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Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη 
διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με 
την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.
Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

• Ακτινολογικό τμήμα κλινική «Άγιος Λουκάς»

Εισαγωγή 
� Στις ΗΠΑ τα καρδιακά νοσήματα με υπόστρωμα τη στεφανιαία 

νόσο (CAD) αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου. 

� Θωρακικό άλγος-Δυσφορία αποτελούν το πιο συχνό σύμπτωμα  

� Κάθε θωρακικό άλγος δεν οφείλεται σε στεφανιαία νόσο 

� Περίπου 7εκ.  Άνθρωποι το χρόνο προσέρχονται στα επείγοντα 
με θωρακικό άλγος. 

� Κριτικής σημασίας o έγκαιρος και ακριβής αποκλεισμός 
στεφανιαίας νόσου 

�  Ιδιαίτερα επιθυμητή η μη επεμβατική τεχνική για την ανάδειξη  
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� Στις ΗΠΑ τα καρδιακά νοσήματα με υπόστρωμα τη στεφανιαία 

νόσο (CAD) αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου. 
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� Κριτικής σημασίας o έγκαιρος και ακριβής αποκλεισμός 
στεφανιαίας νόσου 

�  Ιδιαίτερα επιθυμητή η μη επεμβατική τεχνική για την ανάδειξη  

Εισαγωγή 

� Η απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων απαιτεί υψηλή χρονική 
και χωρική διακριτική ικανότητα (temporal-spatial resolution) 

� Η επεμβατική στεφανιογραφία αποτελεί την gold standard 
μέθοδο για την απεικόνιση των στεφανιαίων  
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Εισαγωγή 
� Τα τελευταία χρόνια, χάριν της ραγδαίας εξέλιξης της 

τεχνολογίας των αξονικών τομογράφων, είναι δυνατή η μη 
επεμβατική μελέτη των στεφανιαίων αγγείων με υψηλή 
διαγνωστική ακρίβεια.  

� Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
ευαισθησίας (περί τα 95%) και ειδικότητας (>90%) στην 
ανίχνευση στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία, γεγονός που 
καθιστά την αξονική τομογραφία πολύτιμο διαγνωστικό 
εργαλείο για τη διερεύνηση  των καρδιαγγειακών παθήσεων.  

CT Coronary angiography 
�  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αρνητική προγνωστική σημασία 

της αξονικής στεφανιογραφίας, η οποία υπολογίζεται περί 
τα 95-100%. 

  
� Πρακτικά, λοιπόν, αν η ποιότητα της αξονικής τομογραφίας 

είναι υψηλή και δεν αναδεικνύονται στενώσεις στα 
στεφανιαία, ο κλινικός γιατρός μπορεί να είναι σίγουρος ότι 
ο ασθενής δεν πάσχει από σοβαρή στεφανιαία νόσο. 
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Πλεονεκτήματα 
� Μη επεμβατική μέθοδος 

� 3D ανασυνθέσεις 

� Εκτίμηση αυλού-τοιχώματος  
� Επιτρέπει την εκτίμηση της υφής της αθηρωματικής 

πλάκας, των αποτιτανώσεων, των στενώσεων  
� της μορφολογίας, της λειτουργικότητας, της ανατομίας, 

συνοδές παθήσεις 

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+++ 
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� Ιστορικό 
� Κλινική εικόνα 
� Εργαστηριακά ευρήματα 
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TOP 10 indications for Cor CTA 
� Αποκλεισμός στένωσης στα στεφανιαία αγγεία 
-Θωρακικό άλγος 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 
-Σε περίπτωση που το by-pass δεν είναι ορατό στην επεμβατική μελέτη 
 
� Διευκρίνηση αποριών μετά τον καθετηριασμό 
-Ανωμαλίες στα στεφανιαία αγγεία 
-Μη απεικόνιση κάποιας εκ των φυσιολογικών στεφανιαίων αρτηριών 
-Αποσαφήνιση ευρημάτων από τον καθετηριασμό 
-Καθοδήγηση για διαδερμική επέμβαση στα στεφανιαία 

Stephan Achenbach Applied Radiology 2006 Dec 

Άλλες Ενδείξεις 
� Σοβαρό κληρονομικό ιστορικό 

� Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με βάση τους παράγοντες 
κινδύνου 

 
� Αποσαφήνιση διφορούμενων stress δοκιμασιών 

� Μυοκαρδιοπάθειες 

� Πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια 
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Προετοιμασία-Πρωτόκολλο εξέτασης 

�  ECG  
� Beta-blocker 
� Nitroglycerine 
�  Test-Bolus (contrast) 
� Retrospective 
�  Prospective 

 Στοιχεία Ανατομίας 

Coronary Artery Segmentation 
According to the AHA 
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ΔΕΞΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ (RCA) 

�  Εκφύεται από το δεξιό κόλπο του Valsalva 

�  Πορεύεται στη δεξιά κολποκοιλιακή αύλακα 

�  70-80% χορηγεί τον οπίσθιο κατιόντα κλάδο (PDA) 
και τον οπίσθιο πλάγιο κλάδο (PLB) (ΔΕ κυριαρχία) 
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ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ (LCA) 

�  Εκφύεται από τον αριστερό στεφανιαίο κόλπο  

�  Μήκος 5-10mm 

�  Διχασμός ή Τριχασμός: Ενδιάμεσος κλάδος (RI) 
μεταξύ Πρόσθιου Κατιόντα (LAD) και Περισπώμενου 
(LCX) στο 15% 

 

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ (LAD) 

�  Πορεύεται στην πρόσθια μεσοκοιλιακή αύλακα προς την 
κορυφή της καρδιάς 

�  Διαγώνιους κλάδους προς το πρόσθιο-πλάγιο χείλος της 
αριστερής κοιλίας, το οποίο και αρδεύουν 

  
�  Διατιτραίνοντες διαφραγματικούς κλάδους 
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ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ (LCX) 

�  Πορεύεται στην αριστερή κολποκοιλιακή αύλακα 
  
�  Χορηγεί τους αμβλείς επιχείλιους κλάδους 

�  Μπορεί να χορηγεί τους PLB, PDA στο 10% των ασθενών  
(Αριστερή Κυριαρχία)  
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Βαθμός Στένωσης 

� Έως 40%      mild 

�  40-70%    moderate 

�    > 70%         high 

Coronary Stents 
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CABG 
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Φορτίο αθηρωματικής πλάκας 
(Plaque Burden) 

� Αθηρωματικές πλάκες: Αίτιο των καρδιαγγειακών συμβαμάτων 

� Στόχος: η ανίχνευσή τους (όσο μεγαλύτερο το ποσό Ca τόσο 
μεγαλύτερες οι πιθανότητες για απόφραξη στα στεφανιαία) 

� Συσχετισμός φορτίου με την παρουσία επασβεστώσεων (όχι 
1:1) 

Calcium score-Screening 
� Αν υπάρχει ασβέστιο ή αν είναι μηδενικό 

� Συνολικό ποσό 

� Κατανομή 

� Συσχετισμός με την ηλικία 

� Πυκνότητες ≥ 130 HU στα στεφανιαία αγγεία σχετίζονται με 
επασβεστωμένες πλάκες 

� No contrast 

� Low radiation < 1msv 



Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 57

Ca-score-Risk stratification 
�  Ca score            Atherosclerotic plaque burden    Implication for CV risk 
 
�      0                              no detectable plaque                    very low 

�     1-10                  minimal detect. plaque burden                low 

�     11-100                mild atherosclerotic pl.burd.             Moderate 

�     101-400                 moderate ath pl.burd.                  Moderate high 

�      >400                               extensive                                    high 

                                     Modified from Rumberger et al 
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Ca-score 

� Αποτελεί καλό προγνωστικό παράγοντα για καρδιακά 
επεισόδια σε ασυμπτωματικά άτομα και επαυξάνει την 
προγνωστική αξία των λοιπών παραγόντων κινδύνου σε 
πληθυσμούς με ενδιάμεσο κίνδυνο 

� Το μηδενικό Ca-score σε ασυμπτωματικά άτομα σχετίζεται με 
πολύ χαμηλό κίνδυνο συμβαμάτων στα επόμενα 5-10 έτη : 
ετήσια συχνότητα συμβαμάτων από 0-0,6% 

 

� MR Coronary Angiography 

-  Time consuming 
-  Variability among patients 
-  Respiratory gating 
-  Reproducibility 
  
-  No radiation 
-  Non Contrast technique 
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�  Συμπερασματικά: 

� Η Αξονική Στεφανιογραφία, με τη χρήση των σύγχρονων 
πολυτομικών τομογράφων, έχει καταστεί πολύτιμο καθημερινό 
διαγνωστικό εργαλείο με πολυάριθμες σημαντικές ενδείξεις, από 
τις οποίες βασικό ρόλο κατέχει ο αποκλεισμός της στένωσης στα 
στεφανιαία.  

 
� One step-shot technique 


