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Επείγουσες καταστάσεις 

• Λοιμώξεις 
• Πνευμονικό οίδημα 
• ARDS 
• Αιμόπτυση 
• Πνευμονική Εμβολή 
• Πλευριτική συλλογή 
• Πνευμοθώρακας 
• Τραύμα 
• Άλλα 



Πνευμονική Εμβολή  
 
     Η πολυτομική αξονική τομογραφία είναι μια σχετικά ασφαλής μη-

επεμβατική μέθοδος η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ταχέος σε 
οξείες περιπτώσεις για την άμεση διάγνωση και χαρτογράφηση της 
ΠΕ.  Μπορεί να αντικαταστήσει άλλες απεικονιστικές μεθόδους 
στις περισσότερες περιπτώσεις. 

     
    Η αξονική τομογραφία πλεονεκτεί έναντι όλων των άλλων 

απεικονιστικών μεθόδων διότι έχει την ικανότητα να απεικονίζει 
άλλες καταστάσεις οι οποίες μιμούνται την ΠΕ. 

              
                                                    Remy-Jardin M, Radiology, 2000. 
                                        Perrier A, Am J Respir Crit Care Med, 2003 
                                        Van Erkel AR, Eur Radiology, 1999. 



Ro Chest = NPV 74% for PA 



Ευαισθησία-Ειδικότητα Αξονικής 
Αγγειογραφίας για ΠΕ. 

• Remy-Jardin(1992), 100%-96% 
• Blum(1994), 100%-100% 
• Sostman, (1996), 75%-89%  
• Garg, (1998), 67%-100% 
• Blachere, (2000), 94%-94% 
• Remy-Jardin, (2000), 96%-100% 

 
Θετική προγνωστική αξία, 95.5% 
Αρνητική διαγνωστική αξία, 96.2% 



Ευρήματα Πνευμονικής Εμβολής 
• Άμεσα 
   1. Ολική ή μερική απόφραξη με ή χωρίς διάταση της αρτηρίας. 
   2. Σημείο της στεφάνης. 
   3. Σημείο σιδηροδρομικής ράγας. 
   4. Αποκοπή της αρτηρίας. 

 
• Έμμεσα 
   1. Πνευμονική αιμορραγία ή έμφρακτο 
   2. Ολιγαιμία του προσβληθέντος τμήματος 
   3. Ατελεκτασία 
   4. Μικρή πλευριτική συλλογή 

 
                                             Patel S, Kazerooni E, Am J Roentgenology, 2005. 





Πνευμονική Εμβολή 
• Η εξέλιξη της αξονικής τομογραφίας τα τελευταία 5 έτη 

από απλούς ελικοειδείς σε πολυτομικούς με πολλαπλές 
σειρές ανιχνευτών (4-16-64-125-320) έχει επιτρέψει την 
απεικόνιση μικρών περιφερικών κλάδων των πνευμονικών 
αρτηριών. 
 
 

•       Το πλεονέκτημα των νεότερων αξονικών είναι 
                    1. Ταχύτητα 
                    2. Λεπτές τομές 
                    3. Ισοτροπική απεικόνιση 
                    4. Αξιολόγηση παθολογίας σε τρία επίπεδα. 
                    5. Λιγότερες μη-διαγνωστικές εξετάσεις 



Ακρίβεια Πολυτομικής Αξονικής 
Τομογραφίας-Αγγειογραφίας 

• Οι μελέτες με πολυτομικούς τομογράφους αναφέρουν ότι στο 94% 
των περιπτώσεων απεικονίζονται επαρκώς οι τμηματικές αρτηρίες 
και στο 88% οι υποτμηματικές αντίστοιχα.   

 
              Patel S, Society for Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, 2003. 

 

• Καλύτερη απεικόνιση των υποτμηματικών αρτηριών σε ασθενείς με 
υποκείμενη νόσο των πνευμόνων. 

 
                              Remy-Jardin M, Eur Radiology, 2003. 

 

• Μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των απεικονιστών (interobserver 
agreement). 

                                                
                                                 
 Hutchinson B, et al. Over-diagnosis of PE by Pulmonary CT angiography AJR 2015 
Quigley A, Brown K. Appropriateness of usage of CTPA investigation of suspected 

pulmonary embolism Clinical Radiology 2015 



Σφάλματα(pitfalls) 
• Α- Τεχνικά σφάλματα 
           1. Ανεπαρκής σκιαγράφηση 
           2. Κινητικές ψευδενδείξεις 
           3. Εξωτερικές ψευδενδείξεις 

 
• Β- Σφάλματα Αξιολόγησης 
           1. Φλέβες –Αρτηρίες 
           2. Βρόγχοι-Αρτηρίες 
           3. Λεμφαδένες μεσοτμηματικοί-Ελλείμματα 
• ΔΔ-  Σάρκωμα ΠΑ, νεόπλασμα πνεύμονος. 

 
                                     Kelly AM, Patel S, Kazerooni EA, Radiology 2012 



Πνευμονική Εμβολή 
• Υπάρχει όμως ελλιπής σκιαγράφηση των πνευμονικών αρτηριών σε 

υποτμηματικό επίπεδο σε περίπου το 13% των ασθενών. 
• Η συχνότητα των μη διαγνωστικών εξετάσεων αναφέρεται στο 13% 

ακόμα και σήμερα. 
                       
                             
                                                
        Parikh N, et al. MDCT diagnosis of acute PE in the emergent setting. Emerg Radiol 2015 

 
 
 

• Μελέτες έχουν δείξει ότι σε ασθενείς με αρνητική αξονική αγγειογραφία των 
πνευμονικών αρτηριών δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο 
ακόμα και εάν υπάρχει υποκείμενη καρδιοαναπνευστική νόσος. 
 

        Crichlow A, et al. Overuse of CTPA in the evaluation of patients with suspected PE in the 
Emergency Dept. Acad Emerg Med 2012 



















Πολυτομική Αξονική Τομογραφία 

• Όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των απεικονιστών 
            1. Κακή τεχνική 
            2. Ποιότητα εικόνας φτωχή 
            3. Υποκείμενη πνευμονική νόσος 
            4. Κινητικές ψευδενδείξεις 
            5. Πάντα αφορούν σε υποτμηματικές αρτηρίες 

 
                           
                           



Κλινική εξέλιξη ασθενών με αρνητική 
αξονική  

• Υπάρχει επιφλακτικότητα ορισμένες φορές να δεχτούμε την αξονική ως αληθώς αρνητική.  
Αυτό οφείλεται στα παραμένοντα ερωτήματα που αφορούν στα υποτμηματικά έμβολα. 
 

• Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι η αρνητική αξονική για ΠΕ συγκρίνεται με την αρνητική 
κλασσική αγγειογραφία όσον αφορά στη κλινική εξέλιξη των ασθενών. 
 

• Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι μετά από μια αρνητική κλασσική αγγειογραφία το ποσοστό 
των ασθενών που παθαίνει ΠΕ είναι <2%. 
 

                                                Henry JW, Chest, 1995. 
 
 
 
 

• Παρόμοια αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί και για την περίπτωση αρνητικής αξονικής 
τομογραφίας. 
 

           Μελέτη της Mayo Clinic σε 993 ασθενείς με CT(-), το 0,5% παρουσίασε ΠΕ. 
 





Συνύπαρξη παθολογίας 



Χρόνια ΠΕ 

• Σε περίπου το 5% των περιπτώσεων τα έμβολα 
οργανώνονται με αποτέλεσμα τη στένωση ή απόφραξη 
των αρτηριών.  Σπάνια αυτή η κατάσταση καταλήγει σε 
χρόνια πνευμονική υπέρταση. 
 

• Απεικονιστικά Ευρήματα 
 

   Α. Αγγειακές αλλοιώσεις 
   Β. Παρεγχυματικές αλλοιώσεις   



Αγγειακές αλλοιώσεις 
• 1. Ομαλά ή ανώμαλα έκκεντρα ελλείμματα πλήρωσης. 

 
 
 

• 2. Ελλάτωση του εύρους των κεντρικών πνευμονικών αρτηριών. 
 

• 3. Έμμεσα σημεία 
              α.Απότομη στένωση αρτηρίας 
              β.Διαφραγμάτια 
              γ.Ασάφεια της παρυφής των αγγείων 
              δ.Αποτιτανώσεις ( 10% ) 
              ε.Διάταση δεξιού κόλπου 
              στ.Διάταση βρογχικών αρτηριών 



Παρεγχυματικές αλλοιώσεις 
• 1. Εικόνα μωσαϊκού-αφορά την κατά τόπους παρουσία 

θολής υάλου η οποία αφορίζεται σαφώς από 
περιβάλλουσες φυσιολογικής διαύγασης περιοχές 
δημιουργώντας μια εικόνα γεωγραφικού χάρτου. 
 

• 2. Παρεγχυματικά ή γραμμοειδή διηθήματα που 
αφορούν πιθανά σε υπολείμματα πνευμονικού εμφράκτου. 
 

                          Sherrick AD, Am J Roentgenology 1997. 













Οξεία ΠΕ +χρόνια 
θρομβοεμβολική 









Πνεύμονες 

• Οι νεότεροι αξονικοί επιτρέπουν μελέτες αιμάτωσης-
αέρωσης των πνευμόνων 

     Με νεότερες τεχνικές των σταθμών επεξεργασίας 
είναι εφικτή η μελέτη  της αιμάτωσης συγκεκριμένης 
περιοχής των πνευμόνων μετά την ΕΦ έγχυση 
σκιαγραφικού. Ταυτόχρονα  αξιολογείται η αέρωση 
της περιοχής, πχ. στη οξεία ή χρόνια θρομβοεμβολική 
νόσο διότι μπορεί να υπάρχει αναντιστοιχία  μεταξύ 
του μεγέθους των εμβόλων και της επίπτωσης που 
έχουν στην  διαταραχή αέρωσης. 

                                  -Johnson T, et al. Dual Energy: CTA Lung Perfusion (PE). 
                                  Dual Source CT Imaging. Springer Medzin Verlag 2008 





Λοιμώξεις 

• Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει επιπρόσθετα 
ευρήματα ή επιπλοκές. 

• Βοηθά στην αναγνώριση του ακτινολογικού 
πρότυπου. 

• Βοηθά στην πρώιμη διάγνωση όταν η 
ακτινογραφία είναι μη ειδική ή αρνητική 



Λοιμώξεις 

• Πνευμονία με αρνητική ακτινογραφία θώρακος 
 

• 1. Πρώτο 24ώρο 
• 2. Μεγάλη ουδετεροπενία. 
• 3. Σηπτικά έμβολα 
• 4. Πνευμονία με εικόνα θολής υάλου. 
• 5. Αφυδατωμένοι υπερήλικες. 



Λοιμώξεις 

              Ακτινομορφολογικοί Τύποι 
• Α. Τοπική Βλάβη (εστιακή πύκνωση, 

βρογχοαγγειακού τύπου σκίαση με τμηματική 
κατανομή, κοιλοτική βλάβη) 

• Β. Διάχυτες αλλοιώσεις (εικόνα θολής υάλου, κατά 
τόπους πυκνώσεις, κεγχροειδή εικόνα, 
κεντρολοβιώδη οζίδια, εικόνα πλακόστρωτου) 

• Γ. Οζιδιακές βλάβες (σαφή/ασαφή όρια, 
υδραερικό επίπεδο, κοιλοποίηση). 

  



 
 Διάγνωση Πνευμονικής Νόσου. 

 
Ακτινολογικά 

Ευρήματα 
Νόσοι Σχόλια 

1. Φυσιολογική α/α 
θώρακος 

Βρογχίτιδα, PCP, TBC-
MAI, μύκητες, KS. 

Συχνά συνοδεύεται με 
παραρρινοκολπίτιδα. Σε 
HRCT: εικόνα θολής 
υάλου. 

2. Λοβώδης ή τμηματική 
πύκνωση 

Πυογενής λοίμωξη, TBC, 
MAI, KS, μύκητες, 
πνευμονικά έμφρακτα. 

3. Εικόνα θολής υάλου PCP, CMV, πν. οίδημα, 
φαρμακευτική 
υπερευισθησία, KS, 
NIP/LIP 

Αμφοτερόπλευρη διάχυτη 
κατανομή ή κατά τόπους. 



Διάγνωση Πνευμονικής Νόσου 

Ακτινολογικά 
Ευρήματα 

 

Νόσοι 
 

Σχόλια 
 

4. Μικροοζίδια TBC/MAI, 
κρυπτόκοκκος, 
κοκκιώματα από ξένα 
σώματα. 

5. Διάχυτα οζίδια KS, λέμφωμα, TBC, 
μύκητες, PCP, 
σηπτικά έμβολα. 

Ακτινωτή παρυφή. 
Βρογχογενή 
κατανομή. 

6. Κοιλότητες 
    Κύστεις 

PCP, TBC, μύκητες, 
Nocardia, σηπτικά 
έμβολα. 

20-40% 
λεπτοτοιχωματικά. 



Διάγνωση Πνευμονικής Νόσου 

Ακτινολογικά 
Ευρήματα 

 

Νόσοι 

 
Σχόλια 

 

 
7. Μονήρης όζος Λέμφωμα(NHL), TBC, 

μύκητες, KS, Ca. 
Σαφή όρια, ομαλή 
παρυφή. 

8.Λεμφαδενοπάθεια TBC/MAI, KS, 
κρυπτόκοκκος, 
PCP,NHL. 

Ήπια περιφερική 
πρόσληψη σε αξονική 
τομογραφία. 

9. Πλευριτική συλλογή KS, TBC/MAI, NHL, 
μύκητες, PCP 

10. Πνευμοθώρακας PCP 
Πυογενής Λοίμωξη. 

Σχετίζεται με κυστικές 
αλλοιώσεις. 



Ιογενείς λοιμώξεις 

CMV PCP 
• ΔΔ μεταξύ των δύο αδύνατη 



Κοινά μικρόβια 



Μύκητες 





 
 

. 





Διαγνωστική 
παρακέντηση/παροχέτευση 



Πνευμονίτιτδα φαρμακευτικής 
αιτιολογίας 

 



Ηωσινοφιλικές Πνευμονίες  





Aιμόπτυση 



Αιμόπτυση 

• Μαζική αιμόπτυση >600ml/24ώρες 
                             Αίτια 
• Φυματίωση (ενεργός, παλαιά), βρογχιεκτασίες, 

λοίμωξη(βρογχίτιδα 70%), ασπεργίλλωμα, ΑΦΔ, 
ΠΕ, απόστημα, διάμεσοι νόσοι(ΣΕΛ, 
Goodpasture, ιδιοπαθής πν αιμοσιδήρωση, Οζ 
Πολυαρτηρίτιδα,  Takayasu, Bechet,κα). 

• Οφείλεται σε αιμορραγία των βρογχικών 
αρτηριών, 10% αφορά τις πνευμονικές αρτηρίες. 

• Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να είναι ΚΦ. 



Αξονική Τομογραφία 

• Εντοπίζει 
• Χαρτογραφεί 
• Αποτυπώνει χαρακτηριστικά 
• Απεικονίζει παρεγχυματικές αλλοιώσεις 

(κυψελιδικά διηθήματα, βρογχικές αρτηρίες 2χιλ). 
 

   Larici R Anna, et al. Diagnosis and management of hemoptysis. Diagn Inter Rad 2014 
  Bruzzi JF, et al. MDCT of hemoptysis. Radiographics 2006 



Aιμόπτυση 

• Νεόπλασμα • Goodpasture 



Ευρήματα  είναι η εικόνα θολής υάλου, πλακόστρωτου ή και 
πύκνωσης στην οξεία φάση . Στην χρόνια μπορεί να υπάρξει 
πάχυνση των μεσολοβιδιακών διαφραγματίων λόγω εναπόθεσης 
αιμοσιδηρίνης  στα λεμφαγγεία. 

Ευρήματα αξονικής τομογραφίας 

 
 
 
 
 
 
 Primack SL, et al.  Diffuse pulmonary hemorrhage; clinical, pathologic, and 
imaging features. AJR 1995 





Negative x-Ray 50% 













Ενδοβρογχική φυματίωση 





Πνευμοθώρακας 



Πνευμοθώρακας CT 

ΔΔ 
 

Ύπτιο ασθενή 
Μαστεκτομή-
Υπερδιαυγαστικό 
πνεύμονα 
Εμφυσηματική κύστη 
Πνευμομεσοθωράκιο-
περικάρδιο 



TΡΑΥΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ 

  Πνευμονικές θλάσεις : Είναι οι πιο συνηθισμένες βλάβες σε κλειστή κάκωση του 
θώρακα, ( 17-70% των ασθενών ) και ανευρίσκονται σε τμήματα του παρεγχύματος 
πλησίον συμπαγών δομών όπως σπόνδυλοι, πλευρές, ήπαρ και καρδιά. 

        Οι θλάσεις αφορούν σε εξαγγείωση αίματος και σε  παρουσία οιδήματος στο διάμεσο 
ιστό και τους αεροχώρους. Ανεξάρτητα με τη σοβαρότητα του τραύματος, τα αρχικά 
κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα σχεδόν πάντα υποεκτιμούν την πραγματική έκταση της 
βλάβης.  

     Στην ακτινογραφία θώρακος και αξονική τομογραφία θώρακος, απεικονίζονται ως 
μονόπλευρα, αμφοτερόπλευρα , εστιακά, πολυεστιακά, ή διάχυτα διηθήματα με πιθανή 
απουσία αεροβρογχογράμματος λόγω απόφραξης του βρόγχου από εκκρίσεις ή αίμα. 
Καλύτερο απεικονιστικό σημείο= Μη τμηματική κατανομή. Τα ευρήματα δυνατό να 
καλύπτονται από άλλες συνοδές βλάβες όπως ατελεκτασία, εισροφήσεις, και 
αιμοθώρακα (ρόλος αξονικής). Η ακτινολογική λύση των μη επιπλεγμένων θλάσεων 
παρατηρείται στην ακτινογραφία σε  48-72 ώρες και η εξαφάνισή τους σε δύο εβδομάδες.  



  Ρήξη πνευμονικού παρεγχύματος : Οφείλεται σε διάτρηση του 
παρεγχύματος , ή ρήξη αυτού από απότομη επιβράδυνση.  
Απεικονίζονται ως ωοειδείς ή ατρακτοειδείς σκιάσεις οι οποίες 
όταν γεμίζουν από αέρα, λέγονται πνευματοκήλες.  Όταν η 
κοιλότητα γεμίζει από αίμα δημιουργείται αιμάτωμα.  Ενίοτε 
συνυπάρχει πνευματοκήλη και αιμάτωμα και απεικονίζεται ως 
υδραερικό επίπεδο.  Η λύση των ρήξεων πραγματοποιείται σε  3-5 
εβδομάδες , όμως  σε περίπτωση αναπνευστικής δυσχέρειας ή/και 
μηχανικού αερισμού αυξάνονται σε μέγεθος και μπορούν να 
διαρκέσουν για μήνες. 



Πνευμονικές θλάσεις, αιμοπνευματοκήλες, αμφοτερόπλευρα.  Μικρός 
πνευμοθώρακας δεξιά. 



Πνευμονικές θλάσεις(ΔΕ), πνευματοκήλες, 
αιμοθώρακας, πνευμοθώρακας αμφοτερόπλευρα 



Πνευματοκήλη με θλάσεις αριστερού πνεύμονα 

Εξέλιξη της πνευματοκήλης 



Πλευριτικές Συλλογές 

Το πλεονέκτημα της αξονικής είναι ότι απεικονίζει 
πολύ μικρές συλλογές καθώς και την υποκείμενη 
αιτία. 

Διάγνωση εμπυήματος – διαφραγμάτια, αέρα, 
                                  συνοδό πύκνωση/λοίμωξη 
                                ενίσχυση των πετάλων(IVC) 

                     Αξονική Τομογραφία 
ΔΔ-  απόστημα πνεύμονος,ανύψωση ημιδιαφράγματος, 

κάτω πνευμονικό σύνδεσμο, ατελεκτασία, πάχυνση 
υπεζωκότα.                

                                         



Ψευδώς + 



Θωρακέντηση/Παροχεύτεση 
         Ενδείξεις  
 
 

Μικρές συλλογές 
Απροσπέλαστες 
Πολυεστιακές 
 
 
 
Charles Burke. Management of pleural  effusions, empyema,  lung abscess. Seminars 
in Interventional Radiology 2011   





    Η παροχέτευση των υπεζωκοτικών συλλογών υπό ΥΤ 
είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος. Η 
αφαίρεση καθετήρα γίνεται <10ml/day. 

 
    Το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλό (90%), ενώ η 

αποτυχία αφορά συλλογές με διαμερισματοποίηση και 
υψηλό ιξώδες 

   
   



Παροχέτευση πλευριτικών 
συλλογών 



Άλλα 
Αποφρακτική βρογχιολίτιδα 



Άλλα 
Οξεία καταδυόμενη νεκρωτική μεσοθωρακίτιδα 

   Οφείλεται σε περιοδοντικές ή φαρυγγικές λοιμώξεις οι οποίες 
επεκτείνονται στο μεσοθωράκιο, θνησιμότητα >50% 

                          Αξονική Τομογραφία 
1. Πρώιμη αναγνώριση-απεικόνιση παθολογίας 
2. Προεγχειρητική χαρτογράφηση 
3. Εκτίμηση χειρουργικής επέμβασης 
4. Παρακολούθηση ανταπόκρισης/αποτελέσματος  

•  Η αξονική τομογραφία είναι καθοριστική για την διάγνωση και 
πρόγνωση λόγω της υψηλής της ευαισθησίας 97%.  
 

                 Exarhos D, et al. Acute mediastinitis: spectrum of CT findings. Eur radiol 2005  

 
                   





Ευχαριστώ 
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