

   

Δηθόλα 7(α, β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε): Ο ίδηνο αζζελήο εγθάξζηεο  ηνκέο καγλεηηθήο 
ηνκνγξαθίαο  T2WI (α, β, γ, δ, )θαη FLASH T1 (ε, ζη, δ, ε)  αθνινπζίεο. Απνπζία ηεο 
θάησ θνίιεο θιέβαο θαη δηαηεηακκέλεο νζθπτθέο  θιέβεο .  

          

 

ε στ 

ζ η 

α 

β 

β 

γ 

Εικ. 8 (α, β, γ, δ, ε, στ) Ασθενής 48 ετών. Εγκάρσιες  τομές 
μαγνητικής  τομογραφίας T2WI (α, β, γ,)  και FLASH T1 με 
σκιαστικό (δ, ε στ) όπου απεικονίζεται η πολύ συχνά απα-
ντώμενη ανωμαλία της αζύγου, ο λοβός αζύγου.
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φία αναδείχθηκαν με σαφήνεια με την αξονική το-
μογραφία. Στον ασθενή που μελετήθηκε με αγγειο-
γραφία απεικονίστηκε η συνέχεια της πορείας της 
κάτω κοίλης φλέβας με το σύστημα αζύγου-ημιαζύ-
γου καθώς και η αύξηση του μεγέθους αυτών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η δημιουργία της κάτω κοίλης φλέβας κατά 

την εμβρυϊκή ζωή αποτελεί μια πολύπλοκη διαδι-
κασία που περιλαμβάνει τη δημιουργία, υποστροφή 
και συνένωση των τριών ζευγών των αρχέγονων 
φλεβών. Αυτές είναι: οι οπίσθιες κεφαλικές φλέ-
βες (����tc����in��� ��in��), οι υποκεφαλικές φλέβες����tc����in��� ��in��), οι υποκεφαλικές φλέβες ��in��), οι υποκεφαλικές φλέβες��in��), οι υποκεφαλικές φλέβες), οι υποκεφαλικές φλέβες 
(��u�c����in��� ��in��) και οι επικύριες φλέβες (��u���-��u�c����in��� ��in��) και οι επικύριες φλέβες (��u���- ��in��) και οι επικύριες φλέβες (��u���-��in��) και οι επικύριες φλέβες (��u���-) και οι επικύριες φλέβες (��u���-��u���-
c����in��� ��in��). Οι διαδικασίες αυτές συμβαίνουν ��in��). Οι διαδικασίες αυτές συμβαίνουν��in��). Οι διαδικασίες αυτές συμβαίνουν). Οι διαδικασίες αυτές συμβαίνουν 
μεταξύ 5ης και 7ης εβδομάδας της κύησης, όπου τα 
πέντε εμβρυολογικά τμήματα δημιουργούν την κά-
τω κοίλη φλέβα. Από κάτω προς τα πάνω αυτά τα 
τμήματα είναι: i) το λαγόνιο τμήμα που δημιουρ-i) το λαγόνιο τμήμα που δημιουρ-) το λαγόνιο τμήμα που δημιουρ-
γείται από τις οπίσθιες κύριες φλέβες, ii) το τμήμαii) το τμήμα) το τμήμα 
της κάτω κοίλης φλέβας που βρίσκεται κάτω από 
το επίπεδο των νεφρών (υπονεφρικό τμήμα) και 
δημιουργείται από τις επικύριες φλέβες, iii) το νε-iii) το νε-) το νε-
φρικό τμήμα στο ύψος των νεφρών που δημιουργεί-

ται από την αναστόμωση των δεξιών επικύριων και 
υποκεφαλικών φλεβών, i�) το τμήμα που βρίσκε-i�) το τμήμα που βρίσκε-) το τμήμα που βρίσκε-
ται πάνω από το επίπεδο των νεφρών (προνεφρι-
κό τμήμα) και δημιουργείται από τις υποκεφαλικές 
φλέβες και �) το ηπατικό τμήμα (σχήμα 1).�) το ηπατικό τμήμα (σχήμα 1).) το ηπατικό τμήμα (σχήμα 1).

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της δημι-
ουργίας της κάτω κοίλης φλέβας προκύπτουν πολ-
λές ανατομικές παραλλαγές και ανωμαλίες λό-
γω αγενεσίας κάποιου τμήματος ή λόγω ανώμα-
λων αναστομώσεων μεταξύ των αρχέγονων φλε-
βών4,5. Η ατελής αναστόμωση της δεξιάς υποκε-
φαλικής φλέβας, που είναι πρόδρομος του προνε-
φρικού τμήματος της κάτω κοίλης φλέβας, με τις 
ηπατικές φλέβες κατά τη διάρκεια της εμβρυογέ-
νεσης έχει σαν αποτέλεσμα την αγενεσία του ηπα-
τικού τμήματος της κάτω κοίλης φλέβας και έτσι η 
φλεβική επιστροφή από τα κάτω άκρα και την κοι-
λιά γίνεται μέσω των επικεφαλικών φλεβών, που 
είναι πρόδρομες δομές της αζύγου και ημιαζύγου 
φλέβας2, 4, 5, �, 7. Συνοδές ανωμαλίες μπορεί να απο-
τελούν η διπλή κάτω κοίλη φλέβα, η αριστερή θέ-
ση της κάτω κοίλης φλέβας, συγγενείς καρδιακές 
ανωμαλίες, δυσγενεσία πνευμόνων, ασπληνία και 
πολυσπληνία2, 7, 8, 9, 10. Η διερεύνηση των περιπτώσε-

εκβξπνινγηθά ηκήκαηα δεκηνπξγνύλ ηελ θάησ θνίιε θιέβα. Από θάησ πξνο 
ηα πάλσ απηά ηα ηκήκαηα είλαη: i) ην ιαγόλην ηκήκα πνπ  δεκηνπξγείηαη από 
ηηο νπίζζηεο θύξηεο θιέβεο, ii) ην ηκήκα ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο πνπ βξίζθεηαη 
θάησ από ην επίπεδν ησλ λεθξώλ (ππνλεθξηθό ηκήκα) θαη δεκηνπξγείηαη από 
ηηο επηθύξηεο θιέβεο, iii) ην λεθξηθό ηκήκα ζην ύςνο ησλ λεθξώλ πνπ 
δεκηνπξγείηαη από ηελ αλαζηόκσζε ησλ δεμηώλ επηθύξησλ θαη ππνθεθαιηθώλ 
θιεβώλ, iv) ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην επίπεδν ησλ λεθξώλ 
(πξνλεθξηθό ηκήκα) θαη δεκηνπξγείηαη  από ηηο ππνθεθαιηθέο θιέβεο θαη v) ην 
επαηηθό ηκήκα (ζρήκα 1). 
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Γ.6 εβδνκάδα  Γ. 7 εβδνκάδα 
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Α. 4 εβδνκάδα 
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εκβξπνινγηθά ηκήκαηα δεκηνπξγνύλ ηελ θάησ θνίιε θιέβα. Από θάησ πξνο 
ηα πάλσ απηά ηα ηκήκαηα είλαη: i) ην ιαγόλην ηκήκα πνπ  δεκηνπξγείηαη από 
ηηο νπίζζηεο θύξηεο θιέβεο, ii) ην ηκήκα ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο πνπ βξίζθεηαη 
θάησ από ην επίπεδν ησλ λεθξώλ (ππνλεθξηθό ηκήκα) θαη δεκηνπξγείηαη από 
ηηο επηθύξηεο θιέβεο, iii) ην λεθξηθό ηκήκα ζην ύςνο ησλ λεθξώλ πνπ 
δεκηνπξγείηαη από ηελ αλαζηόκσζε ησλ δεμηώλ επηθύξησλ θαη ππνθεθαιηθώλ 
θιεβώλ, iv) ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην επίπεδν ησλ λεθξώλ 
(πξνλεθξηθό ηκήκα) θαη δεκηνπξγείηαη  από ηηο ππνθεθαιηθέο θιέβεο θαη v) ην 
επαηηθό ηκήκα (ζρήκα 1). 
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ρήκα 1(Α, Β, Γ, Γ, Δ, η): ρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο θαη 
ζρεκαηηζκνύ ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αδύγνπ –εκηαδύγνπ 
θιέβαο. 

Α :1.Ήπαξ 2. Αλαπηπζζόκελν ζύζηεκα ππνθεθαιηθώλ θιεβώλ ζην 
κεζόλεθξν 3. Πξόζζηεο θύξηεο (cardinal) θιέβεο 4. Κνηλέο θύξηεο (cardinal) 
θιέβεο  5.Οκθαιηθέο θιέβεο 6. Λεθηζηθή θιέβα 7. Τπνθεθαιηθέο θιέβεο        
8. Οπίζζηεο θύξηεο (cardinal) θιέβεο. 

Β :1.Φιεβώδεο θόιπνο (sinus venosus) 2. Φιεβηθόο ή Αξάληηεηνο πόξνο                                                                                                  
(ductus venosus ) 3.Πξόζζηεο θύξηεο (θεθαιηθέο), (cardinal) θιέβεο 4. Κνηλέο 
θύξηεο (θεθαιηθέο), (cardinal) θιέβεο  5.Οκθαιηθέο θιέβεο 6.Λεθπζηθή θιέβα 
7. Τπνθεθαιηθέο θιέβεο 8.Οπίζζηεο θύξηεο (θεθαιηθέο),  (cardinal) θιέβεο          
9. Αλαζηνκσηηθέο ππνθύξηεο (intersubcardinal anastomoasis) θιέβεο 
10.Λαγόληα θιέβα 

Γ :1.Έζσ ζθαγίηηδα θιέβα 2.Τπνθεθαιηθέο θιέβεο 3.Τπνζηξαθέλ ηκήκα 
θιεβώλ 4.Λαγόληα θιέβα 5.Έμσ ζθαγίηηδα θιέβα 6.Τπνθιείδηεο θιέβεο 
7.Κάησ θνίιε θιέβα 8.Δπηθύξηεο θιέβεο 9. Αλαζηνκσηηθέο ππνθύξηεο 
(intersubcardinal anastomoasis) θιέβεο 
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Δ.8 εβδνκάδα  η. Σειεηόκελν  
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ων αυτών με την αξονική τομογραφία αναδεικνύει 
την απουσία του ενδοηπατικού τμήματος της κάτω 
κοίλης φλέβας και την διόγκωση της αζύγου φλέ-
βας και του τόξου της αζύγου λόγω της αυξημέ-
νης ροής2, 8, 11. Η άζυγος φλέβα θεωρείται διογκω-
μένη όταν η εγκάρσια διάμετρος της είναι μεγαλύ-
τερη από 10χιλ και κατά την εγκυμοσύνη μεγαλύ-
τερη απο15χιλ12. Στις περιπτώσεις που η φλεβική 
επιστροφή στο δεξιό κόλπο γίνεται μέσω της ημια-
ζύγου φλέβας, σε αριστερή θέση της κάτω κοίλης 
φλέβας, υπάρχουν τρείς διαφορετικοί οδοί: α) από 
την ημιάζυγο φλέβα στην άζυγο φλέβα, στο ύψος 
περίπου του ένατου θωρακικού σπονδύλου, όπο-
τε στην περίπτωση αυτή απεικονίζεται η διόγκωση 
της ημιαζύγου μέχρι το επίπεδο αυτό και της αζύ-
γου πάνω από το επίπεδο αυτό β) από την ημιάζυ-
γο στην επικουρική ημιάζυγο φλέβα όπου μέσω της 
αριστερής άνω μεσοπλεύριας φλέβας παροχετεύ-
εται στην αριστερή βραχιονοκεφαλική φλέβα που 
παροχετεύει στην άνω κοίλη φλέβα και γ) όταν 
παραμένει αριστερά η άνω κοίλη φλέβα, από την 
ημιάζυγο φλέβα το αίμα επιστρέφει στην επικου-
ρική ημιάζυγο φλέβα και μετά στην αριστερή άνω 
κοίλη φλέβα η οποία στη συνέχεια εκβάλλει στον 
στεφανιαίο κόλπο. Όλες αυτές οι φλέβες διογκώ-
νονται και απεικονίζονται ευκρινώς στην αξονική 
τομογραφία. Παράλληλα με τις φλέβες αυτές διο-

γκώνονται και οι διάφορες αναστομώσεις μεταξύ 
αζύγου-ημιαζύγου-επικουρικής ημιαζύγου φλέβας 
οι οποίες είναι εμφανείς οπισθοαορτικά στην αξο-
νική τομογραφία13. 

Ο λοβός της αζύγου είναι μία παραλλαγή ανά-
πτυξης του δεξιού άνω λοβού του πνεύμονα. Απα-
ντάται σε ποσοστό 0,4%- 1% στις ακτινογραφίες 
θώρακος του γενικού πληθυσμού. Κατά την εμβρυ-
ϊκή ζωή, η δεξιά οπίσθια κεφαλική φλέβα, ένα από 
τα πρόδρομα αγγεία της αζύγου φλέβας, πορεύεται 
έξω-υπεζωκοτικά στο οπίσθιο τοίχωμα του θώρα-
κα και παρακάμπτοντας την κορυφή του πνεύμονα 
εκβάλλει στην άνω κοίλη φλέβα λίγο πάνω από το 
ύψος της δεξιάς τραχειοβρογχικής γωνίας. Σε σπά-
νιες περιπτώσεις, κατα τη μετακίνησή της αδυνατεί 
να παρακάμψει την κορυφή του πνεύμονα. Σε εκεί-
νη την περίπτωση διεισδύει σε αυτόν παρασύρο-
ντας και τα τοιχώματα του υπεζωκότα, διαχωρίζο-
ντας έτσι το παρέγχυμα του άνω λοβού σε δύο μι-
κρότερους «λοβούς»: τον λοβό της αζύγου προς τα 
έσω και τον κυρίως άνω λοβό προς τα έξω. Έτσι 
η μεσολόβιος σχισμή της αζύγου αποτελείται από 
δύο πέταλα σπλαχνικού και δύο πέταλα τοιχωμα-
τικού υπεζωκότα και στο κατώτερο τμήμα της πε-
ριέχει τμήμα του τόξου της αζύγου. Ο λοβός της 
αζύγου δεν αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του πνεύ-
μονα δεδομένου ότι οι βρόγχοι και τα αγγεία του 

Σχήμα 1 (α, β, γ, Δ, Ε, Στ) Σχηματική παράσταση των σταδίων ανάπτυξης και σχηματισμού της κάτω κοίλης φλέβας και 
του συστήματος αζύγου –ημιαζύγου φλέβας.
α: 1.Ήπαρ 2. Αναπτυσσόμενο σύστημα υποκεφαλικών φλεβών στο μεσόνεφρο 3. Πρόσθιες κύριες (cardinal) φλέβες 4. Κοι-
νές κύριες (cardinal) φλέβες  5. Ομφαλικές φλέβες 6. Λεκιθική φλέβα 7. Υποκεφαλικές φλέβες 8. Οπίσθιες κύριες (cardinal) 
φλέβες.
β: 1.Φλεβώδης κόλπος (sinus venosus) 2. Φλεβικός ή Αράντιειος πόρος (ductus venosus ) 3. Πρόσθιες κύριες (κεφαλικές), 
(cardinal) φλέβες 4. Κοινές κύριες (κεφαλικές), (cardinal) φλέβες  5. Ομφαλικές φλέβες 6. Λεκυθική φλέβα 7. Υποκεφαλι-
κές φλέβες 8. Οπίσθιες κύριες (κεφαλικές),  (cardinal) φλέβες 9. Αναστομωτικές υποκύριες (intersubcardinal anastomoasis) 
φλέβες 10. Λαγόνια φλέβα
γ: 1.Έσω σφαγίτιδα φλέβα 2. Υποκεφαλικές φλέβες 3. Υποστραφέν τμήμα φλεβών 4. Λαγόνια φλέβα 5. Έξω σφαγίτι-
δα φλέβα 6. Υποκλείδιες φλέβες 7. Κάτω κοίλη φλέβα 8. Επικύριες φλέβες 9. Αναστομωτικές υποκύριες (intersubcardinal 
anastomoasis) φλέβες
Δ: 1. Αριστερή βραχιονοκεφαλική φλέβα 2. Αναστομώσεις επικύριων – υποκεφαλικών φλεβών 3. Γοναδική φλέβα 4. Λαγό-
νια φλέβα 5. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 6. Υποκλείδιες φλέβες 7. Κάτω κοίλη φλέβα 8.Επικύριες φλέβες 9. Αναστομωτικές υπο-
κύριες (intersubcardinal anastomoasis) φλέβες
Ε: 1. Έσω σφαγίτιδα φλέβα 2. Δεξιά υποκλείδιος φλέβα 3. Μεσοπλεύριες φλέβες 4. Υποστρεφόμενες μεσονεφρικές φλέ-
βες  5. Μέση ιερή φλέβα 6. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 7. Άνω κοίλη φλέβα 8. Άζυγος φλέβα 9. Ημιάζυγος φλέβα. 10. Κάτω κοί-
λη φλέβα 11. Επινεφριδιακή φλέβα 
Στ: 1. Αριστερή βραχιονοκεφαλική φλέβα 2. Αριστερή υποκλείδιος φλέβα 3. Στεφανιαίος κόλπος 4. Επικουρική ημιάζυγος 
φλέβα 5. Επινεφρίδιο 6. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 7. Άνω κοίλη φλέβα 8. Άζυγος φλέβα 9. Ημιάζυγος φλέβα. 10. Κάτω κοίλη 
φλέβα 11. Επινεφριδιακή φλέβα 12. Νεφρική φλέβα 13. Γοναδική φλέβα 14. Κοινή λαγόνια φλέβα 15. Έξω  λαγόνια φλέβα 
16. Δεξιά υποκλείδιος φλέβα.



��� Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1

προέρχονται από το κορυφαίο ή οπίσθιο τμήμα του 
δεξιού άνω λοβού14, 15, 1�, 17. Παρόμοια εικόνα μπο-
ρεί να απεικονιστεί και αριστερά, όταν η αριστε-
ρή άνω μεσοπλεύριος φλέβα αντί να ακολουθήσει 
την φυσιολογική της πορεία κατά μήκος του αορ-
τικού τόξου, παρεκκλίνει και διασχίζει τον αριστε-
ρό άνω λοβό δημιουργώντας τόξο πριν την εκβο-
λή της στην αριστερή βραχιονοκεφαλική φλέβα. Η 
περίπτωση αυτή αναφέρεται σαν αριστερός «λο-
βός αζύγου» παρόλο που δεν σχετίζεται με ανωμα-
λία της αζύγου φλέβας και είναι εξαιρετικά σπάνια 
κατάσταση18. Στην αξονική τομογραφία απεικονί-
ζεται η σχισμή της αζύγου φλεβός να φέρεται οπι-
σθιοπρόσθια σε σχήμα τόξου, με το πρόσθιο άκρο 
της να καταλήγει στην άνω κοίλη φλέβα ή τη δεξιά 
βραχιονοκεφαλική φλέβα και το οπίσθιο άκρο της 
στα πλάγια του σώματος του σπονδύλου στο ύψος 
της δεξιάς άνω μεσοπλεύριας φλέβας, κάτω από 
το επίπεδο του τόξου της αζύγου. Η άζυγος φλέβα 
απεικονίζεται να ακολουθεί την ίδια πορεία με την 
σχισμή μέχρι την εκβολή της στην άνω κοίλη φλέ-
βα. Το οπίσθιο τμήμα του τόξου της αζύγου φλε-
βός μπορεί να έχει κυματοειδή μορφή δημιουργώ-
ντας την εντύπωση πνευμονικού όζου στην απλή 
ακτινογραφία θώρακος15, 1�. Στην παραλλαγή αυ-
τή το πνευμονικό παρέγχυμα του δεξιού άνω λο-
βού έρχεται σε επαφή με την άνω κοίλη φλέβα, την 
τραχεία και τον οισοφάγο, ενώ φυσιολογικά το τό-
ξο της αζύγου πορεύεται εντός του μεσοθωρακίου 
και διαχωρίζει το πνευμονικό παρέγχυμα από τις 
δομές αυτές15, 17. Ψευδής λοβός αζύγου παρατηρεί-
ται στις περιπτώσεις όπου ινώδη στοιχεία ή εμφυ-
σηματικές κύστεις μπορεί να μιμηθούν την σχισμή 
της αζύγου ανωμαλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
αξονική τομογραφία αναδεικνύει την φυσιολογική 
θέση του τόξου της αζύγου1�.

Η συγγενής αγενεσία της αζύγου φλέβας είναι 
εξαιρετικά σπάνια. Στην περίπτωση αυτή το σύ-
στημα της ημιαζύγου-επικουρικής ημιαζύγου φλέ-
βας αναλαμβάνει την φλεβική παροχέτευση των δε-
ξιών και αριστερών μεσοπλεύριων φλεβών. Η αυ-
ξημένη φλεβική ροή στο σύστημα ημιαζύγου-επι-
κουρικής ημιαζύγου φλέβας έχει σαν αποτέλεσμα 
τη διόγκωση τόσο αυτών όσο και της άνω μεσο-
πλεύριας φλέβας, η οποία αναστομώνεται με την 
επικουρική ημιάζυγο και εκβάλλει στην αριστε-
ρή βραχιονοκεφαλική φλέβα. Όταν διογκώνεται η 
άνω μεσοπλεύρια φλέβα απεικονίζεται στην απλή 

ακτινογραφία κατά μήκος του αορτικού τόξου και 
αναφέρεται σαν «αορτική θηλή» (���tic ni�����). 
Η απεικόνιση αυτή προσομοιάζεται με λεμφαδε-
νοπάθεια ή τοπική ανευρυσματική διάταση αορ-
τής. Στην αξονική τομογραφία απεικονίζεται ευ-
κρινώς η πορεία της αριστερής άνω μεσοπλεύριας 
φλέβας κατά μήκος του αορτικού τόξου και η εκ-
βολή της στην αριστερή βραχιονοκεφαλική φλέβα, 
η απουσία της αζύγου φλέβας και η διόγκωση της 
ημιαζύγου και της επικουρικής ημιαζύγου φλέβας2, 

19, 20. Διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα μπορεί να δη-
μιουργηθεί στις περιπτώσεις παραμονής αριστερά 
της άνω κοίλης φλέβας, η οποία έχει παρόμοια πο-
ρεία με την αριστερή άνω μεσοπλεύρια κατά μή-
κος του αορτικού τόξου και παροχετεύει στο στε-
φανιαίο κόλπο3 (εικ. 9). 

Συμπερασματικά είναι σημαντικό να αναγνωρί-
ζουμε της ανατομικές ανωμαλίες του συστήματος 
αζύγου-ημιαζύγου, ιδίως σε ασθενείς με νεόπλασμα 
όπου μπορεί λανθασμένα να διαγνωσθούν σαν δι-
ογκωμένοι μεσοθωρακικοί λεμφαδένες�, 8, 12. Είναι 
σημαντικό επίσης να έχουμε υπόψη ότι σε περίπτω-
ση διακοπής της κάτω κοίλης φλέβας με συνέχεια 
αυτής στην άζυγο ή ημιάζυγο φλέβα (������� c�n-������� c�n- c�n-c�n-
tinu�ti�n ��� int���u�t��� in����i�� ��n� c���) δημι- ��� int���u�t��� in����i�� ��n� c���) δημι-��� int���u�t��� in����i�� ��n� c���) δημι- int���u�t��� in����i�� ��n� c���) δημι-int���u�t��� in����i�� ��n� c���) δημι- in����i�� ��n� c���) δημι-in����i�� ��n� c���) δημι- ��n� c���) δημι-��n� c���) δημι- c���) δημι-c���) δημι-) δημι-
ουργούνται σημαντικά προβλήματα σε επεμβατι-
κές τεχνικές, που χρησιμοποιούν την κάτω κοίλη 
φλέβα σαν οδό προσπέλασης για τις δεξιές καρ-
διακές κοιλότητες και η γνώση της συγγενούς αυ-
τής ανατομικής ανωμαλίας είναι σημαντική ώστε 
να επιλεγεί εναλλακτική οδός προσπέλασης. Επί-
σης σε αμφοτερόπλευρη εν τω βάθει φλεβοθρόμ-
βωση των κάτω άκρων, ιδίως σε νεαρούς ενήλι-
κες, θα πρέπει να διερευνάται η περίπτωση διακο-
πής της κάτω κοίλης φλέβας με συνέχεια στην άζυ-
γο-ημιάζυγο φλέβα καθ’ ότι έχει ενοχοποιηθεί σαν 
αιτιολογικός παράγοντας5, �, 7, 20. Η αξονική τομο-
γραφία με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαστικού είναι 
η μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση των δομών 
του μεσοθωρακίου και την αναγνώριση των ανα-
τομικών παραλλαγών που αφορούν στο σύστημα 
αζύγου-ημιαζύγου. 

ΑBSTRACT
C�n��nit��� �n�� �cqui���� ��n��m���iti��� c�n ���-

�i��� � ��i�������nti�ti�n �t th� �n�t�m�, th� ����iti�n 
�n�� th� ��i�� ��� th� ������� �����t�m. W� ��tu��i��� 24 
��ti�nt�� wh� w��� ���mitt��� t� u�� ���� th���cic �� 
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�����min��� C.T �x�m��. Th� ��i��c����� w��� inci���n-
t��� .C�m�ut��� t�m�����h� i�� th� ������ ��t�n������ 
m�th��� ���� th� ����icti�n ��� th���� ��n��m���iti��� 
�n�� in m�n� c������ it c�n i���nti��� th� �x�ct c�u���.
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