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•Οι κύριες και πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες 
απεικονιστικές μέθοδοι εξέτασης της καρδιάς και 
των στεφανιαίων ήταν και παραμένουν οι υπέρηχοι 
και η κλασσική στεφανιογραφία 

•Η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική 
τομογραφία (MRI) άρχισαν να εφαρμόζονται σαν 
διαγνωστικές μέθοδοι εξέτασης της καρδιάς και των 
στεφανιαίων τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια 

•Σε ορισμένους τομείς η CT και η MR έχουν 
καθιερωθεί σαν εξεταστικές μέθοδοι ενώ σε άλλους 
η CT και η MR είναι ακόμα μέθοδοι υπό εξέλιξη και 
διερεύνηση 

Απεικόνιση Καρδιάς και Στεφανιαίων Αγγείων 
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• Η απεικόνιση της καρδιάς με μαγνητική τομογραφία 

εισήχθει στις αρχές της δεκαετίας του 1980.  

 

• Το 1983 αρχικά καταδείχθηκε η δυνατότητα της 

μαγνητικής τομογραφίας να απεικονίσει φυσιολογική και 

παθολογική καρδιαγγειακή ανατομία 

 

• Το 1993 η χρήση τεχνικών με ηλεκτροκαρδιογραφικό 

συγχρονισμό (ECG-gating) βελτίωσε σημαντικά την 

ποιότητα της εικόνας ώστε νά απεικονίζονται πλέον 

ανατομικές δομές όπως το περικάρδιο και τά στεφανιαία 

αγγεία μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια 

Καρδιά και Μαγνητική Τομογραφία  
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• Παρά τις σημαντικές και συνεχιζόμενες τεχνολογικές 

προόδους, η μαγνητική αγγειογραφία στεφανιαίων 

(MR coronography) χρησιμοποιείται σήμερα πολύ 

επιλεκτικά, κυρίως σε παιδιά, και ενίοτε στην εκτίμηση 

της βατότητας αορτοστεφανιαίων παρακάμψεων 

(CABGs) διότι η διακριτική ικανότητα της μεθόδου 

(spatial resolution) δεν επιτρέπει ακόμα την λεπτομερή 

και κατά συνέπεια  την ασφαλή τους απεικόνιση - τα 

στεφανιαία είναι πολύ μικρής διαμέτρου αγγγεία.  
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•Η κύρια εφαρμογή του μαγνητικού συντονισμού 
στην εκτίμηση των καρδιακών παθήσεων αφορά 
σήμερα στα εξής: 

 
• απεικόνιση μεγάλων αγγείων  

• απεικόνιση περικαρδίου  

• απεικόνιση μυοκαρδιοπαθειών  

• ισχαιμική καρδιοπάθεια - έμφραγμα μυοκαρδίου - 
λειτουργικές πληροφορίες 

• απεικόνιση βαλβίδων - λειτουργικές πληροφορίες 

• απεικόνιση καρδιακών συγγενών ανωμαλιών - 
λειτουργικές πληροφορίες 

Καρδιά και Μαγνητική Τομογραφία 
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•Σαν γενικός κανόνας η Μαγνητική Τομογραφία 

χρησιμοποιείται στην απεικόνιση και 

παρακολούθηση των χρονίων αορτικών παθήσεων 

ενώ η Αξονική Τομογραφία στη μελέτη των οξέων 

αορτικών παθήσεων και ειδικότερα στο τραύμα 

 

•Στην εκτίμηση της πνευμονικής εμβολής ο ρόλος 

της μαγνητικής τομογραφίας είναι ελάχιστος 

MR και απεικόνιση μεγάλων αγγείων 
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Ανεύρυσμα 

* 

* 

• Εστιακή ή διάχυτη διάταση αρτηρίας κατά 50% τής 
φυσιολογικής της διαμέτρου 

Johnston KW, et al: J Vasc Surg 1991;13:452 



σ. Marfan προεγχειρητικά 
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σ. Marfan μετεγχειρητικά 
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NEJM 1999;340:1553 

Ανεύρυσμα αορτής με διαχωρισμό 
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Διαχωρισμός αορτής 

• Ο διαχωρισμός του αορτικού τοιχώματος λόγω 
παρουσίας αίματος εντός του μέσου χιτώνα (media). 
Συνήθως γίνεται απόσχιση του έσω χιτώνα που 
δημιουργεί επικοινωνία μεταξύ του μέσου χιτώνα και 
του αυλού της αορτής 

• Σηνήθως συμβαίνει πλησίον της αορτικής βαλβίδος 

• Υπέρταση: ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου 
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Χειρουργικές πληροφορίες από MR και CT 

• Εκταση διαχωρισμού 

• Σημεία εισόδου και επανεισόδου (enrty/reentry) 

• Σημεία ρήξεως αορτής ? 

• Κατάσταση κλάδων αορτής 

 

• ΟΞΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ = ΑΞΟΝΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 



Courtesy: D.J . Rabkin, MD, BIDMC 
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Ο ΑΛΗΘΗΣ ΑΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ 

Stanford Type B 
ΠΡΩΙΜΗ ΦΑΣΗ - 

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ 
ΑΥΛΟΥ 



Courtesy: D.J. Rabkin, M.D., BIDMC 
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15 

ENTRY 

RE-ENTRY 



Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα 

• Αορτικός διαχωρισμός χωρίς ρήξη του έσω 
χιτώνα (intima) 

• Αιμορραγία των vasa vasorum με συνέπεια την 
εξασθένηση του μέσου (media) χιτώνα χωρίς 
απόσχιση του έσω (intima) χιτώνα 



C + C - 

ΜΗΝΟΕΙΔΗΣ ΥΠΕΡΠΥΚΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΟΡΤΙΚΟΥ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 



• Διατιτραίνον έλκος αορτής ειναι μία αθηρωματική πλάκα 
πού διεισδύει στην έσω ελαστική στοιβάδα μέ αποτέλεσμα 
την δημιουργία αιματώματος εντός του μέσου χιτώνα 
(media) 

RadioGraphics, Jul 2000, Vol. 20: 995–1005 

Διατιτραίνοντα έλκη αορτής 

MRA CTA 

http://pubs.rsna.org/loi/radiographics
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Περικάρδιο - περικαρδίτιδα 

• Η φλεγμονή τού περικαρδίου 

• Ταξινόμηση περικαρδίτιδων ανάλογα με το αίτιο της 

προσβολής του περικαρδίου και τήν υφή της συλλογής 

(ορώδης, πυώδης, αιμορραγική, νεοπλασματική 

διήθηση) κλπ 

• Φυσιολογικό πάχος περικαρδίου στην CT και MRI < 2 

mm 

• Δύσκολη η ακτινολογική ταυτοποίηση της υφής της 

περικαρδιακής συλλογής (μέτρηση Hounsfield Units 

της συλλογής μόνο ενδεικτική) 
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αιμορραγική περικαρδίτιδα 

συμπιεστιική περικαρδίτιδα RadioGraphics 2003; 23:S167–S180 

συμπιεστιική περικαρδίτιδα 



23 



Μυοκαρδιοπάθειες 

24 European Heart Journal 2008:29;270–276, 2008 

A myocardial disorder in which the heart muscle is structurally and 
functionally abnormal, in the absence of coronary artery disease, 
hypertension, valvular disease and congenital heart disease sufficient to 
cause the observed myocardial abnormality 

Μυοκαρδιακές διαταραχές κατά τις οποίες το   
μυοκάρδιο είναι παθολογικό τόσο δομικά όσο 
και   
λειτουργικά, επί απουσίας στεφανιαίας νόσου, 
υπερτάσεως, βαλβιδικής νόσου ή συγγενούς 
καρδιοπάθειας που θα μπορούσαν δυνητικά νά 
είχαν προκαλέσει την εν λόγω μυοκαρδιακή 
παθολογία 



ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 
 

Διατατική 
Υπερτροφική 
Περιοριστική 

Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς 
κοιλίας (ARVD) 

Takotsubo 
Σπογγώδες μυοκάρδιο 

 
 
 
 

MR 
Ανατομικές και 

λειτουργικές πληροφορίες 
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ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ καρδιά 
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Διατατική μυοκαρδιοπάθεια 
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Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια 



29 

RadioGraphics 2002; 22:639 – 650 

 

Είναι οικογενής καρδιομυοπάθεια που χαρακτηρίζεται 

απο ινολιπώδη αντικατάσταση του μυοκαρδίου, 

κοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή δυσλειτουργία που 

αφορά κατά κύριο λόγο στη δεξιά κοιλία  
 

 RadioGraphics 2014; 34:1553–1570  

Αρρυθμιογόνος δυσπλασία (ARVD) ή 
μυοκαρδιοπάθεια (ARVC) της δεξιάς κοιλίας 



• Yπενδοκαρδιακή ή διατοιχωματική 
εντόπιση 

• Σκιαγραφικό έλλειμα στην πρώιμη φάση 

• Kαθυστερημένη ενίσχυση 

• Αγγειακή κατανομή 

• Διαταραχές μυοκαρδιακής κινητικότητας  

MR και Εμφραγμα μυοκαρδίου 

30 Laissy, J.P. et al. Radiology 2005;237:75-82 Rajiah P. et al. Radiographics 2013;33:1383-1412 



Kαθυστερημένη ενίσχυση και Εμφραγμα μυοκαρδίου 
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Δυσκινητικό 
μυοκάρδιο 32 



Δυσκινητικό 
μυοκάρδιο 33 



Δυσκινητικό 
μυοκάρδιο 34 



Δυσκινητικό 
μυοκάρδιο 35 



• Υποεπικαρδιακή εντόπιση 

• Οζώδη-στικτή μορφολογία 

• Δέν εμφανίζει αγγειακή 
κατανομή 

• Προτίμηση στό  πλάγιο 
τοίχωμα καί την κορυφή 

Μυοκαρδίτιδα 

36 Laissy, J.-P. et al. Radiology 2005;237:75-82 
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42% 

• Προτίμηση εντόπισης στό πλάγιο τοίχωμα καί την κορυφή 



Συγγενείς καρδιοπάθειες 

• Συγγενείς καρδιοπάθειες: ≈ 8 στις 1000 ζώσες 
γεννήσεις 

• Με τις εξελίξεις  στην καρδιοχειρουργική τίς 
τελευταίες 3 δεκαετίες, το 90% των παιδιών με 
συγγενείς καρδιοπάθειες επιβιώνουν μέχρι 
ενηλικίωσης 

• >1.000.000 ενήλικές στις Η.Π.Α. έχουν 
συγγενείς καρδιοπάθειες (περισσότεροι από τά 
παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες) 



Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΠΤΥΧΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ  

 

• 3-5% πληθυσμού έχουν δίπτυχη αορτική βαλβίδα 

• Τό συνηθέστερο εύρημα σε ασθενείς με συμπτωματική 
στένωση αορτής 

• Φυσιολογική επιφάνεια αορτικής βαλβιδος 3.0-4.0 cm2.  

• Aιμοδυναμικά σημαντική στένωση <1.0 cm2  

• Αποτιτανούται διότι είναι δομικά ατελής  
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ΔΙΠΤΥΧΗ 

ΤΡΙΠΤΥΧΗ 

ΤΕΤΡΑΠΤΥΧΗ 40 



Moore - Clinically Oriented Anatomy 7th Ed 

Αορτική  
βαλβίδα 

ΤΡΙΠΤΥΧΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 
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ΔΙΠΤΥΧΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 
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Τετράπτυχος αορτική 
βαλβίδα 44 



Μεσοκολπική/μεσοκοιλιακή επικοινωνία 

Μεσοκολπική επικοινωνία 

Ισθμική στένωση αορτής 

Radiographics 2001;21:1047-1074 
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Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς (cMRI) έχει γίνει σήμερα 
μία ευρέως αποδεκτή διαγνωστική μέθοδος γιά την 
αξιολόγηση της λειτουργικότητας της αριστερής και δεξιάς 
κοιλίας, και την μέτρηση της πνευμονικής ροής σε ασθενείς 
με χειρουργική αποκατάσταση Τετραλογίας Fallot.  

Eφίππευση της αορτής 

Υποβαλβιδική στένωση 

πνευμονικής 

Μεγάλου βαθμού VSD 

Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας 
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Τετραλογία Fallot (TOF) 



Σκοπός των διορθωτικών επεμβάσεων 
της TOF είναι η σύγκλειση της 
μεσοκοιλιακής επικοινωνίας (VSD) και 
η διάνοιξη της υποβαλβιδικής 
στένωσης 
 
Mέ cMRI μπορούμε να μελετήσουμε 
και να παρακολουθούμε τά 
αποτελέσματα της επέμβασης. 
 
Oγκος/μάζα Δεξιάς Κοιλίας (RV) 
Ανεπάρκεια πνευμονικής (PR) ή 
τριγλώχινος (TR) βαλβίδος, EF%, SV, 
καί τυχόν επιπλοκές της επέμβασης  47 
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Συγγενείς ανωμαλίες αορτής 

Αριστερό τόξο μέ έκτοπη δεξιά υποκλείδιο  
η συχνότερη συγγενής ανωμαλία της αορτής (0.4 - 2%) 
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CT καρδιάς και στεφανιαίων 



• Η εφαρμογή της Αξονικής Τομογραφίας (CT) στή 
διαγνωστική προσπέλαση ασθενών με οξύ θωρακικό 
άλγος μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν στην 
απεικόνιση και αποκλεισμό νόσων μη καρδιακής 
αιτιολογίας που προκαλούν οξύ θωρακικό άλγος 
όπως πνευμονία, πνευμοθώρακα, πνευμονική 
εμβολή, αορτικός διαχωρισμός, διατιτραίνον έλκος 
αορτής  

CT καρδιάς και στεφανιαίων 
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• Η τεχνολογική πρόοδος, εξέλιξη και 
εισαγωγή τών πολυτομικών αξονικών 
τομογράφων (MDCT) στην κλινική 
πράξη επεξέτεινε το πεδίο της 
Ακτινολογίας καί στη διερεύνηση του 
οξέος θωρακικού άλγους καρδιακής 
αιτιολογίας  
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τα στεφανιαία είναι μικρής διαμέτρου αγγεία 

– > Χρειαζόμαστε ταχύ αξονικό τομογράφο ικανό να      

   διενεργεί λεπτές τομές (<<1 mm)  

η καρδιά πάλλεται συνεχώς 

– >Χρειαζόμαστε αξονικό τομογράφο ικανό διενεργεί πολλές 

  λεπτές τομές με μεγάλη ταχύτητα και σε συγχρονισμό με 
τόν     

  καρδιακό κύκλο (ECG-gating) ώστε να να “ακινητοποιεί”  

  την καρδιά και να την απεικονίζει με ευκρίνεια 

προϋπόθεση γιά να απεικονίσουμε την 
καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία  

 
πολυτομικός αξονικός τομογράφος 

τουλάχιστον 64 ανιχνευτών 
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• ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ 100% 

 

• Αρνητική προγνωστική αξία: η πιθανότητα 
απουσίας νόσου σε συμπτωματικούς 
ασθενείς με αρνητική δοκιμασία 

Πλεονέκτημα CT αγγειογραφίας 
στεφανιαίων 
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• Η ευρεία εφαρμογή της αξονικής τομογραφίας στην 
καθημερινή διαγνωστική προσπέλαση στεφανιαίας νόσου 
παραμένει ακόμη WORK-IN-PROGRESS διότι: 

• η διακριτική ικανότητα (spatial resolution) της αξονικής 
τομογραφίας υπολείπεται ακόμη αυτής της κλασσικής 
στεφανιογραφίας και 

• οι αποτιτανώσεις των στεφανιαίων δημιουργούν 
artifacts, που δυσχεραίνουν την απεικόνιση των 
στεφανιαίων και πολλές φορές η εξέταση δεν είναι 
διαγνωστική 

54 

LAD 
LAD RCA 



 

– Σε ασθενείς με υποψία ανωμαλίας έκφυσης των 

στεφανιαίων αρτηριών (εξέταση εκλογής) 

– Σε ασθενείς με αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις 

– Calcium scoring 

– Σε ασθενείς με ενδιάμεσο κίνδυνο στεφανιαίας 

νόσου καί άτυπο θωρακικό άλγος λόγω της 

υψηλής αρνητικής προγνωστικής αξίας της 

μεθόδου 

– Σε ασθενείς με ενδαυλικούς νάρθηκες – stents 

Εφαρμογές CT καρδιάς/αγγειογραφίας 
σήμερα 
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Εκφυση δεξιάς στεφανιαίας από πρόσθιο 
κατιόντα 

1. Ανώμαλη έκφυση στεφανιαίων (0.3-0.8%) 

MRA of anomalous coronary arteries. A new gold standard for  
delineating the proximal course? Post JC, et al. Circulation.  
1995 Dec 1;92(11):3163-71  
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1. Ανώμαλη έκφυση στεφανιαίων  



Εκφυση αριστεράς στεφανιαίας από δεξιό κόλπο Valsalva 

1. Ανώμαλη έκφυση στεφανιαίων 
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Ευγενής προσφορά: KG. Bis, MD,FACR 

Οπισθοαορτική φλεβική αορτοστεφανιαία παράκαμψη 

2. Αορτοστεφανιαίες παράκαμψεις 
φλεβικά μοσχεύματα 
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16-SLICE CT 
64-SLICE CT 

Ευγενής προσφορά: KG. Bis, MD,FACR 

2. Αορτοστεφανιαίες παράκαμψεις 
φλεβικά μοσχεύματα 
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2. Αορτοστεφανιαίες παράκαμψεις 
μοσχεύματα έσω μαστικής 

αρτηρίας 
61 



• Η παρουσία αποτιτανώσεων στα στεφανιαία αγγεία 
αποτελεί προγνωστικό δείκτη αυξημένου κινδύνου 
εμφάνισης καρδιακών συμβαμάτων και θανάτου 

• Ο υπολογισμός του calcium scoring δεν συνιστάται 
στην εκτίμηση ασθενούς με οξέα συμπτώματα 

 

 

• Το calcium scoring είναι χαμηλό σε ασθενείς με μη 
αποτιτανωμένες αθηρωματικές πλάκες στεφανιαίων 

3. Calcium scoring 
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Circulation 2003:107:2571–2576 

Radiology 2003:228:826–8336 

J Am Coll Cardiol 2007:49:1860–1870 



• Η CT στεφανιογραφία (cCTA) αποτελεί μη-επεμβατική 
εναλλακτική μέθοδο απεικόνισης των στεφανιαίων 

 

• Η cCTA έχει ευαισθησία 96-99% και ειδικότητα 88-91% 
στην ανάδειξη στεφανιαίας νόσου 

 

• Η cCTA έχει εξαιρετικά υψηλή (περίπου 100%) αρνητική 
προγνωστική αξία ειδικά σε ασθενείς με χαμηλό-
ενδιάμεσο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου συνεπώς 
αρνητική εξέταση cCTA  σε αυτή την κατηγορία 
ασθενών πρακτικά αποκλείει τη στεφανιαία νόσο 

4. Στεφανιαία νόσος και CT 
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5. Εκτίμηση βατότητας ενδαυλικών ναρθήκων – stents 

• Αρνητική προγνωστική αξία: 98.5%  

 

• Προσοχή στα μεταλλικά artifacts του stent 

• Καλύτερα αποτελέσματα εκτίμησης βατότητας με 
cCTA σε ασθενείς με stents με διάμετρο μεγαλύτερη 
από 3mm 
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• Η MR καρδιάς και στεφανιαίων έχει εφαρμογή στην απεικόνιση 
των μεγάλων αγγείων, του περικαρδίου, των καρδιομυοπαθειών, 
στην ισχαιμική καρδιοπάθεια & έμφραγμα μυοκαρδίου, 
βαλβιδοπάθειες και συγγενείς ανωμαλίες καρδιάς 

 

• MR >> Μορφολογικές και λειτουργικές πληροφορίες 

 

• Η MDCT στεφανιογραφία φαίνεται να ενδείκνυται (με φθίνουσα 
σειρά σπουδαιότητος):  

– Σε ασθενείς με υποψία ανώμαλης έκφυσης των στεφανιαίων 
αρτηριών 

– Σε ασθενείς με αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις 

– Σε συμπτωματικούς ασθενείς με ενδιάμεσο κίνδυνο 
στεφανιαίας νόσου καί άτυπο θωρακικό άλγος λόγω της 
υψηλής αρνητικής προγνωστικής αξίας της μεθόδου 

– Σε ασθενείς με ενδαυλικούς νάρθηκες – stents 

Συμπεράσματα 
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