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 Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί το κλείσιµο ενός κύκλου που 

άνοιξε το 1994 µε την εισαγωγή µου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Στους κόλπους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου περάτωσα τις προπτυχιακές 

σπουδές µου στην Ιατρική, ολοκλήρωσα την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής 

και εκπόνησα τη διδακτορική µου διατριβή, γεγονός που αποτελεί ίσως την πιο 

σηµαντική στιγµή της όποιας επιστηµονικής και ερευνητικής µου πορείας. Το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης το θεωρώ πνευµατικό µου σπίτι και αποτελεί για µένα 

ελάχιστη υποχρέωση να εκφράσω βαθιά ευγνωµοσύνη, σεβασµό και αγάπη στο 

πρόσωπο όλων των δασκάλων πλάι στους οποίους µαθήτευσα και µαθητεύω 

όλα αυτά τα χρόνια.  

 Στο κοµµάτι της επιστηµονικής µου περιπλάνησης που σχετίζεται µε την 

παρούσα διδακτορική διατριβή θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω ειλικρινά και 

ολόθερµα το δάσκαλό µου Αναπληρωτή Καθηγητή Ακτινολογίας κ. Δηµήτρη 

Τσέτη. Τον ευχαριστώ και τον σέβοµαι, όχι µόνο ως ακαδηµαϊκό, αρωγό και 

καθοδηγητή, αλλά και ως εµπνευστή και φίλο. Με την ευσυνειδησία του, τον 

ενθουσιασµό, το µεράκι, τη µεθοδικότητα, την κατανόηση και κυρίως την 

εµπιστοσύνη του στο πρόσωπό µου, µου αποκάλυψε την αξία της επιστηµονικής 

αναζήτησης, τη σπουδαιότητα του ήθους και της επιστηµονικής αξιοπρέπειας, τη 

σηµασία της υποµονής και της στοχοπροσήλωσης και συνετέλεσε καθοριστικά 

στο να ανοιχτώ και να γευτώ την ψυχική πληρότητα που επέρχεται, ακόµη και 

από αυτή την ελάχιστη ενεργό συµµετοχή στην επεξεργασία και την προαγωγή 

της γνώσης.  

 Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ. 

Αστέριο Κατσαµούρη, ως το µέντορα που µε µύησε πρώτος στην επιστηµονική 

αναζήτηση. Η ανταπόκρισή του, χρόνια πριν, στις πρώτες µου δειλές 

επιστηµονικές ανησυχίες ήταν ανταπόκριση δασκάλου, άµεση και απλόχερη. 

Μετά τη φιλόξενη ξενάγηση στους κόλπους της οργανωµένης έρευνας, η 

καθοδήγηση, η συµβουλή και η εµπιστοσύνη του συνέβαλαν καθοριστικά να 

διεκδικήσω την όποια θέση µου σε αυτούς.  

 Θερµές ευχαριστίες στον Αναπληρωτή Καθηγητή Ακτινολογίας κ. 

Απόστολο Καραντάνα, για την αµέριστη βοήθεια, τη συµπαράσταση και την 

καθοδήγησή του  σε όλα τα στάδια της παρούσας ερευνητικής εργασίας, από το 

σχεδιασµό ως και την ολοκλήρωση αυτής. Ο σεβασµός µου πηγάζει τόσο από το 
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ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό κύρος του δασκάλου µου, όσο και από την 

πολύπλευρη προσωπικότητα και το ήθος που τον διακρίνει και που εµπνέει -

µεταξύ άλλων και εµένα - µε τον πλέον αισιόδοξο τρόπο την αντιµετώπιση της 

επιστήµης, της εργασίας και της ζωής.   

 Η διατριβή αυτή δεν θα µπορούσε να γίνει πραγµατικότητα χωρίς το 

µεράκι και τον ενθουσιασµό των ανθρώπων που στελεχώνουν το εργαστήριο της 

Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, τους οποίους και ευχαριστώ θερµά  

για τη φιλοξενία στα εργαστήριά τους και τις τεχνολογικές δυνατότητες που µου 

παρείχαν απλόχερα, ώστε να ολοκληρωθεί η παρούσα εργασία. Ιδιαίτερη µνεία 

θέλω να κάνω στον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής κ. Κώστα Περισυνάκη, 

χωρίς τη βοήθεια του οποίου η ολοκλήρωση του συγκεκριµένου πονήµατος θα 

ήταν αδύνατη ή τουλάχιστον εξαιρετικά πιο δύσκολη για µένα. Πιο σηµαντικό 

όµως είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διατριβής γνώρισα και µαθήτευσα πλάι 

σε έναν ακαδηµαϊκό του οποίου  το ήθος και το επιστηµονικό κύρος κοσµούν – 

ας µου επιτραπεί- την επιστηµονική κοινότητα. 

 Σηµαντική υπήρξε η συµπαράσταση και η βοήθεια των κλινικών 

συναδέλφων από την Αγγειοχειρουργική και τη Νεφρολογική Κλινική του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, τους οποίους και ευχαριστώ 

ολόψυχα. Οµοίως, ευχαριστώ τους συναδέλφους και φίλους του Εργαστηρίου 

Ιατρικής Απεικόνισης για την αµέριστη κατανόηση, συµπαράσταση και 

υποστήριξη  καθ΄όλη αυτή την πορεία. Εκτίµηση, σεβασµός και θερµές 

ευχαριστίες στον Καθηγητή Ακτινολογίας κ. Νικόλαο Γκουρτσογιάννη για την 

εµπιστοσύνη του.  

 Τελικά, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικά, ευχαριστώ τους γονείς µου, οι οποίοι 

πλην του «ζείν» µου χάρισαν και συνεχίζουν να µου χαρίζουν µεγάλο µέρος του 

«ευ ζείν». Παράλληλα, ευχαριστώ τον κοινωνικό µου µικρόκοσµο, αφενός µεν για 

την κατανόηση και τη συµπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως για την 

κοινή αυθόρµητη θέληση να διασταυρώνουµε αλλεπάλληλα τις προσωπικές 

διαδροµές µας στο ταξίδι µας στη ζωή. Φίλη µου Σύλβια Κ., Φίλε µου Αλέξανδρε 

Κ., η αφιέρωση αυτή είναι ελάχιστο δείγµα της αγάπης και της εκτίµησης για τη 

συµµετοχή σας στη ζωή µου. Σύντροφέ µου Κώστα Π., σε ευχαριστώ για την 

ύπαρξή σου που οµορφαίνει περισσότερο από καθετί άλλο τη ζωή µου… 
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! Η περιφερική αποφρακτική αρτηριακή νόσος (ΠΑΑΝ) αποτελεί µαζί µε 

τη στεφανιαία νόσο τις κυριότερες εκφράσεις της αθηρωµάτωσης. Η ΠΑΑΝ  

εµφανίζει µεγάλη επίπτωση στον ενήλικο γενικό πληθυσµό, αυξανόµενη 

εκθετικά µε την πρόοδο της ηλικίας,  υποβαθµίζοντας στις περισσότερες 

περιπτώσεις την ποιότητα ζωής, επιτείνοντας τη νοσηρότητα και αυξάνοντας 

συνολικά το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και αποκατάστασης.  

Με την διάδοση της εφαρµογής τα τελευταία χρόνια της ενδοαγγειακής 

αντιµετώπισής της µε χρήση µεταλλικών ενδοπροθέσεων (stent) σε ολόκληρο 

σχεδόν το φάσµα των περιφερικών αγγείων και την απεικονιστική 

παρακολούθηση της διατήρησης της βατότητας του αυλού, έγινε αντιληπτή η 

όχι σπάνια επιπλοκή της υποτροπής της νόσου µε τη µορφή της ανάπτυξης 

ιστού εντός του stent από υπερπλασία του έσω αγγειακού χιτώνα (intimal 

hyperplasia), που παρακωλύει την αιµατική ροή και επιτείνει τη 

συµπτωµατολογία.  

Η απεικονιστική µέθοδος αναφοράς στην ανάδειξη της επαναστένωσης 

εντός του stent είναι η ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA), 

της οποίας ωστόσο ο επεµβατικός  χαρακτήρας  καθιστά αναγκαία την –

τουλάχιστον µερική- υποκατάστασή της από µη επεµβατικές απεικονιστικές 

µεθόδους ανάλογης ευαισθησίας και ειδικότητας. Υπερηχοτοµογραφικές 

τεχνικές, µαγνητικός συντονισµός και υπολογιστικές τοµογραφικές 

αγγειογραφικές µέθοδοι διαθέτουν το πλεονέκτηµα της αναίµακτης εξέτασης, 

ωστόσο χαρακτηρίζονται από τα κλασικά µειονεκτήµατα των µεθόδων αυτών, 

µε κυριότερο αυτό κυρίως της παρουσίας τεχνικών σφαλµάτων/ 

ψευδοκαταχωρήσεων εξαιτίας της µεταλλικής φύσης του stent, που 

περιορίζουν την ακρίβεια στην ανάδειξη και ποσοτικοποίηση της 

επαναστένωσης. Η σύγχρονη βιβλιογραφία τείνει να εξετάζει την εφαρµογή 

του µαγνητικού συντονισµού στην επαναστένωση των stent των περιφερικών 

αγγείων, που ωστόσο, ακόµα και υπερπηδώντας το θέµα διαθεσιµότητας και 

κόστους δεν έχει καταστεί προς το παρόν δυνατό να υπερκεράσει πλήρως 

ζητήµατα απότοκα των τεχνικών σφαλµάτων.   

Πλέον πρόσφατες αναφορές διερευνούν τις δυνατότητες της 

πολυτοµικής υπολογιστικής τοµογραφίας, που µε την εξέλιξη του αριθµού των 
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σειρών ανιχνευτών και την µεγιστοποίηση χωρικής και χρονικής διακριτικής 

ικανότητας παρουσιάζεται πολλά υποσχόµενη στη λεπτοµερή ανάδειξη και 

εκτίµηση της υπερπλαστικής βλάβης εντός των stent και µάλιστα µε ταχύτερο 

και ασφαλέστερο τρόπο. Νέα πρωτόκολλα λήψης και  µετεπεξεργασίας της 

πληροφορίας που προτείνονται σε in vitro  και in vivo µελέτες των 

στεφανιαίων stent και σε ελάχιστα µοντέλα stent περιφερικών αγγείων 

χρήζουν κλινικής αξιολόγησης και στα περιφερικά αγγεία, για την εκτίµηση της 

ειδικότητας και ευαισθησίας της µεθόδου και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών 

λήψης. Ωστόσο, η χρήση της πολυτοµικής υπολογιστικής τοµογραφίας 

συνεπάγεται σηµαντική ακτινική επιβάρυνση για τον εξεταζόµενο. Με 

δεδοµένη την αθροιστική επιβάρυνση των ιστών εξαιτίας της ακτινοβολίας, 

είναι δυνατό µετά από επαναλαµβανόµενες εκθέσεις στον υπολογιστικό 

τοµογράφο να ξεπεραστούν ακόµη και τα επίπεδα που θεωρούνται κρίσιµα 

για την ανάπτυξη καρκινογένεσης.  

Η ποιότητα απεικόνισης µε τα µοντέρνα συστήµατα Υπολογιστικής 

Τοµογραφίας πολλές φορές υπερκαλύπτει τις διαγνωστικές απαιτήσεις στην 

καθηµερινή πρακτική. Μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας αποκαλύπτει 

ερευνητικό ενδιαφέρον στην εφαρµογή πρωτοκόλλων Υπολογιστικής 

Τοµογραφίας χαµηλής δόσης για την απεικόνιση των αγγείων και των 

ενδοαγγειακών προθέσεων, ιδίως της στεφανιαίας κυκλοφορίας και λιγότερο 

των περιφερικών αρτηριών. 

Η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε µε σκοπό να διερευνήσει τη 

δυνατότητα ανάδειξης της υπερπλασίας εντός των µεταλλικών 

ενδοπροθέσεων και την εκτίµηση της επαναστένωσής του αυλού στα 

περιφερικά αγγεία εφαρµόζοντας πρωτόκολλα Υπολογιστικής Τοµογραφίας 

ελαττωµένης δόσης και ακτινικής επιβάρυνσης και να συσχετίσει τα 

αποτελέσµατα µε αυτά άλλων µεθόδων απεικόνισης, και πιο συγκεκριµένα 

της ενδαρτηριακής ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας και της έγχρωµης 

Doppler υπερηχοτοµογραφίας. Ο σχεδιασµός της µελέτης περιλαµβάνει σε 

πρώτη φάση πειραµατικό µέρος µε χρήση οµοιωµάτων για τη διερεύνηση της 

δυνατότητας απεικόνισης των παραπάνω, και σε δεύτερη φάση την 

περαιτέρω αξιολόγηση τυχόν ενθαρρυντικών πειραµατικών αποτελεσµάτων 
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µε κλινική µελέτη εθελοντών που βρίσκονται σε τακτικό πρόγραµµα 

παρακολούθησης (follow-up) µετά την τοποθέτηση περιφερικών αρτηριακών 

stent.  

Η διεξαγωγή της µελέτης έγινε υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου 

Ιατρικής Απεικόνισης του Τοµέα Ακτινολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε 

συνεργασία µε το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ίδιου Τοµέα, την 

Αγγειοχειρουργική και την Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ 
ΝΟΣΟΣ 

 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η περιφερική αποφρακτική αρτηριακή νόσος περιλαµβάνει το ευρύ φάσµα 

των µη στεφανιαίων αρτηριακών συνδρόµων σαν αποτέλεσµα της µεταβολής 

της δοµής και της λειτουργίας του αρτηριακού δικτύου που τροφοδοτεί το 

εγκεφαλικό παρέγχυµα, τις σπλαχνικές δοµές και τα άκρα. Διάφοροι 

παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί ενοχοποιούνται, µε κυριότερο αυτόν της 

αθηρωµάτωσης. Λιγότερο συχνά προκύπτει ως αποτέλεσµα διαταραχής στην 

ανάπτυξη του αρτηριακού τοιχώµατος (ινοµυική δυσπλασία) ή επί εδάφους 

αγγειίτιδας.  

Η αθηρωµάτωση είναι συστηµατική νόσος που προσβάλει κυρίως τις 

µέσου και µεγάλου µεγέθους αρτηρίες και χαρακτηρίζεται από 

ενδοτοιχωµατική πάχυνση του υπενδοθηλίου. Η πάχυνση αυτή, το αθήρωµα 

ή αθηρωµατική πλάκα µπορεί να προκαλέσει στένωση ή και απόφραξη του 

αυλού της αρτηρίας, ελαττώνοντας την αιµατική παροχή στην κοίτη άρδευσης 

µε αποτέλεσµα την ισχαιµία των διαφόρων οργάνων.   

 Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας της αθηρωµάτωσης έχει προοδεύσει 

πολύ τις τελευταίες δεκαετίες µε την παράλληλη ανάπτυξη της βιολογίας του 

αγγειακού συστήµατος (1). Δεν θεωρείται πλέον απλά µια εκφυλιστική 

διεργασία στο πλαίσιο της προόδου της ηλικίας  και της φυσιολογικής 

γήρανσης, αλλά µια χρονίζουσα φλεγµονώδης κατάσταση που µπορεί να 

επιπλακεί και µε οξεία συµπτωµατολογία και να απειλήσει τη ζωή. Η νόσος 

ξεκινά νωρίς στην παιδική ηλικία και εξελίσσεται προοδευτικά σε διάστηµα 

ετών υπό την παρατεταµένη και αθροιστική έκθεση του ενδοθηλίου σε 

πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Η παθογένεια της παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

πολύπλοκη, µε την αναγνώριση πληθώρας κληρονοµικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου που έχουν ως αποτέλεσµα τη 

διαταραχή του µεταβολισµού της χοληστερόλης και την ανάπτυξη της 
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αθηρωµατικής πλάκας. Τελικό αποτέλεσµα αποτελεί η ισχαιµία των οργάνων, 

απότοκος της µειωµένης αιµατικής παροχής.  

 

1.2  ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

Η αθηρωµάτωση προσβάλλει περίπου το 10% του πληθυσµού ηλικίας 

µεγαλύτερης των 65 ετών. Με την αύξηση του προσδόκιµου ηλικίας στις 

δυτικές κοινωνίες αναµένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τα οικονοµικά αλλά και το 

σχεδιασµό της υγείας τα επόµενα χρόνια.   

Προκειµένου για τα κάτω άκρα, η ετήσια επίπτωση της αποφρακτικής 

αρτηριακής νόσου είναι παραπλήσια µε αυτή της στεφανιαίας νόσου και 

υπολογίζεται σε ενήλικες 30-44 ετών σε 6:10000 των ανδρών και 3:10000 των 

γυναικών, φτάνοντας σε >61:10000 στους άνδρες και >54:10000 γυναίκες 

στην ηλικιακή οµάδα 65-74 έτη (2). Σε πιο πρόσφατες αναφορές εκτιµάται 

2,5% σε άτοµα <60 ετών, 8,3% στις ηλικίες 60-69 και ~ 19% σε άτοµα 

µεγαλύτερα των 70 ετών (3). 

 Το ένα τρίτο περίπου των αθηρωµατικών βλαβών των περιφερικών 

αγγείων αφορούν στον αορτολαγόνιο αρτηριακό άξονα. Η αποφρακτική νόσος 

των νεφρικών αρτηριών συναντάται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% σε 

ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιακό καθετηριασµό (4,5), ενώ σπάνια 

συναντάται αθηρωµατική αποφρακτική νόσος στους λοιπούς µείζονες 

σπλαχνικούς κλάδους της κοιλιακής αορτής. Η επίπτωση της αθηρωµάτωσης  

στις καρωτίδες αρτηρίες είναι επίσης πολύ συχνή, µε τα µείζονα εγκεφαλικά 

συµβάµατα να ανέρχονται σε 160 περιπτώσεις ανά 100000 του πληθυσµού 

το έτος.  

 

1.3   ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

Η κλινική έκφραση της νόσου στα κάτω άκρα είναι συνήθως µε τη µορφή 

της διαλείπουσας χωλότητας εντοπιζόµενη στο κεντρικό τµήµα του µηρού, 

συχνά σε συνδυασµό µε  χωλότητα του περιφερικού τµήµατος του κάτω 

µέλους. Η εκδήλωση της κρίσιµης ισχαιµίας µε τη µορφή του άλγους ηρεµίας 
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ή και της απώλειας ιστού συναντάται συχνότερα σε πολυεπίπεδες αλλοιώσεις. 

Περιφερικές µικροεµβολές από θραύσµατα αθηρωµατικής πλάκας 

εκδηλώνονται µε το κλινικό σύνδροµο των κυανών δακτύλων.  

Στους άρρενες ασθενείς µπορεί να παρατηρηθεί επίσης αγγειογενής 

στυτική  δυσλειτουργία.  

Η προσβολή των νεφρικών αρτηριών οδηγεί σε δευτεροπαθή αρτηριακή 

υπέρταση καθώς και σε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας που µπορεί να 

φτάσει µέχρι τη νεφρική ανεπάρκεια.  

Προκειµένου για τους σπλαχνικούς κλάδους η νόσος εκφράζεται µε το 

σύνδροµο της χρόνιας ή οξείας κοιλιάγχης.  

Η προσβολή των καρωτίδων αρτηριών πολύ συχνά συσχετίζεται µε 

µείζονα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. 

 

 

1.4   ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Για τη συντηρητική αντιµετώπιση της περιφερικής αποφρακτικής 

αρτηριακής νόσου χρησιµοποιούνται ποικίλες θεραπευτικές στρατηγικές (6) 

µε στόχο τον περιορισµό της επίδρασης των κλασικών παραγόντων κινδύνου, 

µέσω της τροποποίησης της συµπεριφοράς των ασθενών (διακοπή 

καπνίσµατος, διατροφή, άσκηση), της φαρµακευτικής ρύθµισης µηχανικών και 

κλασικών µεταβολικών παραγόντων κινδύνου (ρύθµιση της αρτηριακής 

πίεσης, των µηχανισµών πήξης του αίµατος, των επιπέδων χοληστερόλης, 

του σακχαρώδους διαβήτη). Επιπλέον διερευνώνται καινοτόµες µοριακές 

θεραπείες ως προς την αποτελεσµατικότητα τους, κυρίως στο επίπεδο 

πολύπλοκων διαδροµών του µεταβολισµού  στα οποία εµπλέκονται µόρια 

όπως η οµοκυστείνη, οι λιποπρωτείνες και άλλα (7). Καµία ωστόσο από τις 

παραπάνω στρατηγικές δεν στοχεύει άµεσα στην αποκατάσταση της ίδιας της 

αιµατικής παροχής που αποτελεί και την καταληκτική αιτία του προβλήµατος.  

Η µηχανική επαναιµάτωση γίνεται εφικτή µε τις κλασικές χειρουργικές 

µεθόδους της αθηρεκτοµής και κυρίως της αρτηριακής παράκαµψης. Τα 

τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ραγδαία και οι ενδοαγγειακές µέθοδοι 

αντιµετώπισης της αποφρακτικής αθηρωµατικής νόσου (8). Το 1964 

προτάθηκε για πρώτη φορά η διαδερµική ενδοαυλική αγγειοπλαστική 
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(percutaneous transluminal angioplasty, PTA) από τον C.T. Dotter και 

διαµορφώθηκε το 1974 από τον A.Grüntzig µε την εισαγωγή του πρώτου 

µπαλονιού αγγειοπλαστικής. Με το σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

ενδοαγγειακών συσκευών (stent) και την αποδεδειγµένη στο πέρασµα του 

χρόνου αποτελεσµατικότητά τους µε ποσοστά βατότητας που προσεγγίζουν 

το 85% στις διάφορες µελέτες ανάλογα µε τον τύπο της πρόθεσης που 

τοποθετείται  (9-12), πλέον η εφαρµογή των stent χαρακτηρίζεται ως 

καταξιωµένη και µόνιµη µέθοδος αντιµετώπισης της αποφρακτικής 

αρτηριακής νόσου (13). Η τεχνολογία των stent εξελίσσεται ραγδαία µε χρήση 

νέων µεταλλικών υλικών, µε εξειδικευµένες επικαλυµµένες συσκευές και 

φαρµακευτικά εµπλουτισµένα υλικά µε στόχο την περισσότερο ασφαλή 

τοποθέτηση και την καλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση 

της αποφρακτικής αρτηριακής νόσου (14). 

Ο διεθνής επιστηµονικός φορέας για τη διαχείριση της περιφερικής 

αποφρακτικής αρτηριακής νόσου TASC (Trans-Atlantic Inter-Society 

Consensus) εκδίδει τακτικά εµπεριστατωµένες κατευθυντήριες οδηγίες για την 

ενδεδειγµένη αντιµετώπιση της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου 

µε χειρουργικές επεµβάσεις  και µε ενδοαγγειακές µεθόδους  µε προοδευτική 

περεταίρω διεύρυνση του φάσµατος του πεδίου εφαρµογής των 

ενδοαγγειακών προθέσεων (15,16). Σύµφωνα µε την American Heart 

Association το έτος 2005 πραγµατοποιήθηκαν 1,265,000 πράξεις 

αγγειοπλαστικής στα στεφανιαία αγγεία, µε τοποθέτηση 620,000 stent. Στις 

περιφερικές αρτηρίες, παρότι δεν υπάρχουν σαφείς αριθµητικές αναφορές, η 

χρήση των stent είναι εξίσου συχνή και προοδευτικά αυξάνεται.  

Πλέον πρόσφατες ενδοαγγειακές τεχνικές µε περισσότερο εξειδικευµένα 

υλικά και συσκευές αθηρεκτοµής και αποκατάστασης του πάσχοντος 

αρτηριακού τοιχώµατος διερευνώνται και ήδη υπόσχονται ακόµη περισσότερο 

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα (8).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 :  ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΤΩΝ STENT 

 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαδερµική αγγειοπλαστική µε την τοποθέτηση stent αποτελεί 

καταξιωµένη και µόνιµη µέθοδο αντιµετώπισης της αποφρακτικής νόσου των 

περιφερικών αρτηριών (1). Ο µεταλλικός σκελετός της ενδοπρόθεσης 

ανταγωνίζεται µηχανικά τις δυνάµεις της ελαστικής επαναφοράς (elastic 

recoil) του αρτηριακού  τοιχώµατος και αποτρέπει την αναδιαµόρφωση 

(remodeling) του τοιχώµατος, ενώ παράλληλα συνθλίβει και αποπλατύνει το 

αθήρωµα, µε αποτέλεσµα την αποκατάσταση της βατότητας του αγγείου και 

την αύξηση της αιµατικής ροής προς την περιφέρεια της αγγειακής κοίτης 

(2,3). 

Η πρωτογενής βατότητα των stent είναι αρκετά υψηλή και αξιόλογη, 

συγκρίσιµη µε αυτή των χειρουργικών µεθόδων, και προσεγγίζει το 85% στον 

αορτολαγόνιο άξονα, το 89% στις νεφρικές αρτηρίες και το 80% περίπου στις 

καρωτίδες αρτηρίες.  Ωστόσο, αρκετά συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

επαναστένωσης στο επίπεδο του  stent, µε δυνητικό αποτέλεσµα υποτροπή 

της νόσου. Τουλάχιστον 250,000 ασθενείς στις ΗΠΑ εκδήλωσαν 

επαναστένωση σε stent των στεφανιαίων αγγείων το 1999 (4), αριθµός που 

αντιστοιχεί στο 10-60% των συνολικών αγγειοπλαστικών στον πληθυσµό. 

Προκειµένου για τις περιφερικές αρτηρίες, η επίπτωση της  επαναστένωσης 

των stent κυµαίνεται µεταξύ 15-40% στις αρτηρίες των κάτω µελών, µεταξύ 

15-35% στις λαγόνιες αρτηρίες, 5-39% στις νεφρικές αρτηρίες και 1-50% στις 

καρωτίδες αρτηρίες (5-14).  

Η επαναστένωση των  stent έχει εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό κλινικό 

πρόβληµα και αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσµατικά µπορεί να 

περιορίσει σηµαντικά την αρτηριακή παροχή στην περιφέρεια  και να 

προκαλέσει σηµαντική ισχαιµία οργάνων και ιστών, µε κλινικές εκφράσεις το 

έµφρακτο του µυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τη χρόνια 
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νεφρική ανεπάρκεια, την ισχαιµία του µεσεντερίου, αλλά και την κρίσιµη 

ισχαιµία στα κάτω µέλη, που µπορεί να καταλήξει µέχρι και στον 

ακρωτηριασµό του µέλους.  

2.2   ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ STENT 

Ο µηχανισµός της επαναστένωσης που µπορεί να αναπτυχθεί στην 

περίπτωση της συµβατικής αγγειοπλαστικής µε µπαλόνι, συνίσταται σε 

ελαστικές δυνάµεις επαναφοράς του αρτηριακού τοιχώµατος (recoil) που 

τείνουν να αποκαταστήσουν την µηχανικά προκληθείσα αρτηριακή 

παραµόρφωση  και στην ιδιοσυστατική αναδιαµόρφωση (remodeling) του 

αγγείου. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε αναγέννηση και υπερπλασία του 

έσω αρτηριακού χιτώνα (neointimal hyperplasia)  είναι δυνατό να περιορίσουν 

εκ νέου το εύρος του βατού αυλού του αγγείου οδηγώντας στην 

επαναστένωση (15,16). Στην περίπτωση της τοποθέτησης stent οι ιδιότητες 

της ελαστικής επαναφοράς και της αναδιαµόρφωσης του τοιχώµατος του 

αγγείου εξουδετερώνονται από τη σταθερή δυναµική του µεταλλικού 

ενδοαυλικού νάρθηκα. Η απώλεια του αποτελέσµατος της αγγειοπλαστικής µε 

stent έρχεται µεσοπρόθεσµα, ως επαναστένωση, απότοκος της υπερπλασίας 

του έσω χιτώνα (intimal hyperplasia) (17,18).  

Μελέτες σε πειραµατόζωα αλλά και σε ανθρώπινα νεκροτοµικά 

παρασκευάσµατα έχουν βοηθήσει στην κατανόηση του µηχανισµού της 

επαναστένωσης των stent.  Πρόκειται για µια φλεγµονώδη διαδικασία που 

κινητοποιείται άµεσα µε την τοποθέτηση του µεταλλικού νάρθηκα και που 

ξεκινά από το επίπεδο των µεταλλικών αρµών που έρχονται σε άµεση 

ανατοµική επαφή µε το αρτηριακό τοίχωµα. Η ένταση της φλεγµονής 

συσχετίζεται µε το βαθµό της αγγειακής καταπόνησης και του µηχανικού 

τραύµατος στο τοίχωµα που προκαλείται από τους ίδιους τους αρµούς τόσο 

κατά την ώρα τοποθέτησης όσο και µετά από αυτήν (19). Η απώλεια της 

ακεραιότητας και της συνέχειας  του ενδοθηλίου του έσω χιτώνα, όπως και η 

µηχανική διάταση και η απώλεια της συνέχειας του µέσου και του έξω χιτώνα 

δρουν καταλυτικά στην κινητοποίηση της φλεγµονώδους διεργασίας. Το 

µηχανικό τραύµα κινητοποιεί τη µετανάστευση λείων µυϊκών κυττάρων (από 

το µέσο χιτώνα) και µυοϊνοβλαστών (από τον έξω χιτώνα) προς τον έσω 
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χιτώνα όπου και πολλαπλασιάζονται (20). Η διακοπή της συνέχειας του 

αγγειακού τοιχώµατος κάνει πιο εύκολη την αλληλεπίδραση του πεδίου 

φλεγµονής µε παράγοντες του αίµατος από την κυκλοφορία και µπορεί να 

κινητοποιήσει περαιτέρω υπερπλασία του έσω χιτώνα.  

Στο χρόνο άµεσα µετά την τοποθέτηση του stent στο αρτηριακό 

τοίχωµα πιθανή ανάπτυξη θρόµβου δεν φαίνεται να έχει καθοριστική σηµασία 

στην έντασης της µελλοντικής υπερπλασίας, όπως φανερώνεται σε ζωικά 

µοντέλα (21). Αναλύσεις σε ιστολογικά παρασκευάσµατα υπερπλασίας στο 

επίπεδο των stent  βραχυπρόθεσµα µετά την τοποθέτηση τους, 

καταδεικνύουν κυρίως την παρουσία λείων µυϊκών κυττάρων. Με την πάροδο 

αρκετών εβδοµάδων ή και µηνών η κυτταροβρίθεια ελαττώνεται  και πλέον 

µακροπρόθεσµα καθίσταται περισσότερο σηµαντική η απόθεση εξωκυττάριου 

στρώµατος από πρωτεογλυκάνες και στοιχεία κολλαγόνου, τα οποία 

συντελούν στην επαναστένωση. Τα υπερπλαστικά αυτά φαινόµενα 

κορυφώνονται σε διάστηµα περίπου 6 µηνών. Στη συνέχεια ο υπερπλαστικός 

ιστός σταθεροποιείται ή ακόµη µπορεί και να φθίνει σε µέγεθος ως 

αποτέλεσµα διεργασιών ινώδους ωρίµανσης  που εξελίσσονται στο διάστηµα 

της πρώτης τριετίας µετά την τοποθέτηση του stent (22).  

Τα λεπτοµερή µοριακά µονοπάτια που αναλύουν τα παραπάνω χυµικά 

και κυτταρικά δεδοµένα αποτελούν προσπάθειες πρόσφατης έρευνας µε 

στόχο όχι µόνο την κατανόηση του µηχανισµού της υπερπλασίας και 

επαναστένωσης των stent αλλά κυρίως την στοχευµένη στρατηγική 

πρόληψης και θεραπείας αυτής (4,23-25). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ STENT 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρόλη τη διάδοση της χρήσης των stent στις στεφανιαίες και στις 

περιφερικές αρτηρίες στην καθηµερινή πράξη, και παρά τα όχι ασήµαντα 

ποσοστά δυνητικής παθολογικής επαναστένωσής τους, δεν υπάρχουν σαφείς 

κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των 

ασθενών µετά από αγγειοπλαστική µε χρήση stent. Ιδίως για τις περιφερικές 

αρτηρίες, δεν υπάρχει σαφής χρονικός αλγόριθµος παρακολούθησης, ούτε 

σαφής ιεράρχηση των κλινικών και απεικονιστικών µεθόδων για την έγκαιρη 

διάγνωση πιθανής επαναστένωσης. Συστήνεται γενικότερα εντατική 

αξιολόγηση βράχυ- και µεσοπρόθεσµα µετά την τοποθέτηση του stent µε 

τάση λιγότερο συχνών ελέγχων µετά την πάροδο των πρώτων ετών.  

Η αξιολόγηση µε αναίµακτες κλινικές δοκιµασίες συχνά δεν καταφέρνει 

να διαγνώσει ασυµπτωµατική επαναστένωση πριν αυτή φτάσει στο κρίσιµο 

σηµείο διαταραχής της αιµοδυναµικής της ροής, η οποία µπορεί να οδηγήσει 

σε υποτροπή της νόσου. Επίσης, η αθηρωµατική νόσος ενδέχεται να 

εξελίσσεται προοδευτικά σε άλλες πέραν της περιοχής το stent θέσεις και 

αυτό να περιπλέκει την κλινική εικόνα. Η απεικόνιση φαίνεται να παίζει 

ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, ωστόσο σαφής αλγόριθµος παρακολούθησης δεν 

έχει οριστεί. Υπάρχει ευρεία ποικιλία απεικονιστικών µεθόδων για την 

παρακολούθηση της βατότητας των stent, που περιλαµβάνει την έγχρωµη 

Doppler Υπερηχοτοµογραφία, την Υπολογιστική Τοµογραφία, την Μαγνητική 

Τοµογραφία και την ενδαρτηριακή Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία. Όλες οι 

παραπάνω µέθοδοι µπορούν δυνητικά να αξιολογήσουν τα stent περιφερικών 

αρτηριών, µε άλλοτε άλλους περιορισµούς. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις των 

παραπάνω απεικονιστικών συστηµάτων η αξιοπιστία τους φαίνεται να 

ενισχύεται, ωστόσο ιδιαίτερα σηµαντικό παραµένει το θέµα της 

διαθεσιµότητας. Το Αµερικάνικο Κολέγιο Ακτινολογίας συµπεριλαµβάνει όλες 

αυτές τις µεθόδους στις κατευθυντήριες οδηγίες του για τη διαχείριση 
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ασθενών µετά από αγγειοπλαστική µε τοποθέτηση stent (Appropriateness 

Criteria, αναθεωρήσεις 2008 και 2009) θίγοντας ωστόσο ιδιαίτερα το θέµα της 

τεχνογνωσίας κατά τη χρήση τους.  

 

3.2.   ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποτελεί τη µέθοδο αναφοράς στην ανάδειξη και την εκτίµηση της 

επαναστένωσης των stent. Ο υπερπλαστικός ιστός αναγνωρίζεται ως 

έλλειµµα σκιαγράφησης του αυλού σε θέσεις που ανατοµικά συσχετίζονται µε 

την εσωτερική επιφάνεια του stent. Με λήψη διαφορετικών προβολών ή και µε 

περιστροφική σάρωση, και µε χρήση εξειδικευµένου λογισµικού επιτρέπει µε 

ιδιαίτερη λεπτοµέρεια την χαρτογράφηση των αλλοιώσεων και παρέχει 

δυνατότητα για αυτόµατες, ηµιαυτόµατες και δια χειρός µετρήσεις για την 

ποσοτικοποίηση της επαναστένωσης.  

Το κυριότερο πλεονέκτηµα της µεθόδου, πέραν της δυνατότητας 

άµεσης αποκατάστασης της σηµαντικής επαναστένωσης  στην ίδια συνεδρία 

µε τη διάγνωση, έγκειται στη δυνατότητα χρήσης ιδιαίτερα εξειδικευµένων 

συσκευών και τεχνικών ενδοαγγειακής απεικόνισης που εκτοξεύουν τη 

διαγνωστική ικανότητα, την ειδικότητα και την ευαισθησία της µεθόδου: η 

ενδοαυλική υπερηχοτοµογραφία (1) και πλέον πρόσφατα η τοµογραφία µε 

οπτικές ίνες (optical coherence tomography, OCT) (2) παρέχουν τη µέγιστη 

εφικτή χωρική διακριτική ικανότητα για τη λεπτοµερέστατη µελέτη του 

υπερπλαστικού ιστού. Χρήση εξειδικευµένων συσκευών για τη µέτρηση 

ενδοαυλικών πιέσεων και ροής µπορεί να αποσαφηνίσει τη λειτουργική 

σηµασία των αλλοιώσεων και την αιµοδυναµική τους επίπτωση στην 

κυκλοφορία (3). Αυτές οι πρόσθετες τεχνικές είναι που χαρακτηρίζουν τη 

µέθοδο της ενδαρτηριακής αγγειογραφίας ως µέθοδο αναφοράς. Τα οφέλη 

από τη χρήση τους είναι τεράστια για τη µελέτη εστιακών αλλοιώσεων στο 

επίπεδο των αρτηριακών stent, µε το µειονέκτηµα της έλλειψης 

πανοραµικότητας. Ωστόσο η χρήση τους συνεπάγεται και σηµαντική αύξηση 

του κόστους, και συνολικά έχει περιορισµένη διαθεσιµότητα. 
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Βέβαια, η ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία αποτελεί µια 

επεµβατική µέθοδο που δεν είναι άµοιρη τοπικών ή και συστηµατικών 

επιπλοκών (4). Αιµατώµατα, ψευδοανευρύσµατα, θροµβοεµβολισµοί, 

αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, αλλεργικές και ιδιοσυστατικές αντιδράσεις στη 

χρήση ιωδιούχων σκιαγραφικών όπως και νεφροτοξικότητα περιγράφονται σε 

ποσοστά 1,5-9%, αυξάνοντας σηµαντικά τη νοσηρότητα και το κόστος. 

Πρόσθετα δεν θεωρείται αµελητέα η ακτινική επιβάρυνση των ασθενών αλλά 

και του προσωπικού (5,6).  

Με βάσει τα παραπάνω, από πολλούς αµφισβητείται η χρήση για 

διάγνωση της επαναστένωσης των stent ενώ φαίνεται να δικαιολογείται στις 

περιπτώσεις που η επαναστένωση θεωρείται κλινικά ιδιαίτερα πιθανή και 

σηµαντική, οπότε η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία µπορεί να συνδυαστεί 

µει άµεση ενδοαγγειακή αποκατάσταση.  

 

3.3.   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Το έγχρωµο υπερηχογράφηµα Doppler είναι µία µη επεµβατική, 

ευρέως διαθέσιµη,  επαναλήψιµη και οικονοµική απεικονιστική µέθοδος για τη 

µελέτη των αγγειακών παθήσεων. Με το πλεονέκτηµα της ασφάλειας από την 

µη χρήση  ιονίζουσας ακτινοβολίας, προσφέρει τη δυνατότητα τόσο της 

απεικόνισης του αυλού του αγγείου και της καταγραφής αιµοδυναµικών 

παραµέτρων για τον υπολογισµό του βαθµού της αρτηριακής στένωσης, όσο 

και της ανάδειξης επαναστενώσεων κατά την παρακολούθηση µετά από 

αγγειοπλαστική (7-9).  

Οι συγκριτικές µελέτες της υπερηχοτοµογραφικής µεθόδου µε 

αγγειογραφικά αποτελέσµατα που αφορούν στην επαναστένωση των stent 

υποδηλώνουν ότι το έγχρωµο υπερηχογράφηµα Doppler σε έµπειρα χέρια 

µπορεί να βρει εφαρµογή  στην πλειοψηφία, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις 

επαναστενώσεων  (10-13). Και αυτό γιατί η πιθανή διαταραχή της αιµατικής 

ροής µέσα στο επίπεδο του stent -όπως αυτή µετράται από την τεχνική του 

έγχρωµου Doppler- µπορεί να επηρεάζεται από αρκετές παραµέτρους που 

έχουν να κάνουν και µε την παρουσία του stent (πχ διαταραχή στην 
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ενδοτικότητα και την ελαστικότητα του τοιχώµατος), όσο και µε παθολογία του 

αρτηριακού συστήµατος σε άλλες θέσεις πλην του πεδίου της 

αγγειοπλαστικής.  

Ο δείκτης µέγιστης συστολικής ταχύτητας (Peak systolic velocity ratio, 

PSV) ο οποίος θεωρείται ο πιο σηµαντικός δείκτης στην καταγραφή και τον 

υπολογισµό του βαθµού στένωσης (14) φαίνεται να υπολείπεται της ψηφιακής 

αγγειογραφίας, καθώς υποστηρίζεται ότι δεν  αντιστοιχεί στις πραγµατικές 

ροές όπως αυτές καταγράφονται µε ενδοαγγειακές µετρήσεις (15). 

Προσπάθειες γίνονται για την αξιολόγηση πρόσθετων Doppler παραµέτρων 

για την ποσοτικοποίηση της αιµοδυναµικής επίδρασης της επαναστένωσης 

των stent (16-18). Επίσης έχει µελετηθεί και η εφαρµογή ηχο-ενισχυτικών 

ουσιών σε ενδαγγειακές προθέσεις µε σχετικά ενθαρρυντικά αποτελέσµατα 

(19,20).  

Μειονέκτηµα της µεθόδου για την µελέτη της επαναστένωσης των 

αρτηριακών stent αποτελεί η παρουσία τεχνικών σφαλµάτων απεικόνισης, 

όπως και ψευδοκαταχωρήσεων, κυρίως ως αποτέλεσµα της αντανάκλασης 

των ήχων από το µεταλλικό πλέγµα, άλλα και πιθανών τοιχωµατικών 

αποτιτανώσεων των αγγείων που επίσης αντανακλούν τη δέσµη των 

υπερήχων. Ειδικές υπερηχοτοµογραφικές τεχνικές µελέτης της ροής (B-flow), 

τρισδιάστατη υπερηχοτοµογραφική απεικόνιση και τεχνικές ελάττωσης 

ψευδοκαταχωρήσεων (SRI) αναπτύσσονται για την βελτίωση της απεικόνισης 

και διερευνώνται ως προς την αποτελεσµατικότητα τους για την εκτίµηση της 

επαναστένωσης των stent (21).  

Ιδιαίτερο θέµα στη χρήση της υπερηχοτοµογραφίας για τη µελέτη των 

stent αποτελεί και η προσπελασιµότητα των υπό µελέτη αγγείων, όπως αυτή 

σχετίζεται µε τη θέση τους στο ανθρώπινο σώµα και τις τεχνικές δεξιότητες και 

την κατάρτιση του εξεταστή.  

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες (22) της American Society of 

Echocardiography και της Society for Vascular Medicine and Biology για την 

αναίµακτη διάγνωση των αγγειακών παθήσεων «ως µέθοδος η 

υπερηχοτοµογραφία έχει ένδειξη για την παρακολούθηση των stent και 

συγκεκριµένες αιµοδυναµικές µετρήσεις µπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικές 
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σηµαντικής επαναστένωσης». Όπως και να έχει, δεν υπάρχει ακόµη 

τεκµηριωµένη γνώση που να συσχετίζει συγκεκριµένες αριθµητικές µεταβολές 

συγκεκριµένων αιµοδυναµικών παραµέτρων µε ποσοστιαίες µεταβολές της 

διαµέτρου του βατού αυλού στο επίπεδο τους stent, ώστε αυτές να 

ποσοτικοποιούν την υπερπλασία εντός του stent και να καθορίζουν την 

κλινική σηµασία της.   

 

3.4    ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Η αγγειογραφία στο µαγνητικό τοµογράφο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική απεικονιστική µέθοδος λόγω της έλλειψης ιονίζουσας ακτινοβολίας 

και της µη χρήσης ιωδιούχων σκιαγραφικών ουσιών, ενώ παρέχει τη 

δυνατότητα τρισδιάστατων ανασυνθέσεων όπως η ΥΤ αγγειογραφία και δεν 

είναι εξαρτώµενη από την εµπειρία του εξεταστή όπως η υπερηχοτοµογραφία. 

Ωστόσο, παραµένει το θέµα της σχετικά ελαττωµένης διαθεσιµότητας και του 

κόστους, όπως και της παρουσίας µεταλλικών εµφυτευµάτων σε αρκετούς 

από τους ασθενείς (βηµατοδότες, απινιδωτές) που δεν επιτρέπουν την είσοδό 

τους στο µαγνητικό τοµογράφο.  

Για την ασφαλή παρακολούθηση των αρτηριακών stent η Μαγνητική 

Τοµογραφία έχει ακόµη να υπερπηδήσει σηµαντικά εµπόδια κυρίως τεχνικής 

φύσης, σύµφωνα µε τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Τα τεχνητά σφάλµατα που 

παρουσιάζονται στη ΜΤ αγγειογραφία είναι κυρίως σφάλµατα µαγνητικής 

επιδεκτικότητας που οφείλονται σε φαινόµενα θωράκισης της 

ραδιοσυχνότητας λόγω της αγωγιµότητας του µεταλλικού πλέγµατος, 

δινορεύµατα και λιγότερο σε φαινόµενα ροής (23-25) και φαίνεται να 

συσχετίζονται τόσο µε το υλικό όπως και µε τη θέση του stent κατά τον άξονα 

απεικόνισης (26-28).  

Πολλαπλές εργαστηριακές µελέτες διερευνούν την ένταση και τη 

σπουδαιότητα των ψευδοκαταχωρήσεων που σχετίζονται µε την παρουσία 

του  ενδονάρθηκα, αναλύοντας ποικίλες παραµέτρους: τις µεταλλικές ιδιότητες 

των υλικών, την ποσότητα των µετάλλων, τη θέση των stent ως προς το 

µαγνητικό πεδίο και τη φάση απεικόνισης. Επίσης συγκρίσεις γίνονται για τη 
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διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας µεταξύ των  διαφόρων αγγειογραφικών 

τεχνικών Μαγνητικού Συντονισµού, όπως µεταξύ δισδιάστατων και 

τρισδιάστατων απεικονίσεων, µεταξύ ακολουθιών σειριακών αντανακλάσεων 

και εφαρµογής βαθµιδωτών πεδίων, ακόµη και µεταξύ αρτηριογραφικών 

τεχνικών µε χρήση µέσων αντίθεσης εξωκυττάριας κατανοµής ή κατανοµής 

εντός της αιµατικής δεξαµενής (29).  Όσον αφορά στην επίτευξη της µείωσης 

των τεχνητών σφαλµάτων τα αποτελέσµατα από τη βιβλιογραφία είναι αυτή τη 

στιγµή  συγκεχυµένα (24,26,30-35). 

Τα κλινικά δεδοµένα υποστηρίζουν συχνά την επίτευξη επαρκών 

διαγνωστικά εικόνων που υπερεκτιµούν µεν την επαναστένωση, αλλά 

δεδοµένης και της αύξησης της καµπύλης µάθησης των διαγνωστών, 

µπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να βοηθήσουν στην κλινική διαχείριση των 

ασθενών, ιδίως στην περίπτωση των stent από πλατίνα (36). Σε σύγκριση µε 

την Υπολογιστική Τοµογραφία, η Mαγνητική Tοµογραφία φαίνεται να υπερέχει 

στην απεικόνιση µόνο στην περίπτωση των stent από υλικό tandalum, που εξ 

αιτίας των ακτινοσκιερών οδηγών σηµείων στις άκρες του δηµιουργεί πολύ 

σηµαντικές ψευδοκαταχωρήσεις στον Υπολογιστικό Τοµογράφο (37). Και 

πάλι, η πλασµατική ελάττωση του εύρους του βατού αυλού περιορίζει τη 

διαγνωστική εµβέλεια της Μαγνητικής Τοµογραφίας και στα stent αυτά.  

Μικρή εργαστηριακή εµπειρία από συστήµατα Μαγνητικού 

Συντονισµού έντασης µαγνητικού πεδίου 3Τ υποστηρίζει ότι δυνητικά η 

δυσανάλογη αύξηση του θορύβου της εικόνας (CNR, contrast to noise ratio) 

σε σχέση µε την αύξηση των µεταλλικών ψευδοκαταχωρήσεων µπορεί να 

περιορίσει το βαθµό της πλασµατικής ελάττωσης του εύρους του αυλού  και 

να βελτιώσει την απεικόνιση εντός του stent (38,39).  

 

3.5.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Η πολυτοµική υπολογιστική τοµογραφία αποτελεί πολλά υποσχόµενη 

µέθοδο για την απεικόνιση και την µελέτη της υπερπλασίας των stent, µε 

αξιόλογα ποσοστά ευαισθησίας και ιδιαίτερα αρνητικής προγνωστικής αξίας 

που φτάνουν το 78% και το 100% αντίστοιχα στα στεφανιαία stent, ακόµη και 
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µε συστήµατα υπολογιστικών τοµογράφων 16 σειρών ανιχνευτών (40,41). Σε 

αρτηριακά stent µεγαλύτερου διαµετρήµατος (όπως είναι τα stent που 

χρησιµοποιούνται στις περιφερικές αρτηρίες), αλλά και στα µικρά stent των 

στεφανιαίων αγγείων, και µε περισσότερο εξελιγµένα συστήµατα µε 64 ή και 

περισσότερες σειρές ανιχνευτών, η ευαισθησία είναι µεγαλύτερη (42). Τα 

µοντέρνα συστήµατα MDCT και κυρίως αυτά µε την τεχνολογία διπλής πηγής 

ή και ενέργειας χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα σηµαντική χωρική και χρονική 

διακριτική ικανότητα και φαίνεται να επιτρέπουν την άµεση οπτικοποίηση της 

υπερπλασίας εντός των stent όπως και την ακριβέστερη ποσοτικοποίησή της 

(43,44) .  

 Πολλαπλές είναι οι καθοριστικές παράµετροι που χαρακτηρίζουν την 

ποιότητα της απεικόνισης των stent στον υπολογιστικό τοµογράφο. Αυτές 

αφορούν σε θέµατα τεχνικής φύσης που έχουν να κάνουν µε την τεχνολογία 

και τις δυνατότητες της Υπολογιστικής Μονάδας, µε τα πρωτόκολλα σάρωσης 

που χρησιµοποιούνται, µε τις τεχνικές ανασύνθεσης και µετεπεξεργασίας των 

εικόνων που παράγονται. Πρόσθετα, οι ιδιότητες του stent  έχουν συχνά 

καθοριστικό ρόλο, και αυτές αφορούν στο µεταλλικό υλικό και τις προσµίξεις 

του, στη διάµετρο της ενδοπρόθεσης και τον τύπο πλέξης των αρµών του, 

παράγοντες που συχνά συντελούν σε ψευδοκαταχωρήσεις από σκλήρυνση 

της ακτινικής δέσµης. Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η θέση του stent στο πεδίο 

απεικόνισης ως προς τον επιµήκη άξονα z  του τραπεζιού του τοµογράφου. 

Όλα τα παραπάνω επιδρούν στην εικόνα και επηρεάζουν την απεικόνιση του 

αυλού πλασµατικά, αυξάνοντας το φαινοµενικό πάχος των αρµών, 

µειώνοντας το εύρος του βατού αυλού και υπερεκτιµώντας σε άλλοτε άλλο 

βαθµό τις στενώσεις.  

Εργαστηριακές µελέτες προσοµοίωσης καταλήγουν ότι η ποιότητα της 

απεικόνισης είναι καλύτερη στις περιπτώσεις stent τύπου Nitinol, µε χειρότερη 

αυτή των stent από ανοξείδωτο ατσάλι ή αυτών µε ακτινοσκιερούς δείκτες 

tandalum (37,45). Το µέγεθος παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο µε τα stent 

µεγαλύτερης διαµέτρου να απεικονίζονται περισσότερο αξιόπιστα (45,46). Η 

απεικόνιση stent σε θέση παράλληλη µε τον άξονα z του τραπεζιού δίνει τις 

πλέον ακριβείς πληροφορίες, ενώ η ποιότητα περιορίζεται σηµαντικά µε τις 

αυξανόµενες γωνιώσεις και αποκλίσεις από τον άξονα z (46). Προκειµένου για 
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stent κάθετα στον άξονα z, όπως αυτά σε νεφρικές ή σε υποκλείδιες αρτηρίες, 

και ιδιαίτερα αυτά σύστασης από ανοξείδωτο ατσάλι ή µε ακτινοσκιερούς 

δείκτες tandalum, οι ψευδοκαταχωρήσεις µπορεί να είναι συχνά τόσο 

σηµαντικές, ώστε να οδηγήσουν σε µη διαγνωστικές εικόνες.  

 Τεχνικές παράµετροι κατά τη σάρωση, όπως και αλγόριθµοι 

ανασύνθεσης και µετεπεξεργασίας της εικόνας φαίνεται να έχουν επίσης 

σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα της απεικόνισης. Η πλασµατική ελάττωση του 

εύρους του βατού αυλού  αποδεικνύεται λιγότερο σηµαντική σε συστήµατα 64 

σειρών ανιχνευτών έναντι 16 σειρών (42). Περισσότερο σκληροί αλγόριθµοι 

ανασύνθεσης και λεπτότερο πάχος τοµής αναδεικνύουν καλύτερα το βατό 

αυλό, µειώνοντας αισθητά τις ψευδοκαταχωρήσεις µε κόστος την αύξηση του 

θορύβου της εικόνας (43,47,48). Λιγότερο σκληρή απεικόνιση, µε το 

µεγαλύτερο δυνατό πάχος τοµής βελτιώνει αισθητά την εικόνα, µε σχετικό 

κόστος αυτό της µικρής υπερεκτίµησης της πιθανής επαναστένωσης. Τέλος, 

ειδικές τεχνικές µετεπεξεργασίας της εικόνας µε πολυεπίπεδες (MPR – multi 

plannar reformat) ή καµπύλες ανασυνθέσεις (CPR- curved planar reformat)  

µπορούν να αυξήσουν τη διαγνωστική εµβέλεια, ενώ οι ογκοµετρικές τεχνικές 

(VRT) ή η χρήση λογισµικού εικονικής ενδοσκόπησης δεν φαίνεται να έχουν 

ιδιαίτερη διαγνωστική αξία (49).  

 Από τις κλινικές µελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και που 

διερευνούν την αξιοπιστία της πολυτοµικής υπολογιστικής τοµογραφίας στη 

µελέτη της επαναστένωσης των περιφερικών αρτηριακών stent αξίζει να 

αναφερθεί παλαιότερη εργασία από τον Raza et.al. (50) η οποία αναφέρει 

100% ποσοστό ευαισθησίας και αρνητικής προγνωστικής αξίας σε 

αγγειογραφίες µε Υπολογιστικό Τοµογράφο µόλις 4 σειρών ανιχνευτών σε 

stent νεφρικής αρτηρίας σύστασης από ανοξείδωτο ατσάλι, για την ανάδειξη 

υπερπλασίας εντός των stent. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της 

υπολογιστικής τοµογραφίας και την ήδη υπάρχουσα τεχνική γνώση, η ΥΤ 

φαίνεται να αποτελεί αξιόλογο υποκατάστατο της ενδαρτηριακής ψηφιακής 

αφαιρετικής αγγειογραφίας στην απεικόνιση της υπερπλασίας των stent των 

περιφερικών αρτηριών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ  

 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εξετάσεις στα σύγχρονα συστήµατα Υπολογιστικής Τοµογραφίας 

σχετίζονται µε αξιόλογη ακτινική επιβάρυνση για τον ασθενή, µε τις δόσεις 

απορρόφησης από τους ιστούς να κυµαίνονται µεταξύ 10-100 mGy. Η 

αθροιστική δόση της ακτινοβολίας στους ιστούς, ιδίως µετά από 

επαναλαµβανόµενες εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας, ενδέχεται να 

ξεπεράσει το κρίσιµο όριο για την ανάπτυξη καρκινογένεσης και η χρήση της, 

ιδιαίτερα ως µέθοδος παρακολούθησης των ασθενών φαίνεται να 

προβληµατίζει έντονα την επιστηµονική κοινότητα (1-5). 

Η ποιότητα της εικόνας στον υπολογιστικό τοµογράφο καθορίζεται 

κυρίως από τα στοιχεία ακτινοβόλησης και συχνά οµολογείται πως το οπτικό 

αποτέλεσµα υπερβαίνει τις ουσιαστικές απαιτήσεις της ασφαλούς διάγνωσης 

στην καθηµερινή κλινική πράξη.  Στη σύγχρονη βιβλιογραφία καταγράφονται 

αρκετές προσπάθειες ελάττωσης της ακτινικής επιβάρυνσης για τον ασθενή 

από τις εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι προσπάθειες ελάττωσης της 

δόσης σε εξετάσεις αγγειογραφίας σώµατος στον Υπολογιστικό Τοµογράφο 

(6), όπου διερευνώνται διάφορες στρατηγικές. Αυτές αφορούν κυρίως σε 

ελάττωση της τάσης της λυχνίας, ή και σε τροποποίηση της έντασης του 

ρεύµατος. Στα πλέον σύγχρονα συστήµατα διπλής ενέργειας γίνονται 

προσπάθειες ελάττωσης του χρόνου έκθεσης µε ανασύνθεση εικονικών 

σειρών εικόνων χωρίς σκιαγραφικό από τα δεδοµένα της αγγειογραφικής 

σάρωσης. Επίσης διερευνώνται διάφορα πρωτόκολλα συγχρονισµένης 

ακτινοβόλησης επί του καρδιακού κύκλου για τη µελέτη των στεφανιαίων 

αρτηριών και της αορτής. Τέλος σηµαντική έρευνα γίνεται και στον τοµέα της 

µετεπεξεργασίας των δεδοµένων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας 

της εικόνας που προκύπτει από τις εξετάσεις χαµηλής δόσης. 
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4.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΤ  

 

4.2.1  ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 

Η δόση της ακτινοβολίας σχετίζεται ιδιαίτερα µε τις ρυθµίσεις της 

λυχνίας κατά την ακτινοβόληση και είναι ανάλογη του τετραγώνου της τάσης 

που εφαρµόζεται (7). H τάση είναι αυτή που καθορίζει κύρια την ενέργεια των 

φωτονίων µε τελικό καθοριστικό αποτέλεσµα στην ποιότητα της εικόνας.  

Πρόσφατες µελέτες περιγράφουν την ιδιότητα του ιωδίου  να αποδίδει 

µεγαλύτερες πυκνότητες µε υψηλότερες τιµές ΗU για την ίδια συγκέντρωση 

του σε πεδίο χαµηλότερης τάσης, µέσω ενίσχυσης του φωτοηλεκτρικού 

φαινοµένου και ελάττωσης της σκέδασης Compton (8). Η διαφορά στον 

ατοµικό αριθµό ιωδίου και των µαλακών µορίων, έχει σαν αποτέλεσµα 

µεγαλύτερη απόδοση πυκνότητας από το ιώδιο, δυσανάλογη αύξηση στην 

αντίθεση µεταξύ ιωδίου και µαλακών µορίων και επιτρέπει την απεικόνιση των 

αγγειακών δοµών µέσα σε ένα περιβάλλον µε πιο έντονο θόρυβο. Η σχέση 

µεταξύ της συγκέντρωσης του ιωδίου και της απόδοσης πυκνότητας του ως 

προς την τάση της λυχνίας φαίνεται να ακολουθεί γραµµικό πρότυπο  και έχει 

υπολογιστεί ότι η απόδοση πυκνότητας του ιωδίου στον υπολογιστικό 

τοµογράφο στα 90 kVp είναι κατά 43% µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν στα 

120 kVp και κατά 74% µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν στα 140 kVp (9,10). 

Ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για δυνατότητα ασφαλούς διάγνωσης µε 

ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας κατά 20% ως και 52% µέσω ελάττωσης της 

τάσης της λυχνίας ακόµη και στα 80 kVp προκύπτουν από ενδιαφέρουσες 

κλινικές σειρές αγγειογραφίας σώµατος χαµηλής δόσης στην αορτή και τις 

λαγόνιες αρτηρίες, σε νεφρικές αρτηρίες, στις πνευµονικές αρτηρίες και στις 

αρτηρίες των κάτω µελών (10-15). 

Δεδοµένης της αύξησης της αντίθεσης µεταξύ του ιωδίου  και των 

ιστών στις ρυθµίσεις χαµηλής τάσης στον Υπολογιστικό τοµογράφο, 
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διαφαίνεται ικανή προοπτική στην ελάττωση και της ποσότητας του ιωδιούχου 

σκιαγραφικού που χρησιµοποιείται στις αγγειογραφικές εξετάσεις µε 

πρωτόκολλα χαµηλής τάσης, µε στόχο την ευρύτερη προστασία του 

ασθενούς. Ήδη µελέτες στην αορτή και τις αρτηρίες των άκρων δίνουν 

ενθαρρυντικά δείγµατα ακτινοπροστασίας και νεφροπροστασίας από το 

ιωδιούχο σκιαγραφικό µε πρωτόκολλα χαµηλής τάσης λυχνίας (10,14).  

 

4.2.2  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Έχει παρατηρηθεί σηµαντική διακύµανση στην απορρόφηση 

ακτινοβολίας από το σώµα του ασθενούς ανάλογα µε την ανατοµική περιοχή 

που εξετάζεται και µε τη γωνία προβολής της δέσµης των ηλεκτρονίων. Η 

γωνία προβολής της δέσµης αποτελεί τον κύριο παράγοντα θορύβου της 

εικόνας και καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική στις ανατοµικές περιοχές µε ιστούς 

που απορροφούν έντονα την ακτινοβολία (π.χ. οστά) ή µε δυσαναλογία 

διαστάσεων κατά τον άξονα x και y βάσει του σωµατότυπου του ασθενούς. 

Λαµβάνοντας υπόψην τα παραπάνω και µε χρήση αυτοµάτων συστηµάτων 

ανάγνωσης της γεωµετρίας του σώµατος στον υπολογιστικό τοµογράφο 

µπορεί να γίνει αυτόµατη τροποποίηση του αριθµού των φωτονίων της 

δέσµης στις διάφορες γωνίες ακτινοβόλησης και να αποφευχθεί σηµαντικά ο 

θόρυβος της εικόνας, χωρίς αξιόλογη απώλεια πληροφορίας από την περιοχή 

ενδιαφέροντος και µε σηµαντική ελάττωση της δόσης για τον ασθενή (16).  

Η ελάττωση της τάσης της λυχνίας προϋποθέτει ωστόσο αύξηση της 

έντασης του ρεύµατος για διατήρηση του θορύβου – άρα της ποιότητας της 

εικόνας - σε σταθερά επίπεδα (7,16). Τα σύγχρονα συστήµατα υπολογιστικής 

τοµογραφίας παρέχουν τη δυνατότητα προεπιλογής του επιπέδου ανεκτού 

θορύβου και παρέχουν αυτόµατες τροποποιήσεις ρεύµατος µε στόχο την 

εξασφάλιση διαγνωστικών εικόνων στις σαρώσεις χαµηλής τάσης  (10,13).  

 

4.2.3  ΥΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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Τα συστήµατα υπολογιστικής τοµογραφίας διπλής ενέργειας 

επιτρέπουν βελτιστοποίηση της αντίθεσης µεταξύ των ιστών- άρα και µεταξύ 

του ενισχυόµενου από το σκιαγραφικό αγγειακού αυλού µε τους πέριξ ιστούς- 

µε κατάλληλη ζεύξη δεδοµένων από σαρώσεις διαφορετικής ρύθµισης τάσης 

(17). Το παραπάνω, πλην της δυνατότητας ελάττωσης της δόσης του 

ιωδιούχου σκιαγραφικού κατά την αγγειογραφία,  επιτρέπει πρόσθετα την 

ανασύνθεση εικονικών ανασυνθέσεων των αγγείων και λοιπών δοµών «χωρίς 

σκιαγραφικό» από τα δεδοµένα της µετά σκιαγραφικό σάρωσης (18,19). 

Στις αγγειογραφικές εξετάσεις που απαιτούν µελέτη πριν και µετά 

σκιαγραφικό, η αποφυγή µιας σάρωσης συνεπάγεται σηµαντική 

ακτινοπροστασία για τον ασθενή. Ήδη προκύπτουν ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα από πρόσφατες µελέτες στις περιπτώσεις των ενδοαυλικών 

µοσχευµάτων των ανευρυσµάτων της κοιλιακής αορτής (20,21). 

 

4.2.4  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

 Ο συγχρονισµός της εξέτασης µε τις φάσεις του καρδιακού κύκλου  του 

ασθενούς είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στην απεικόνιση της ανιούσας µοίρας της 

θωρακικής αορτής και των στεφανιαίων αρτηριών, προς αποφυγή 

ψευδοκαταχωρήσεων κίνησης από την παλµικότητα της καρδιάς.  Ωστόσο, η 

κλασική ελικοειδής σάρωση µε αναδροµική ανασύνθεση επί του καρδιακού 

κύκλου προϋποθέτει σηµαντική ακτινική δόση. Οι προσπάθειες που γίνονται 

µε τροποποίηση της έντασης του ρεύµατος, µε προοπτικό συγχρονισµό και µε 

πρωτόκολλα µεγάλου pitch φαίνεται να πετυχαίνουν σηµαντική ελάττωση της 

ακτινικής δόσης µε διατήρηση αξιόλογης ποιότητας εικόνας (22,23). 

 

4.2.5  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται πολλαπλά λογισµικά ανασύνθεσης 

και µετεπεξεργασίας των δεδοµένων της υπολογιστικής τοµογραφίας µε 

στόχο την ελάττωση του θορύβου της εικόνας, ειδικά στις απεικονίσεις 

χαµηλής δόσης. Δυο πρόσφατες τεχνικές δισδιάστατων µη-γραµµικών 
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φίλτρων µετεπεξεργασίας δείχνουν να επιτυγχάνουν να εξασφαλίζουν τη 

διαγνωστική αξία της αγγειογραφικής εικόνας σε σαρώσεις ελαττωµένης 

δόσης ως και 50% σε µοντέλα προσοµοίωσης (24-25). Πλέον, ειδικός 

αλγόριθµος επαναληπτικής ανασύνθεσης παρέχεται προς κλινική χρήση από 

µεγάλους κατασκευαστές συστηµάτων υπολογιστικής τοµογραφίας (26), 

χωρίς ωστόσο να έχουν προκύψει στο παρόν δεδοµένα από τη χρήση του.  

 

4.3  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ STENT ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 

Η υπολογιστική τοµογραφία κερδίζει ιδιαίτερα έδαφος τα τελευταία 

χρόνια στη µελέτη των stent  των περιφερικών αρτηριών, µε αρκετά αξιόλογη 

ειδικότητα και ευαισθησία, και κυρίως σηµαντική αρνητική προγνωστική αξία, 

όπως προαναφέρθηκε. Η µελέτη των περιφερικών αρτηριακών stent µε 

πρωτόκολλα χαµηλής δόσης στον Υπολογιστικό Τοµογράφο αποτελεί ανοιχτό 

πεδίο έρευνας, χωρίς δηµοσιευµένη εµπειρία στην παρούσα φάση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

5.1  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 

 

5.1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι εξετάσεις αγγειογραφίας στα σύγχρονα συστήµατα Υπολογιστικής 

Τοµογραφίας σχετίζονται µε αξιόλογη ακτινική επιβάρυνση για τον ασθενή. Η 

αθροιστική δόση της ακτινοβολίας στους ιστούς, ιδίως µετά από 

επαναλαµβανόµενες εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας, ενδέχεται να 

ξεπεράσει το κρίσιµο όριο για την ανάπτυξη καρκινογένεσης και η χρήση της, 

ιδιαίτερα ως µέθοδος παρακολούθησης των ασθενών φαίνεται να 

προβληµατίζει έντονα την επιστηµονική κοινότητα. 

Η ποιότητα της εικόνας στον υπολογιστικό τοµογράφο καθορίζεται 

κυρίως από τα στοιχεία ακτινοβόλησης και συχνά οµολογείται πως το οπτικό 

αποτέλεσµα υπερβαίνει τις ουσιαστικές απαιτήσεις της ασφαλούς διάγνωσης 

στην καθηµερινή κλινική πράξη.  Στη σύγχρονη βιβλιογραφία καταγράφονται 

αρκετές προσπάθειες ελάττωσης της ακτινικής επιβάρυνσης για τον ασθενή 

από τις εξετάσεις αγγειογραφίας στον Υπολογιστικό Τοµογράφο. Ωστόσο, στο 

παρόν δεν υπάρχει εµπειρία από µελέτες που να αξιολογούν την αξία 

πρωτοκόλλων χαµηλής δόσης στον υπολογιστικό τοµογράφο για τη µελέτη 

των stent των περιφερικών αρτηριών. Ο σκοπός της µελέτης µας ήταν να 

διερευνήσουµε στο εργαστήριο την αξία πρωτοκόλλων χαµηλής δόσης στον 

Υπολογιστικό τοµογράφο για την απεικόνιση και την µέτρηση της 

υπερπλασίας εντός stent εµφυτευµένων στην ανατοµική περιοχή αντίστοιχη 

µε αυτή της έξω λαγονίου και της εγγύτερης µηριαίας αρτηρίας.  

 

5.1.2  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

 

Όλες οι εξετάσεις διενεργήθηκαν στον πολυτοµικό υπολογιστικό 

τοµογράφο 16 σειρών ανιχνευτών Siemens Somatom Sensation (Siemens 

AG, Forchheim, Germany). Το σύστηµα επιτρέπει επιλογές λειτουργίας της 

λυχνίας σε τάση 80, 100, 120 και 140 kVp. H τιµή Half value layer της δέσµης 
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στις εξετάσεις σώµατος είναι 6,3 και 8,8mm Al για τα 80 και τα 120 kVp 

αντίστοιχα.  

 

5.1.3 ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟ ΟΜΟΙΩΜΑ 

 

Χρησιµοποιήθηκε το ανθρωπόµορφο οµοίωµα Rando (Alderson 

Research Labs, Stanford, CA) για την προσοµοίωση ασθενούς µε stent 

εµφυτευµένο στην έξω λαγόνιο αρτηρία µε ανάπτυξη υπερπλασίας εντός του 

stent. Το οµοίωµα Rando προσοµοιάζει ανθρώπινο σώµα από το επίπεδο της 

κυρτότητας του κρανίου ως και το ανώτερο τριτηµόριο των µηρών, αντίστοιχα 

µε το σώµα ενήλικου ατόµου βάρους 73,5 kg  και ύψους 1,73 cm. Το οµοίωµα 

αποτελείται από τρία διαφορετικά υλικά που προσοµοιάζουν τον ανθρώπινο 

οστέινο σκελετό, τα µαλακά µόρια και τον πνευµονικό ιστό. Το οµοίωµα του 

σκελετού βρίσκεται σε καλούπι τα όρια του οποίου αντιστοιχούν στην 

µορφολογία του δέρµατος του ανθρωπίνου σώµατος. Η σύσταση και οι λοιπές 

ιδιότητες του υλικού που αναπαριστά τα µαλακά µόρια είναι επεξεργασµένα 

ώστε να αντιστοιχούν σε πυκνότητα 0,985 gcm-3 µε ατοµικό αριθµό 7,3. Εντός 

του οµοιώµατος τοποθετείται το υλικό προσοµοίωσης του πνευµονικού ιστού.  

Συνολικά το οµοίωµα είναι τεµαχισµένο σε 35 τµήµατα / τοµές (τα 

οποία αριθµούνται σε σειρά 0-34) σταθερού πάχους 2,5 cm, κάθετα ως προς 

τον επιµήκη άξονα του οµοιώµατος. Κάθε τοµή σώµατος περιλαµβάνει οπές 

διαµέτρου 5 mm σε σχηµατισµό πλέγµατος 3x3 cm σχεδιασµένες για την 

τοποθέτηση συσκευών δοσιµετρίας. Πρόσθετα, σε κάθε τοµή υπάρχουν και 

δυο µεγαλύτερες οπές διαµέτρου 10 mm που επιτρέπουν την τοποθέτηση 

πλαστικών κυλίνδρων για την συναρµολόγηση του οµοιώµατος. Όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 1, η οπή διαµέτρου 10mm στην τοµή 31 του 

ανθρωπόµορφου οµοιώµατος Rando θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την 

προσοµοίωση εµφυτευµένου stent στην έξω λαγόνιο αρτηρία ασθενούς µε 

µέσο σωµατότυπο. Επιπλέον, ο άξονας της οπής ως προς τον άξονα του 

κορµού φαίνεται να αντιστοιχεί στον άξονα της έξω λαγονίου αρτηρίας στο 

επίπεδο αυτό αρκετά ρεαλιστικά.  
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Εικόνα 1. Προσοµοίωση έξω λαγονίου αρτηρίας µε ενδοαυλικό stent που έχει αναπτύξει 
εσωτερικά υπερπλασία, χρησιµοποιώντας την οπή διαµέτρου 10mm της τοµής 31 του 
ανθωποµορφικού οµοιώµατος Rando.   

 

 

5.1.4  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ STENT 

 
Στην οπή διαµέτρου 10mm της τοµής 31 του οµοιώµατος Rando 

εµφυτεύτηκε µεταλλικό stent τύπου nitinol  (Luminex, Bard Corp., Natick, MA) 

διαµέτρου 10mm, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Το πάχος του αρµού του 

stent είναι 0,24mm. H διάµετρος αναφοράς (effective diameter - deff) του 

προσοµοιωµένου αγγείου µε εµφυτευµένο stent υπολογίστηκε ως εξής: 

 

(1)              deff = ( διάµετρος σωλήνα) – 2 x (πάχος αρµού) / 2 

                    = 10 mm – 0.24 mm = 9.76 mm         

 

Τοποθετήθηκε ένας γυάλινος σωλήνας κυλινδρικού σχήµατος εντός 

του αυλού του stent σε κεντρική θέση. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε 

ρευστοποιηµένο υλικό σύστασης από κερί που παρασκευάσαµε, για την 

πλήρωση του χώρου ανάµεσα στη εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου σωλήνα 
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και την εσωτερική επιφάνεια του stent το οποίο προσοµοιάζει τον 

υπερπλαστικό ιστό που αναπτύσσεται εντός του stent και προκαλεί την 

επαναστένωση. Μετά την πήξη του υλικού από κερί, αφαιρέθηκε προσεκτικά 

ο γυάλινος σωλήνας. Ο βαθµός επαναστένωσης καθορίζεται από τη διάµετρο 

του γυάλινου σωλήνα. Χρησιµοποιήθηκαν γυάλινοι κυλινδρικοί σωλήνες µε 

διαµέτρους 4mm, 5mm και 6mm για να δηµιουργήσουµε σειρά 

διαβαθµιζόµενων επαναστενώσεων. Η αληθής ποσοστιαία επαναστένωση 

(nomimal ISR) που προσοµοιάσαµε εντός του stent υπολογίζεται ως εξής:  

 

(2)         nominal ISR = ( deff - d1) / deff x 100% 

 

όπου deff   (effective) η διάµετρος αναφοράς του προσοµοιωµένου αυλού 

εντός του stent, και dι η διάµετρος του βατού αυλού. Με βάση τα παραπάνω, 

στο µοντέλο µε το κερί έγινε προσοµοίωση ποσοστών επαναστένωσης (1) 

59%, (2) 49% και (3) 39%.  

 Το υλικό από κερί που προσοµοιάζει τον υπερπλαστικό ιστό εντός του 

stent παρασκευάστηκε στο εργαστήριο µε στόχο να αποδίδει πυκνότητα στον 

υπολογιστικό τοµογράφο περίπου 80HU, τιµή που συνήθως χαρακτηρίζει τον 

αληθή υπερπλαστικό ιστό που αναπτύσσεται µέσα στα stent στις εξετάσεις 

ασθενών στον υπολογιστικό τοµογράφο (1,2). Ο ελεύθερος χώρος του 

αποµένει εντός του πλέγµατος του stent που επαλείφεται από το κερί µετά την 

αφαίρεση του γυάλινου σωλήνα πληρώθηκε από διάλυµα ιωδιούχου 

σκιαγραφικού (Ultravist 300, Shering Inc, Berlin, Germany) σε φυσιολογικό 

ορό, µε αναλογίες τέτοιες ώστε το διάλυµα να χαρακτηρίζεται από πυκνότητα 

περίπου 300HU στον υπολογιστικό τοµογράφο υπό τάση 120 kVp. Η τιµή 

~300HU αντιστοιχεί στην συνήθη πυκνότητα του σκιαγραφηµένου αίµατος 

στις αγγειογραφικές εξετάσεις στον υπολογιστικό τοµογράφο. Επίσης, 

δηµιουργήθηκε και πρόσθετο µοντέλο αγγείου µε stent, χωρίς προσθήκη 

κεριού, το οποίο πληρώθηκε µόνον µε το διάλυµα του σκιαγραφικού ώστε να 

προσοµοιάζει αγγείο µε stent χωρίς υπερπλασία και µε µηδέν επαναστένωση.  

 Ακολούθησε απεικόνιση στον υπολογιστικό τοµογράφο για όλες τις 

προσοµοιώσεις επαναστένωσης µε το σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής 

σάρωσης σώµατος του κέντρου: τάση λυχνίας 120kVp, ένταση ρεύµατος  160 



Ειδικό&Μέρος&

42&
&

mAs, διάταξη δέσµης=16x15 mm και pitch=1. Το πρωτόκολλο αυτό δεν 

διαφέρει ιδιαίτερα από αυτά που χρησιµοποιούνται στη συνήθη κλινική πράξη 

(1,3,4). Στη συνέχεια για το κάθε µοντέλο επαναστένωσης έγιναν διαδοχικές 

σαρώσεις χαµηλότερης δόσης µε διαβάθµιση των παραµέτρων τάσης λυχνίας 

και έντασης του ρεύµατος. Ο συνδυασµός των παραµέτρων που 

χρησιµοποιήθηκαν σε όλες τις σαρώσεις καταγράφεται στον πίνακα 1. 

Ακολούθησε ανασύνθεση εγκάρσιων εικόνων µε πάχος τοµής 2mm και 5mm.  

 

 

tube voltage (kVp) tube load (mAs) 
effective dose (mSv) 
male female 

120* 160 2,5 2,7 

 100 1,5 1,6 

 80 1,3 1,4 
100 160 1,6 1,7 

 100 1 1,1 

 80 0,8 0,9 
80 160 0,8 0,8 

 100 0,5 0,5 
  80 0,4 0,4 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία λειτουργίας της λυχνίας στις σαρώσεις του οµοιώµατος στον 
Υπολογιστικό Τοµογράφο και η δραστική δόση για τον ασθενή. Τιµή pitch =1 και 
διάταξη ανιχνευτών 16 x 1.5 mm για όλες τις σαρώσεις.  (*= σύνηθες πρωτόκολλο 
αγγειογραφικής σάρωσης σώµατος).  

 

 Στις εικόνες αυτές καταγράφηκε το προφίλ πυκνοτήτων των 

εικονοστοιχείων κατά µήκος ευθείας γραµµής αντίστοιχα µε τη διάµετρο του 

αγγείου µε στόχο τη µέτρηση της διαµέτρου του αγγείου (effective diameter of 

the vessel) (dv΄) και της διαµέτρου του βατού αυλού (d1΄) σε κάθε µοντέλο 

επαναστένωσης. Η διάµετρος του αγγείου αντιστοιχεί στην απόσταση 

ανάµεσα στις ακραίες κορυφές της γραµµής του προφίλ πυκνοτήτων που 

αντιπροσωπεύουν το υλικό του stent, ενώ η διάµετρος του βατού αυλού 

αντιστοιχεί στο εύρος της περιοχής µε τιµές πυκνότητας µεγαλύτερες από 

100HU. Η µετρούµενη τιµή της ποσοστιαίας επαναστένωσης (measured ISR) 

στα µοντέλα επαναστένωσης υπολογίστηκε σύµφωνα µε την εξίσωση: 
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(3)                 measured ISR = ( dv’ – d1’ ) / dv’ x 100% 

 

Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των µετρήσεων ποσοστιαίας 

επαναστένωσης στα οµοιώµατα µετά από σάρωση µε τη χρήση του συνήθους 

πρωτοκόλλου αγγειογραφικής σάρωσης σώµατος µε τις αντίστοιχες µετρήσεις 

ποσοστιαίας επαναστένωσης µετά την εφαρµογή των διαφόρων 

πρωτοκόλλων χαµηλότερης δόσης µε διαβάθµιση των παραµέτρων τάσης 

λυχνίας και έντασης ρεύµατος. Ακολούθησε σύγκριση των τιµών ποσοστιαίας 

επαναστένωσης βάση του προφίλ πυκνοτήτων µε τις αντίστοιχες αληθείς 

τιµές στένωσης, όπως προκύπτουν από την εξίσωση (2).  

 

5.1.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

Η τιµή της δραστικής δόσης (effective dose) από τη σάρωση στον 

Υπολογιστικό Τοµογράφο στην περιοχή της κατώτερης πυέλου που 

εµφυτεύτηκε το stent καταγράφεται στον πίνακα 1 και υπολογίστηκε µε βάση 

τη µέθοδο Monte Carlo. Χρησιµοποιήσαµε για κωδικοποίηση τον Monte Carlo 

N-Particle transport code (MCNP, v. 4C2) και ένα µαθηµατικό 

ανθρωποµορφικό µοντέλο του αντιπροσωπεύει το µέσο ενήλικο άνθρωπο. Το 

µαθηµατικό ανθρωποµορφικό µοντέλο, συµβατό µε την προσοµοίωση κατά 

Monte Carlo, δηµιουργήθηκε µε το εξειδικευµένο λογισµικό BodyBuilder 

(White Rock Science, White Rock, NM). Ο MCNP 4C2 Monte Carlo code 

επεξεργάζεται τα δεδοµένα που εισάγονται από  χρήστη και που αφορούν σε 

στοιχεία από το ενεργειακό φάσµα σχετικά µε το ρεύµα της λυχνίας και τα 

φίλτρα που χρησιµοποιούνται, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της δέσµης των 

ακτίνων Χ, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τη σύσταση του φίλτρου 

σχηµατοποίησης της δέσµης (beam-shaping filter) όπως και το µέγεθος και τη 

γεωµετρία των ανιχνευτών δόσης (dose detectors). Χρησιµοποιήσαµε τα 

διαγνωστικά ενεργειακά φάσµατα στα 120, 100 και 80 kVp που είναι συµβατά 

µε το MCNP input file βάση των δεδοµένων των Boone και Siebert [5]. Ως 

όρια του απεικονιζόµενου όγκου σώµατος για την εξέταση στον Υπολογιστικό 

τοµογράφο της έξω λαγονίου και της εγγύτερης µηριαίας αρτηρίας ορίστηκαν 
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το ανώτερο επίπεδο της ελάσσονος πυέλου και το επίπεδο κατά την κατώτερη 

παρυφή των ηβικών οστών. Υπολογίστηκε η δόση οργάνων για 

εξεταζόµενους µέσου σωµατότυπου και για γυναίκες και για άντρες που 

εξετάζονται µε  πολυτοµικό υπολογιστικό τοµογράφο για πιθανή υπερπλασία 

εντός stent εµφυτευµένου στην έξω λαγόνιο αρτηρία. Η δραστική δόση 

υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της 

International Committee on Radiological Protection (ICRP) (6). Το σχετικό 

στατιστικό σφάλµα των στοιχείων της δόσης που υπολογίζεται µε τη µέθοδο 

Monte Carlo είναι µικρότερο του 1%.  
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5.2  ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 

 

5.2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Πρόκειται για προοπτική κλινική µελέτη που διενεργήθηκε από τον 

Οκτώβριο του 2007 ως και τον Απρίλιο του 2009 στο εργαστήριο ιατρικής 

απεικόνισης του Τοµέα Ακτινολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στις 

Μονάδες Υπολογιστικής Τοµογραφίας, Υπερηχοτοµογραφίας και 

Αγγειογραφίας- Επεµβατικής Ακτινολογίας. Για το σχεδιασµό της µελέτης 

χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από το πειραµατικό σκέλος της µελέτης που 

περιγράφηκε σε προηγούµενη ενότητα, µετά από σχετική έγκριση της 

επιστηµονικής επιτροπής του Περιφερικού Πανεπιστηµιακού Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΑΠ 13472, 19/12/2007) και του τµήµατος Ιατρικής 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Όλοι οι ασθενείς που επιλέχθηκαν και 

συµµετείχαν στη µελέτη έδωσαν γραπτή συγκατάθεση συµµετοχής µετά από 

ενδελεχή ενηµέρωση.  

Στη µελέτη συµµετείχαν ασθενείς που βρίσκονταν σε τακτικό 

πρωτόκολλο παρακολούθησης εµφυτευµένων stent στις νεφρικές αρτηρίες, 

στις κοινές και έξω λαγόνιες αρτηρίες, τις επιπολής µηριαίες αρτηρίες, τις 

ιγνυακές αρτηρίες και στην άνω µεσεντέριο αρτηρία. Ως κριτήρια άµεσου 

αποκλεισµού χρησιµοποιήθηκε η ηλικία <60 ετών, η διαταραχή της νεφρικής 

λειτουργίας µε τιµή κρεατινίνης ορού ≥1.5 mg/dl σε πρόσφατο βιοχηµικό 

έλεγχο αίµατος, όπως και η απόλυτη αντένδειξη στη χρήση ιωδιούχων 

σκιαγραφικών µέσων στο πλαίσιο προηγηθείσας µέτριας ή σοβαρής 

αντίδρασης σε ιωδιούχο σκιαγραφικό.  

 

5.2.2  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ STENT ΣΤΙΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

 

Στη µελέτη συµµετείχαν 32 ασθενείς που βρίσκονταν σε τακτικό 

πρωτόκολλο παρακολούθησης εµφυτευµένων stent στις νεφρικές αρτηρίες. 

Από αυτούς αποκλείστηκαν τα άτοµα ηλικίας < 60 ετών (5 ασθενείς), οι 

ασθενείς µε επηρεασµένη νεφρική λειτουργία µε τιµή κρεατινίνης ορού ≥ 1.5 
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mg/dl σε πρόσφατο βιοχηµικό έλεγχο αίµατος  (3 ασθενείς) και αυτοί µε 

απόλυτη αντένδειξη στη χρήση ιωδιούχου σκιαγραφικού στο πλαίσιο 

προηγηθείσας µέτριας ή σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης σε ιωδιούχο 

σκιαγραφικό (1 ασθενής).   

Από τους 23 ασθενείς που προέκυψαν επιλέγηκε δείγµα 16 ατόµων 

(11 άνδρες και 5 γυναίκες) µε κριτήριο τον κοινό τύπο εµφυτευµένου stent 

από ανοξείδωτο ατσάλι (JoStent Renal, Abbott) διαµέτρου 6mm. Τρεις 

ασθενείς από αυτούς είχαν εµφυτευµένο stent σε δυο νεφρικές αρτηρίες. Ο 

µέσος όρος ηλικίας των 16 συµµετεχόντων υπολογίστηκε σε 64,29 έτη ενώ το 

µέσο διάστηµα από τη χρονική στιγµή της τοποθέτησης των stent ήταν 18,8 

µήνες. Κατά  το διάστηµα αυτό οι ασθενείς είχαν υποβληθεί περιοδικά σε 

κλινικούς και υπερηχοτοµογραφικούς έλεγχους.  

  

5.2.2.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 

 

 Όλες οι εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας διενεργήθηκαν σε 

πολυτοµικό υπολογιστικό τοµογράφο 16 ανιχνευτών (Somatom Sensation 16, 

Siemens, Erlangen, Germany) µε τους ασθενείς σε ύπτια θέση. Όλες οι 

σαρώσεις διενεργήθηκαν σε κεφαλοουραία κατεύθυνση κίνησης τραπεζιού µε 

κράτηµα αναπνοής µετά από βαθιά εισπνοή. Η πρώτη σάρωση (χωρίς χρήση 

σκιαγραφικού µέσου) περιλάµβανε την ανατοµική περιοχή της άνω κοιλίας για 

να χαρτογραφηθούν οι νεφροί, να εντοπιστεί το επίπεδο της έκφυσης των 

νεφρικών αρτηριών, η θέση του stent και η παρουσία πιθανών τοιχωµατικών 

αποτιτανώσεων στις νεφρικές αρτηρίες.  

Στη συνέχεια χορηγήθηκαν µε αυτόµατο µηχανικό εγχυτή 100ml µη-

ιονικού ιωδιούχου σκιαγραφικού µέσου περιεκτικότητας 370 mg/ml (Ultravist, 

Shering) µέσω φλεβοκαθετήρα 18-G τοποθετηµένου σε φλέβα του επιπολής 

φλεβικού δικτύου στο επίπεδο της παλαµιαίας επιφάνειας του αγκώνα. Ο 

ρυθµός έγχυσης του σκιαγραφικού ήταν σταθερός µε τιµές περίπου 3,3-3,5  

ml/s για όλους τους ασθενείς.  

Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση του σκιαγραφικού ακολούθησε αληθής 

αρτηριογραφική σάρωση στην ανατοµική περιοχή των νεφρών και των 

νεφρικών αρτηριών µε το σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής σάρωσης 

σώµατος του εργαστηρίου (σύνηθες πρωτόκολλο-P120: 120 kVp, 160 
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effective mAs). Ο χρονισµός της αληθούς αρτηριογραφικής σάρωσης 

υποβοηθήθηκε µε την τεχνική αυτόµατης ανίχνευσης του σκιαγραφικού 

βλωµού (Care Bolus), µε κατώφλι πυκνότητας σκιαγραφηµένου αίµατος 

120HU  στην κοιλιακή αορτή αντίστοιχα προς το επίπεδο έκφυσης των 

νεφρικών αρτηριών.  

Μετά την αληθή αρτηριογραφική σάρωση ακολούθησε δεύτερη 

σάρωση σε καθυστερηµένη αρτηριακή φάση µετά από την ελάχιστη δυνατή 

χρονική καθυστέρηση καθορισµένη από το σύστηµα του υπολογιστικού 

τοµογράφου (6 sec). Κατά τη σάρωση αυτή η τάση της λυχνίας ορίστηκε στα 

80 kVp για τους 7 πρώτους ασθενείς (πρωτόκολλο P80) και στα 100 kVp για 

τους επόµενους 9 ασθενείς (πρωτόκολλο P100). Για την καθυστερηµένη 

αρτηριακή σάρωση ενεργοποιήθηκε σύστηµα αυτόµατης τροποποίησης 

ρεύµατος (CARE Dose 4d) του τοµογράφου για την εξασφάλιση της 

ποιότητας της εικόνας.  

Σε όλες τις σαρώσεις µετά το σκιαγραφικό η διάταξη των ανιχνευτών 

(detector collimation 16×0.75 mm), ο χρόνος περιστροφή της λυχνίας (0.5 s), 

το pitch (0.9) και η µήτρα (512×512) διατηρήθηκαν σταθερά.  

 

5.2.2.1.1 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Για όλα τα πρωτόκολλα σάρωσης µετά σκιαγραφικό (P80, P100 και 

P120) ακολούθησε ανασύνθεση εικόνων σε περιορισµένο πεδίο όρασης 

(Field of View 10–12 cm) το οποίο περιλάµβανε τµήµα της κοιλιακής αορτής, 

τις νεφρικές αρτηρίες και τους κλάδους τους ως και την περιοχή της νεφρικής 

πύλης. Ανασυνθέθηκαν εγκάρσιες εικόνες πάχους 1mm ανά απόσταση 

0,7mm µε µαλακό και µέσο αλγόριθµο (convolution kernel B31f και  B40f, 

Siemens). Για του ασθενείς του πρωτοκόλλου  P100 χρησιµοποιήθηκε και 

τρίτος, σκληρός αλγόριθµος ανασύνθεσης (B46f).  

Για την ποσοτική ανάλυση των εικόνων χρησιµοποιήθηκαν οι 

παραπάνω εγκάρσιες ανασυνθέσεις. Για την ποιοτική ανάλυση 

χρησιµοποιήθηκαν πρόσθετα και πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις. 

 

 5.2.2.1.2 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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Έγιναν µετρήσεις έντασης σήµατος (signal intensity - SI) βάση της 

τιµής πυκνότητας του σκιαγραφηµένου αίµατος σε HU για κάθε ασθενή σε 

όλες τις σαρώσεις του µετά από σκιαγραφικό και για όλες τις σειρές εικόνων 

που ανασυνθέθηκαν. Οι µετρήσεις διενεργήθηκαν σε ειδικό σταθµό εργασίας 

(Leonardo, Siemens) στις ίδιες θέσεις στο κέντρο του αυλού (i) της κοιλιακής 

αορτής στο επίπεδο έκφυσης των νεφρικών αρτηριών,  (ii) στη νεφρική 

αρτηρία ενδιαφέροντος  1 cm περιφερικότερα του περιφερικού άκρου  του 

stent, (iii) εντός του stent και (iv) στο στέλεχος της ετερόπλευρης νεφρικής 

αρτηρίας περίπου 2 cm περιφερικότερα της έκφυσής της από την κοιλιακή 

αορτή. Για τους τρεις ασθενείς που είχαν stent και στις δυο νεφρικές αρτηρίες 

οι µετρήσεις σήµατος έγιναν εντός των stent και περιφερικότερα αυτών.  

Ως θόρυβος της εικόνας (Background noise - BN) καταγράφηκε η 

σταθερά απόκλισης της τιµής HU του αέρα παρά το πρόσθιο κοιλιακό 

τοίχωµα των ασθενών. Μετρήθηκε επίσης η τιµή πυκνότητας HU στο µέσο 

τµήµα του ψοϊτη µυός (SI muscle).  

Η περιοχή ενδιαφέροντος (region of interest, ROI) για τη µέτρηση του 

σήµατος στον αυλό της κοιλιακής αορτής και των άλλων αρτηριακών θέσεων 

ήταν κυκλική µε ελάχιστη επιφάνεια 1 cm2 και 0,25 cm2 αντίστοιχα. Οι 

µετρήσεις εντός του αυλού των stent έγιναν σε πολυγωνικές περιοχές 

ενδιαφέροντος ώστε να µην συµπεριληφθούν στοιχεία υπερπλασίας µε 

ελάχιστη επιφάνεια µέτρησης  0.2 cm2. Η πυκνότητα του αέρα και το σήµα 

από τους µυς µετρήθηκαν µε ROIs επιφάνειας 1.5 cm2. Πρόσθετα µετρήθηκε 

το σήµα στην ΑΡ νεφρική φλέβα στις εικόνες των πρωτοκόλλων  P80 και 

P100 για την τεκµηρίωση της καθυστερηµένης αρτηριακής φάσης.  

Με βάση τα παραπάνω, έγινε καταγραφή της σκιαγραφικής ενίσχυσης 

της αορτής, των νεφρικών αρτηριών και του αυλού εντός των stent. Για το 

χαρακτηρισµό της αρτηριογραφικής ποιότητας των εικόνων χρησιµοποιήθηκε 

το κατώφλι ενίσχυσης των 250 HU. Οι ασθενείς που είχαν τιµές πυκνότητας 

<250 HU τουλάχιστον σε µια θέση µετρήσεων σε οποιαδήποτε από τις σειρές 

εικόνων τους αποκλείστηκαν από περαιτέρω αναλύσεις.  

Για τους ασθενείς που όλες οι µετρήσεις σε όλες τις αγγειακές θέσεις σε 

όλες τις σειρές εικόνων κρίθηκαν αρτηριογραφικές, ακολούθησε υπολογισµός 

τιµής σήµατος ως προς τον θόρυβο (signal-to-noise ratio, SNR) ξεχωριστά 

στις τέσσερις αρτηριακές θέσης µέτρησης για την ποσοτικοποίηση της 
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αγγειογραφικής εικόνας της αορτής, εντός του stent και στις νεφρικές 

αρτηρίες, σύµφωνα µε την εξίσωση:  

(4)             SNR αρτηριακού τµήµατος = SI αυλού / ΒΝ 

 

Επίσης, υπολογίστηκε η αντίθεση της εικόνας ως προς το θόρυβο (contrast-

to-noise ratio, CNR) σύµφωνα µε την εξίσωση: 

 

(5)                         CNR = (SI αυλού / SI µυός) / ΒΝ 

 

5.2.2.1.3  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Όλες οι σειρές των εικόνων από τις εξετάσεις της Υπολογιστικής 

Τοµογραφίας των ασθενών αναλύθηκαν µε συνεργασία από δυο ειδικούς 

ακτινοδιαγνωστές (έναν εξειδικευµένο στην Επεµβατική Ακτινολογία Αγγείων 

και ένα εξειδικευµένο στην Πολυτοµική Υπολογιστική Τοµογραφία) ως προς 

δυο ξεχωριστές παραµέτρους: την απεικόνιση των αρτηριακών τµηµάτων 

(κοιλιακή αορτή και νεφρικές αρτηρίες) και την ανάδειξη του αυλού εντός των 

stent. Και οι δυο αναλυτές δεν γνώριζαν τα στοιχεία του πρωτοκόλλου 

σάρωσης του κάθε ασθενούς και εκτίµησαν τις εικόνες των πρωτοκόλλων 

P120, P80 και P100 ανεξάρτητα. Η προσαρµογή του παραθύρου των εικόνων 

διάγνωσης ήταν ελεύθερη για τους µελετητές.  

Χρησιµοποιήθηκε κλίµακα υποκειµενικής αξιολόγησης των σειρών των 

εικόνων τεσσάρων  βαθµίδων  (1), ως εξής: 0: κακή, µη διαγνωστική εξέταση, 

1: ανεκτή,  µη ικανοποιητική ποιότητα εικόνας που παρέχει ωστόσο επαρκείς 

πληροφορίες, 2: καλή, ικανοποιητική ποιότητα εικόνας, µε διαγνωστικές 

πληροφορίες και 3: άριστη, µε ιδανική ποιότητα εικόνας για ασφαλή 

διάγνωση.  Η παρουσία υπερπλασίας και επαναστένωσης του stent 

βαθµονοµήθηκε επίσης σε κλίµακα τεσσάρων βαθµίδων: Α: απουσία 

εµφανούς υπερπλασίας, Β: ήπια υπερπλασία που προκαλεί  <50% ελάττωση 

της διαµέτρου του αυλού, Γ: σηµαντική υπερπλασία που προκαλεί >50% 

ελάττωση της διαµέτρου του αυλού και Δ: πλήρης απόφραξη του αυλού του 

stent. 
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5.2.2.1.4  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

Για κάθε σάρωση µετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού σε όλους τους 

ασθενείς καταγράφηκε η παράµετρος Volume CT dose index (CTDI) που 

παρέχεται αυτόµατα από το σύστηµα του τοµογράφου. Η ποσοστιαία 

ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας (DR%) υπολογίστηκε µε την εξίσωση:  

 

(6)        DR% = [CTDIstandard – CTDIlow dose] / CTDIstandard x 100% 

 

Όπου  CTDI standard αντιστοιχεί στην τιµή CTDI για τις σαρώσεις στο 

σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφίας σώµατος µε 120 kVp και CTDIlow 

αντιστοιχεί στην τιµή CTDI στα πρωτόκολλα χαµηλής δόσης µε ρύθµιση της 

τάσης της λυχνίας στα 100 kVp ή 80 kVp. 

 

5.2.2.1.5  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που προκύπτουν από τα 

παραπάνω έγινε µε το λογισµικό Graph Pad Prism 4 (Graph Pad Software 

Inc. for Windows XP, Microsoft). Η ανάλυση των ποσοτικών παραµέτρων 

SNR και CNR  έγινε µε Two-tailed unpaired t-test µε διόρθωση κατά Welsh’s 

για τις τέσσερις αγγειακές θέσεις που µετρήθηκαν σε όλα τα πρωτόκολλα 

σάρωσης και για όλους τους διαφορετικούς αλγόριθµους ανασύνθεσης. Η 

ποιοτική αξιολόγηση των εικόνων στις διάφορες σαρώσεις αναλύθηκε µε 

Wilcoxon Signed rank test.  

 

5.2.2.2  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 

 

Ολοι οι παραπάνω ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχοτοµογραφικό 

έλεγχο στη µονάδα υπερηχοτοµογραφίας Sequoia 512 (Acuson, Mountain 

View, Calif). Η υπερηχοτοµογραφική µελέτη έγινε µε ηχοβολέα Curved-array 

µε συχνότητα 2-5 ΜΗz. Με την τεχνική B-mode εντοπίστηκαν τα stent των 

νεφρικών αρτηριών. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έλεγχος µε τεχνική έγχρωµου 
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Doppler και καταγράφηκαν οι κύριες αιµοδυναµικές παράµετροι (µέγιστη 

συστολική ταχύτητα - PSV, µέγιστη διαστολική ταχύτητα –EDV , δείκτες 

παλµικότητας-PI και περιφερικών αντιστάσεων-RI) σε θέσεις κεντρικότερα, 

περιφερικότερα και εντός του stent, όπως και στην κοιλιακή αορτή για τον 

ποσοτικό χαρακτηρισµό των δηµιουργούµενων στενώσεων. Ως κριτήριο 

επαναστένωσης >50% στο επίπεδο στου stent χρησιµοποιήθηκε η αύξηση 

της µέγιστης συστολικής ταχύτητας σε τιµή µεγαλύτερη από 180 cm/sec µε 

λόγο  µέγιστων συστολικών  ταχυτήτων εντός του stent ως προς τη µέγιστη 

συστολική ταχύτητα της κοιλιακής αορτής (renal- aortic ratio -RAR ) 

µεγαλύτερο του 3.5 (2). 

 

5.2.2.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  

 Υποβλήθηκαν σε ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία 

µόνον οι ασθενείς των οποίων τα κλινικά και εργαστηριακά δεδοµένα 

συνηγορούσαν στην κλινική ανάγκη αποκατάστασης των αλλοιώσεων 

υπερπλασίας εντός των stent, απόφαση που λαµβάνονταν από κοινού µε 

τους κλινικούς συνεργάτες µας.  

 Όλες οι αγγειογραφίες διενεργήθηκαν στον ψηφιακό αγγειογράφο 

Axiom Artis Siemens. Μετά την παρακέντηση της κοινής µηριαίας αρτηρίας 

υπό άσηπτες συνθήκες και υπό τοπική αναισθησία προωθήθηκε διαµέσου 

θηκαριού 5F καθετήρας Pig tail προκειµένου για µέσες εγχύσεις στην κοιλιακή 

αορτή και ειδικός καθετήρας για εκλεκτικές εγχύσεις εντός της νεφρικής 

αρτηρίας. Λήψεις έγιναν τουλάχιστον σε δύο επίπεδα. Σε περίπτωση οριακών 

αποφρακτικών βλαβών η εξέταση συµπληρώνεται στον ίδιο χρόνο µε 

µέτρηση ενδοαυλικών πιέσεων  

 Η αξιολόγηση του ποσοστού επαναστένωσης (λόγος ελάχιστου εύρους 

αυλού εντός του stent προς τον εσωτερικό αυλό του stent) έγινε µε 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο και χρήση καθετήρα αναφοράς 5F.   
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5.2.3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ STENT ΣΤΙΣ ΛΑΓΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΜΗΡΟΙΓΝΥΑΚΟ ΑΞΟΝΑ 

 

Στη µελέτη συµµετείχαν 12 ασθενείς µε stent στις κοινές και τις έξω 

λαγόνιες αρτηρίες (10 άνδρες, 2 γυναίκες). Από αυτούς  3 άτοµα είχαν από 

δυο αρτηριακά stent.  Οι τύποι των stent συµπεριλάµβαναν υλικό nitinol (6 

stent) , διάφορα εκπτυσσόµενα µε µπαλόνι stent (6 stent) και επικαλυµµένα 

stent (3 stent), µε διαµέτρους από 8 ως και 11 χιλ. Συµµετείχαν επίσης 14 

ασθενείς µε stent στον µηροιγνυακό άξονα (13 άνδρες, 1 γυναίκα) µε 8  stent 

στις επιπολής µηριαίες αρτηρίες και 6 stent στις ιγνυακές. Τα stent που είχαν 

αυτοί οι ασθενείς ήταν τύπου Luminexx (7 περιπτώσεις) και διάφοροι τύποι 

αυτοεκπτυσσόµενων (7 περιπτώσεις), µε διαµέτρους από 6 ως 10 χιλ. Ο 

µέσος όρος ηλικίας ήταν 68,3 έτη για τους παραπάνω ασθενείς και ο µέσος 

χρόνος παρακολούθησης µετά την τοποθέτηση των stent 2 έτη και 8 µήνες.  

 

5.2.3.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 

 

Όλοι οι παραπάνω ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχοτοµογραφικό 

έλεγχο. Η υπερηχοτοµογραφική µελέτη έγινε& στη µονάδα Sequoia 512 

(Acuson, Mountain View, Calif), µε ηχοβολέα Curved-array µε συχνότητα 2-5 

ΜΗz προκειµένου για τα λαγόνια αγγεία, ενώ για το µηροιγνυακό άξονα 

χρησιµοποιήθηκε ηχοβολέας Linear-array 6-8 MHz. Με την τεχνική B-mode 

εντοπίστηκαν τα αρτηριακά stent. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έλεγχος µε 

τεχνική έγχρωµου Doppler όπου αναδείχτηκε η πιθανή παρουσία 

υπερπλασίας και καταγράφηκαν οι κύριες αιµοδυναµικές παράµετροι (µέγιστη 

συστολική ταχύτητα - PSV, µέγιστη διαστολική ταχύτητα –EDV , δείχτες 

παλµικότητας-PI και περιφερικών αντιστάσεων-RI) σε θέσεις κεντρικότερα και 

περιφερικότερα του stent, όπως και εντός αυτού για τον ποσοτικό 

χαρακτηρισµό των δηµιουργούµενων  στενώσεων. Ως κριτήριο 

επαναστένωσης >50% στο επίπεδο στου stent χρησιµοποιήθηκε η αναλογία 

µέγιστης συστολικής ταχύτητας εντός του stent ως προς τη µέγιστη συστολική 
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ταχύτητα σε υγειές τµήµα τα προσαγωγού αγγείου (PSV ratio) µεγαλύτερη ή 

ίση του 2,4 (3,4).   

 

5.2.3.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 

 

Όλες οι εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας διενεργήθηκαν σε 

πολυτοµικό υπολογιστικό τοµογράφο 16 ανιχνευτών (Somatom Sensation 16, 

Siemens, Erlangen, Germany) µε τους ασθενείς σε ύπτια θέση. Όλες οι 

σαρώσεις διενεργήθηκαν σε κεφαλοουραία κατεύθυνση κίνησης τραπεζιού µε 

κράτηµα αναπνοής µετά από βαθιά εισπνοή. Η πρώτη σάρωση (χωρίς χρήση 

σκιαγραφικού µέσου) περιλάµβανε την ανατοµική περιοχή της κάτω κοιλίας 

και πυέλου για τους ασθενείς µε λαγόνια stent, του µηρού για ασθενείς µε 

stent της επιπολής µηριαίας αρτηρίας ή την ανατοµική περιοχή εκατέρωθεν 

του γόνατος για τα stent της ιγνυακής αρτηρίας.  

Στη συνέχεια χορηγήθηκαν µε αυτόµατο µηχανικό εγχυτή 100ml µη-

ιονικού ιωδιούχου σκιαγραφικού µέσου περιεκτικότητας 370 mg/ml (Ultravist, 

Shering) µέσω φλεβοκαθετήρα 18-G τοποθετηµένου σε φλέβα του επιπολής 

φλεβικού δικτύου στο επίπεδο της παλαµιαίας επιφάνειας του αγκώνα. Ο 

ρυθµός έγχυσης του σκιαγραφικού ήταν σταθερός µε τιµές περίπου 3,3-3,5  

ml/s για όλους τους ασθενείς.  

Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση του σκιαγραφικού ακολούθησε αληθής 

αρτηριογραφική σάρωση στην ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος µε το 

σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής σάρωσης σώµατος του εργαστηρίου 

(σύνηθες πρωτόκολλο-P120: 120 kVp, 160 effective mAs). Ο χρονισµός της 

αληθούς αρτηριογραφικής σάρωσης υποβοηθήθηκε µε την τεχνική αυτόµατης 

ανίχνευσης του σκιαγραφικού βλωµού (Care Bolus), µε κατώφλι πυκνότητας 

σκιαγραφηµένου αίµατος 120HU  στην κοιλιακή αορτή κεντρικότερα του 

αορτικού διχασµού. 

Μετά την αληθή αρτηριογραφική σάρωση ακολούθησε δεύτερη 

σάρωση σε καθυστερηµένη αρτηριακή φάση µετά από την ελάχιστη δυνατή 

χρονική καθυστέρηση καθορισµένη από το σύστηµα του υπολογιστικού 

τοµογράφου (6 sec). Κατά τη σάρωση αυτή η τάση της λυχνίας ορίστηκε στα 

80 kVp για τους 6 πρώτους ασθενείς µε stent λαγονίων αρτηριών και τους 8 
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ασθενείς µε stent στον µηροιγνυακό άξονα (πρωτόκολλο P80-iliac και P80-

fempop) και στα 100 kVp για τους επόµενους 6 ασθενείς µε stent λαγονίων 

αρτηριών και 6 ασθενείς µε stent στο µηροιγνυακό άξονα (πρωτόκολλο P100-

iliac και P100-fempop). Για την καθυστερηµένη αρτηριακή σάρωση 

ενεργοποιήθηκε σύστηµα αυτόµατης τροποποίησης ρεύµατος (CARE Dose 

4d) του τοµογράφου για την εξασφάλιση της ποιότητας της εικόνας.  

Σε όλες τις σαρώσεις µετά το σκιαγραφικό η διάταξη των ανιχνευτών 

(detector collimation 16×0.75 mm), ο χρόνος περιστροφή της λυχνίας (0.5 s), 

το pitch (0.9) και η µήτρα (512×512) διατηρήθηκαν σταθερά.  

 

5.2.3.2.1 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Για όλα τα πρωτόκολλα σάρωσης µετά σκιαγραφικό (P80, P100 και 

P120) ακολούθησε ανασύνθεση εικόνων σε περιορισµένο πεδίο όρασης 

(Field of View 8–12 cm). Ανασυνθέθηκαν εγκάρσιες εικόνες πάχους 1,5 mm 

ανά απόσταση 1mm µε µαλακό και µέσο αλγόριθµο (convolution kernel B31f 

και B40f, Siemens). Για του ασθενείς του πρωτοκόλλου P100 

χρησιµοποιήθηκε και τρίτος, σκληρός αλγόριθµος ανασύνθεσης (B46f).  

Πλην των εγκάρσιων χρησιµοποιήθηκαν και πολυεπίπεδες και 

ογκοµετρικές ανασυνθέσεις. 

 

5.2.3.2.2 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Έγιναν µετρήσεις έντασης σήµατος (signal intensity - SI) µε βάση την 

τιµή πυκνότητας του σκιαγραφηµένου αίµατος σε HU για κάθε ασθενή σε όλες 

τις σαρώσεις του µετά από σκιαγραφικό και για όλες τις σειρές εικόνων που 

ανασυνθέθηκαν. Οι µετρήσεις διενεργήθηκαν σε ειδικό σταθµό εργασίας 

(Leonardo, Siemens) στις ίδιες θέσεις στο κέντρο του αυλού (i) περίπου 2 cm 

κεφαλικότερα του stent  (ii) εντός του stent στο επίπεδο της µεσότητας και (iii) 

περίπου 2 cm περιφερικότερα του stent. Με βάση τα παραπάνω, έγινε 

καταγραφή της σκιαγραφικής ενίσχυσης του προσαγωγού και του απαγωγού 

αγγείου όπως και του αυλού εντός των stent. Για το χαρακτηρισµό της 

αρτηριογραφικής ποιότητας των εικόνων χρησιµοποιήθηκε το κατώφλι 

ενίσχυσης των 250 HU. Οι ασθενείς που είχαν τιµές πυκνότητας <250 HU 
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τουλάχιστον σε µια θέση µετρήσεων σε οποιαδήποτε από τις σειρές εικόνων 

τους αποκλείστηκαν από περεταίρω αναλύσεις. Εξαιρέθηκαν προφανώς οι 

ασθενείς µε εικόνα πλήρους απόφραξης του αυλού του stent, εφόσον το 

προσαγωγό και το απαγωγό σκέλος του αγγείου πληρούσε το κριτήριο.  

 

5.2.3.2.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Όλες οι σειρές των εικόνων από τις εξετάσεις της Υπολογιστικής 

τοµογραφίας των ασθενών που πληρούσαν το παραπάνω αγγειογραφικό 

κριτήριο αναλύθηκαν µε συνεργασία από δυο ειδικούς ακτινοδιαγνωστές (έναν 

εξειδικευµένο στην Επεµβατική Ακτινολογία Αγγείων και ένα εξειδικευµένο 

στην Πολυτοµική Υπολογιστική Τοµογραφία) ως προς δυο ξεχωριστές 

παραµέτρους: την απεικόνιση των αρτηριακών τµηµάτων εκατέρωθεν των 

stent  και την ανάδειξη του αυλού εντός των stent. Και οι δυο αναλυτές δεν 

γνώριζαν τα στοιχεία του πρωτοκόλλου σάρωσης του κάθε ασθενούς και 

εκτίµησαν τις εικόνες των πρωτοκόλλων P120, P80 and P100 ανεξάρτητα. Η 

προσαρµογή του παραθύρου των εικόνων διάγνωσης ήταν ελεύθερη για τους 

µελετητές.  

Χρησιµοποιήθηκε κλίµακα υποκειµενικής αξιολόγησης των σειρών των 

εικόνων τεσσάρων  βαθµίδων (1), ως εξής: 0: κακή, µη διαγνωστική εξέταση, 

1: ανεκτή,  µη ικανοποιητική ποιότητα εικόνας που παρέχει ωστόσο επαρκείς 

πληροφορίες, 2: καλή, ικανοποιητική ποιότητα εικόνας, µε διαγνωστικές 

πληροφορίες και 3: άριστη, µε ιδανική ποιότητα εικόνας για ασφαλή 

διάγνωση.  Η παρουσία υπερπλασίας και επαναστένωσης του stent 

βαθµονοµήθηκε επίσης σε κλίµακα τεσσάρων βαθµίδων: Α: απουσία 

εµφανούς υπερπλασίας, Β: ήπια υπερπλασία που προκαλεί  <50% ελάττωση 

της διαµέτρου του αυλού, Γ: σηµαντική υπερπλασία που προκαλεί >50% 

ελάττωση της διαµέτρου του αυλού και Δ: πλήρης απόφραξη του αυλού του 

stent. 

 

5.2.3.2.4  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

Για κάθε σάρωση µετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού σε όλους τους 

ασθενείς καταγράφηκε η παράµετρος Volume CT dose index (CTDI) που 
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παρέχεται αυτόµατα από τον υπολογιστικό τοµογράφο. Η ποσοστιαία 

ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας (DR%) υπολογίστηκε µε την 

προαναφερθείσα εξίσωση (6):  

 

(6)     DR% = [CTDIstandard – CTDIlow dose] / CTDIstandard x 100% 

 

Όπου  CTDIstandard αντιστοιχεί στην τιµή CTDI για τις σαρώσεις στο 

σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφίας σώµατος µε 120 kVp και CTDIlow 

αντιστοιχεί στην τιµή CTDI στα πρωτόκολλα χαµηλής δόσης µε ρύθµιση 

τάσης λυχνίας στα 100 kVp ή 80 kVp 

 

5.2.3.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Όλες οι αγγειογραφίες διενεργήθηκαν στον ψηφιακό αγγειογράφο Axiom Artis 

Siemens. Μετά την παρακέντηση της κοινής µηριαίας αρτηρίας υπό άσηπτες 

συνθήκες και τοπική αναισθησία προωθήθηκε διαµέσου θηκαριού 5 F 

καθετήρας pigtail προκειµένου για µέσες εγχύσεις στην αορτή και ειδικοί 

καθετήρες για εκλεκτικές εγχύσεις έτσι ώστε να απεικονιστεί καλύτερα το υπό 

µελέτη αγγείο που φέρει το stent. Λήψεις έγιναν τουλάχιστον σε δύο επίπεδα . 

Σε περίπτωση οριακών αποφρακτικών βλαβών η εξέταση συµπληρώθηκε 

στον ίδιο χρόνο µε µέτρηση ενδοαυλικών πιέσεων. 

Η αξιολόγηση του ποσοστού επαναστένωσης (λόγος ελάχιστου εύρους αυλού 

εντός του stent προς τον εσωτερικό αυλό του stent) έγινε µε 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο και χρήση καθετήρα αναφοράς 5F.   

 

 

5.2.4  ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ STENT ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑ 

 

 Συµµετείχε ένας άνδρας ασθενής 69 ετών µε stent άνω µεσεντερίου 

αρτηρίας.  Η απεικόνιση τους stent έγινε στα πλαίσια τακτικού επανελέγχου 6 

µήνες µετά την τοποθέτηση αυτοεκπτυσσόµενου nitinol stent 6 mm, όπως και 
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14 µήνες αργότερα στο πλαίσιο διερεύνησης οξείας κοιλίας. Και στις δυο 

περιπτώσεις διενεργήθηκε εξέταση υπολογιστικής τοµογραφίας µε την τεχνική 

που περιγράφηκε σε προηγούµενη ενότητα για τη µελέτη των stent των 

νεφρικών αρτηριών, µε πρωτόκολλο σάρωσης κατά την αρτηριογραφική φάση 

120kVp και κατά την καθυστερηµένη αρτηριακή φάση 100kVp.  

 Η ποιοτική αξιολόγηση της εξέτασης έγινε µε αντίστοιχο µε τον 

προαναφερθέν τρόπο.  

 Αµέσως µετά το δεύτερο έλεγχο µε υπολογιστική τοµογραφία ο 

ασθενής υποβλήθηκε και σε ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία µε στόχο την 

άµεση ενδαγγειακή παρέµβαση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
6.1  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ 
 

Η δραστική δόση (effective dose) στο µοντέλο προσοµοίωσης του 

µέσου ενήλικα από την εξέταση στον υπολογιστικό τοµογράφο µε τα διάφορα 

πρωτόκολλα σάρωσης που εφαρµόσαµε µε διαβάθµιση των παραµέτρων 

τάσης και έντασης του ρεύµατος της λυχνίας, όπως και η ποσοστιαία 

ελάττωση της δόσης σε σχέση µε το σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής 

σάρωσης σώµατος καταγράφεται στον πίνακα 1. 

 

tube voltage 
(kVp) 

tube load 
(mAs) 

effective dose (mSv) % eff dose reduction 

male female male female 

120* 160* 2,5 2,7 - - 

 100 1,5 1,6 40% 41% 

 80 1,3 1,4 48% 48% 
100 160 1,6 1,7 36% 37% 

 100 1 1,1 60% 59% 

 80 0,8 0,9 68% 67% 
80 160 0,8 0,8 68% 70% 

 100 0,5 0,5 80% 81% 
  80 0,4 0,4 84% 85% 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία λειτουργίας της λυχνίας στις σαρώσεις του οµοιώµατος στον 
Υπολογιστικό Τοµογράφο και η δραστική δόση για τον ασθενή. Τιµή pitch =1 και διάταξη 
ανιχνευτών 16 x 1.5 mm για όλες τις σαρώσεις.  (*=σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής 
σάρωσης σώµατος, % Eff dose reduction:η ποσοστιαία ελάττωση δραστικής δόσης για τον 
ασθενή συγκριτικά µε το *).  

 

 Στην εικόνα 1 παραθέτουµε παράδειγµα ανασύνθεσης εικόνων 

πάχους 2mm του προσοµοιωµένου αγγείου µε εµφυτευµένο stent στο οποίο 

δηµιουργήσαµε ποσοστιαίες στενώσεις 39%, 49% και 59%, όπως αυτό 

απεικονίζεται µετά από σάρωση µε το σύνηθες πρωτόκολλο σάρωσης 

σώµατος (120 kV και 160 mAs) όπως και µετά από σάρωση µε το 

πρωτόκολλο της ελάχιστης δόσης που χρησιµοποιήσαµε (80 kV/ 80 mAs).  
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Εικόνα 1. Εικόνες στον Υπολογιστικό Τοµογράφο της προσοµοίωσης της επαναστένωσης 
stent στην έξω λαγόνιο αρτηρία , µε ποσοστιαία επαναστένωση 39%, 49% και 59%. Η πρώτη 
σειρά εικόνων ανασυνθέθηκε από σάρωση µε στοιχεία λυχνίας 120 kVp / 160 mAs, ενώ η 
δεύτερη σειρά µε 80 kVp / 80 mAs. Η άσπρη γραµµή δείχνει τον άξονα µέτρησης του προφίλ 
πυκνοτήτων των εικονοστοιχείων.  

 

Το προφίλ πυκνοτήτων όπως αυτό µετρήθηκε κατά µήκος γραµµής 

εικονοστοιχείων αντίστοιχα προς τη διάµετρο του αγγείου χωρίς 

επαναστένωση και του αγγείου µε 49% ποσοστιαία επαναστένωση 

παρατίθεται στην εικόνα 2.  
 

 

 
Εικόνα 2. Προφίλ πυκνοτήτων των εικονοστοιχείων από τις ΥΤ εικόνες προσοµοιωµένης έξω 
λαγονίου αρτηρίας µε stent (α) χωρίς υπερπλασία και (β) µε υπερπλασία που προκαλεί 
στένωση 49%. Απεικονίζονται επίσης οι µετρούµενες διάµετροι του αγγείου και του βατού 
αυλού εντός του stent.  
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 Οι µετρήσεις της ποσοστιαίας επαναστένωσης όπως προκύπτουν από 

τις εικόνες των 2mm και των 5mm από τις απεικονίσεις όλων των 

πρωτοκόλλων σάρωσης που εφαρµόστηκαν για όλες τις ποσοστιαίες 

επαναστενώσεις που προσοµοιώθηκαν καταγράφονται στον πίνακα 2.   

 

   

Effective vessel 
diameter Lumen diameter Measured Measured 

(mm) (mm) % ISR % ISR 

% 
ISR 

Tube voltage Tube load ST =  
2 mm 

ST = 
5 mm 

ST = 
2 mm 

ST = 
 5 mm 

ST =  
2 mm 

ST =  
5 mm 

(kV) (mAs) 

 120 160 9.19 9.21 5.86 5.86 36 36 

  100 9.16 9.16 5.96 5.57 35 39 

  80 9.12 9.22 5.96 5.76 35 38 

 100 160 9.14 9.18 5.96 5.66 35 38 

39%  100 9.09 9.12 5.76 5.86 37 36 

  80 9.15 9.14 5.86 5.86 36 36 

 80 160 9.14 9.16 5.86 5.86 36 36 

  100 9.11 9.06 5.76 5.86 37 35 

    80 9.13 9.08 5.76 5.90 37 35 

 120 160 9.25 9.06 5.08 4.98 45 45 

  100 9.26 9.25 5.27 5.18 43 44 

  80 9.35 9.25 5.27 5.27 44 43 

 100 160 9.21 9.45 5.21 5.37 43 43 

49%  100 9.23 9.35 5.16 5.37 44 43 

  80 9.18 9.35 5.19 5.27 43 44 

 80 160 9.24 9.45 5.27 5.27 43 44 

  100 9.20 9.16 5.18 5.08 44 45 

    80 9.18 9.45 5.27 5.37 43 43 

 120 160 9.25 9.26 4.42 4.31 52 53 

  100 9.21 9.22 4.41 4.39 52 52 

  80 9.18 9.19 4.14 4.12 55 55 

 100 160 9.20 9.27 4.23 4.23 54 54 

59%  100 9.21 9.24 4.34 4.31 53 53 

  80 9.18 9.22 4.11 4.18 55 55 

 80 160 9.18 9.23 4.23 4.41 54 52 

  100 9.14 9.26 4.18 4.25 54 54 

    80 9.18 9.31 4.15 4.16 55 55 

 
 
Πίνακας 2: οι µετρήσεις διαµέτρου αγγείου, διαµέτρου αυλού και ποσοστιαίας 
επαναστένωσης από τις εικόνες πάχους τοµής 2mm και 5mm για όλα τα πρωτόκολλα 
σάρωσης. ST:πάχος τοµής,  % ISR: ποσοστιαία επαναστένωση 
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Η µετρούµενη διαφορά στις τιµές της ποσοστιαίας επαναστένωσης σε σχέση 

µε τις απόλυτες τιµές επαναστένωσης που δηµιουργήσαµε ήταν µικρότερη 

του 10%, 12% και 12% για τις στενώσεις 39%, 49% και 59% που 

δηµιουργήσαµε αντίστοιχα. Η µετρούµενη ποσοστιαία επαναστένωση µε 

εφαρµογή του συνήθους πρωτοκόλλου σάρωσης σώµατος είχε απόκλιση 

<6% από όλες τις µετρήσεις σε όλα τα πρωτόκολλα ελαττωµένης δόσης για 

όλες τις προσοµοιώσεις επαναστένωσης.  

 Η ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας στον ασθενή είναι αρκετά µεγάλη 

και µπορεί να φτάσει το 85% στις ρυθµίσεις της λυχνίας 80 kVp/ 80 mAs σε 

σχέση µε το σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής σάρωσης σώµατος των 

120 kVp/ 160 mAs.  

 

 

 

6.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ 

 

6.2.1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ STENT ΣΤΙΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

 
Πέντε από τους ασθενείς µε stent στις νεφρικές αρτηρίες που 

εφαρµόστηκε το πρωτόκολλο P100 και 5 από αυτούς που εφαρµόστηκε το 

πρωτόκολλο P80 είχαν µετρήσιµες τιµές >250HU σε όλα τα υπό µελέτη 

αγγειακά τµήµατα και συµµετείχαν στην περεταίρω ανάλυση. Ένας από 

αυτούς είχε δυο stent, από ένα σε κάθε νεφρική αρτηρία. Οι λοιποί από τους 

ασθενείς που συµµετείχαν αποκλείστηκαν από περαιτέρω αναλύσεις.  

Στον πίνακα 3 παραθέτουµε τις τιµές SNR και CNR που µετρήθηκαν 

για την κοιλιακή αορτή, τις νεφρικές αρτηρίες και για τον αυλό εντός του stent 

στο σύνηθες αρτηριογραφικό πρωτόκολλο σάρωσης και στα δυο πρωτόκολλα 

χαµηλής δόσης, για τους διαφορετικούς αλγόριθµους ανασύνθεσης των 

εικόνων που χρησιµοποιήθηκαν.  

Και για το στο σύνηθες αρτηριογραφικό πρωτόκολλο σάρωσης (P120) 

και στο πρωτόκολλο P100, o µαλακός (B31f) αλγόριθµος ανασύνθεσης 

απέδωσε καλύτερη ποιότητα εικόνας µε υψηλότερες µέσες τιµές SNR και 
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CNR σε όλα τα αγγειακά τµήµατα που µετρήθηκαν. Ο µαλακός (B31f)   και ο 

µέτριος (B40f) αλγόριθµος ανασύνθεσης διέφεραν σηµαντικά ως προς τις 

τιµές CNR και SNR, σε σχέση µε τον σκληρό αλγόριθµο B46f (p < 0.05), 

χωρίς να παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ τους.  Στο 

πρωτόκολλο P80, ο µαλακός αλγόριθµος B31f απέδωσε σηµαντικά καλύτερη 

ποιότητα εικόνας σε σχέση µε τον µέτριο B40f. 

 

 
SNR  CNR 

 
P120 P100 P80  P120 P100 P80 

Aorta 

B31f 26,44(9,544) 20,75(5,797) 15,35(3,708)  22,95(8,511) 17,44(5,266) 12,92(3,384) 

B40f 24,17(6,563) 16,66(4,054) 8,706(1,746)  20,93(5,859) 13,98(3,710) 7,317(1,602) 

B46f 16,98(4,354) 11,00(2,868)   14,64(4,069) 9,190(2,509)  
         

RA 
distal  

to 
stent 

B31f 24,81(9,071) 18,99(5,401) 14,61(3,664)  21,19(8,013) 15,51(4,943) 12,18(3,257) 

B40f 23,26(6,727) 15,77(4,175) 8,765(2,171)  19,97(6,006) 12,95(3,902) 7,376(1,947) 

B46f 15,82(3,575) 10,13(2,692)   13,45(3,340) 8,159(2,410)  
         

Contr
alater
al RA 

B31f 24,39(7,126) 19,02(3,983) 14,52(2,898)  20,77(6,086) 15,54(3,531) 12,08(2,506) 

B40f 22,75(4,990) 15,68(2,769) 8,742(1,457)  19,45(4,277) 12,85(2,512) 7,353(1,245) 

B46f 15,40(2,153) 10,28(2,177)   13,03(1,886) 8,304(1,914)  
         

Within 
stent 

B31f 27,48(10,02) 21,90(5,051) 16,70(4,775)  23,86(8,977) 18,42(4,511) 14,27(4,504) 

B40f 24,36(6,739) 17,22(3,502) 8,921(1,851)  21,07(6,058) 14,39(3,120) 7,532(1,713) 

B46f 17,35(4,445) 11,61(2,711)     14,98(4,199) 9,636(2,214)   

 
Πινακας 3: Τιµές CNR και SNR για τα τρία διαφορετικά πρωτόκολλα σάρωσης στους 
διαφορετικούς αλγόριθµους ανασύνθεσης για όλα τα αρτηριακά τµήµατα που µελετήθηκαν. 
Παρατίθεται µέση τιµή και σταθερή απόκλιση. 
 

 

Όσον αφορά στην παράµετρο SNR, ο αλγόριθµος B31f στη σάρωση 

των 100 kVp δεν διέφερε σηµαντικά σε σχέση µε τις εικόνες σαρώσεων στα 

120kVp µε αλγόριθµους ανασύνθεσης  B31f και B40f.  Όσον αφορά στην 

παράµετρο CNR, o αλγόριθµος B31f στα 100 kVp  δε διέφερε σηµαντικά 

συγκριτικά µε τον B40f στα 120 kVp. Από τις µετρήσεις εντός του αυλού του 

stent  οι τιµές CNR στις εικόνες που παράχθηκαν µε B31f στα 100 kVp ήταν 

ιδιαίτερα υποδεέστερες συγκριτικά µε τις εικόνες B31f στα 120 kVp (p = 

0.042), ενώ δεν µετρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην ποιότητα 

εικόνας µεταξύ των εικόνων που παράχθηκαν µε B31f στα 100 kVp και αυτών 
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µε B40f στα 120 kVp. Στις σαρώσεις µε 80 kVp οι τιµές CNR και SNR µε 

αλγόριθµο B31f ήταν σηµαντικά κατώτερες σε σχέση µε αυτές του B31f στα 

120 kVp, του B40f στα 120 kVp και  του B31f στα 100 kVp (πίνακας 4).  

 

p= 

SNR  CNR 

Aorta RA distal 
to stent 

Contra-
lateral  

RA 

Within 
stent   Aorta 

RA 
distal to 

stent 

Contra-
lateral  RA 

Within 
stent 

P120:  B31f vs B40f ns ns ns ns  ns ns ns ns 

P120:  B31f vs B46f 0,0218 0,0117 0,0022 0,0123  0,0251 0,0144 0,015 0,0019 

P120:  B40f vs B46f 0,0281 0,01 0,0009 0,022  0,0338 0,0123 0,0303 0,0008 

P100:  B31f vs B40f ns ns ns ns  ns ns ns ns 

P100:  B31f vs B46f 0,0199 0,0088 0,0022 0,0032  0,025 0,0136 0,0036 0,0031 

P100:  B40f vs B46f 0,038 0,0238 0,0045 0,0127  0,048 0,0339 0,014 0,0065 

P80:    B31f vs B40f 0,0151 0,0219 0,0105 0,0193  0,0204 0,0299 0,0261 0,0129 

P120/B31f vs 
P100/B31f ns ns ns ns  ns ns ns 0,0417 

P120/B40f vs 
P100/B31f ns ns Ns ns  ns ns ns ns 

P120/B40f vs 
P100/B40f 0,0185 0,0134 0,0021 0,0122  0,0175 0,0114 0,0096 0,0013 

P100/B31f vs 
P80/B31f ns ns ns ns  ns ns ns ns 

P120/B31f vs 
P80/B31f 0,0073 0,007 0,0017 0,0121  0,007 0,007 0,0139 0,0014 

P120/B40f vs 
P80/B31f 0,0061 0,0056 0,0014 0,0265   0,0058 0,0052 0,0314 0,001 

 
Πίνακας 4: Τιµές p από το two-tailed unpaired t-test µε διόρθωση κατά Welsh για τις 
µετρήσεις SNR, CNR στα διαφορετικά πρωτόκολλα σάρωσης και στους διαφορετικούς 
αλγορίθµους ανασύνθεσης των εικόνων  ( ns: µη σηµαντικό, p > 0.05). 

 

 Από τις 10 περιπτώσεις ασθενών που κατέληξαν σε αγγειογραφικά 

αποδεκτές εικόνες σε όλες τις σαρώσεις, 9 αξιολογήθηκαν ποιοτικά ως 

άριστες στα 120 kVp  και βαθµολογήθηκαν µε βαθµό 3.   Μια περίπτωση 

ασθενούς βαθµολογήθηκε µε 2. Στην οµάδα των ασθενών που η 

καθυστερηµένη αρτηριογραφική σάρωση έγινε µε 100kVp (P100), 2 από τις 5 

σειρές εικόνων που αξιολογήθηκαν διατήρησαν βαθµό 3, ενώ η ποιότητα της 

εικόνας εκτιµήθηκε ως ήπια υποδεέστερη σε 3 περιπτώσεις. Η συνολική 

αξιολόγηση των εικόνων στα 100kVp δεν διέφερε σηµαντικά σε σχέση µε την 

ιδανική εικόνα (βαθµός=3). Κατά τη σύγκριση του βαθµού στένωσης των stent 

στα 120 kVp και στα 100kVp, δεν καταγράφηκε διαφορά.  

 Στην οµάδα των ασθενών που η καθυστερηµένη αρτηριογραφική 

σάρωση έγινε στα 80kvp, 2 σειρές εικόνων χαρακτηρίστηκαν ως µη 



Ειδικό&Μέρος&

66&
&

διαγνωστικές (βαθµός 0) ώστε να µην είναι δυνατή η περεταίρω αξιολόγηση. 

Από τους άλλους 3 ασθενείς της οµάδας αυτής, όλες οι σειρές εικόνων 

αξιολογήθηκαν µε βαθµό 1, χωρίς να παρατηρείται διαφορά στην εκτίµηση 

του βαθµού υπερπλασίας της ποσοστιαίας επαναστένωσης µεταξύ των 

εικόνων στα 120kVp και στα 80 kVp. Οι βαθµολογήσεις όπως και 

αντιπροσωπευτικές εικόνες καταγράφονται στους πινακες 5-7 και τις εικόνες 

3-5.  

 

 
Εικόνα 3. Eικόνες από πολυεπίπεδη ανασύνθεση από την εξέταση του ίδιου ασθενούς κατά 
την αληθή αρτηριογραφική σάρωση µε τάση λυχνίας στα 120kVp (a,b) και κατά την 
καθυστερηµένη αρτηριακή λήψη στα 100kVp (c,d). Σχεδόν κυκλοτερούς κατανοµής 
υπερπλασία αναδεικνύεται εντός του µέσου και περιφερικού τµήµατος του stent της νεφρικής 
αρτηρίας (βέλη). Η ποιότητα εικόνας βαθµολογήθηκε µε βαθµό 3 και η ποσοστιαία στένωση 
εκτιµήθηκε <50% και στις δυο σειρές εικόνων.  

 



Ειδικό&Μέρος&

67&
&

Για τα πρωτόκολλα σάρωσης χαµηλής δόσης P80 και P100, στα οποία και 

ενεργοποιήθηκε το σύστηµα αυτόµατης τροποποίησης ρεύµατος (CARE Dose 

4d) του τοµογράφου για την εξασφάλιση της ποιότητας της εικόνας, η ένταση 

του ρεύµατος κυµάνθηκε 98-122mAs και 124–149 mAs αντίστοιχα. Η τιµή 

CTDIvol (µέση τιµή, SD) ήταν 12.5 (0) mGy, 6.9 (0.56) mGy και 2.9 (0.29) 

mGy για τα πρωτόκολλα P120, P100 και P80 αντίστοιχα.  

 

Patient No 
Image quality score 

 
ISR 

P120 P100   P120 P100 

1.  3 2 
 

Not 
apparent Not apparent 

2.  3 2 
 

>50% >50% 
3.  3 3 

 
<50% <50% 

4.  3 2 
 

>50% >50% 
5.  3 3   <50% <50% 

 
Πίνακας 5: Ποιοτική αξιολόγηση των εικόνων και της παρουσίας επαναστένωσης στα stent 
στην οµάδα ασθενών P100 
 
 
 

Patient No Image quality score 
 

ISR 
P120 P80   P120 P80 

1.  3 1 
 

Not apparent Not apparent 
2.  3 1 

 
Not apparent Not apparent 

3.  3 1 
 

<50% <50% 
4.  3 0 

 
Not apparent Impossible to assess 

5.  2 0   <50% Impossible to assess 
 
Πίνακας 6: Ποιοτική αξιολόγηση των εικόνων και της παρουσίας επαναστένωσης στα stent 
στην οµάδα ασθενών P80.  

 

Scanning Protocol P120 P100 P80 
n 10 5 5 
Theoretical median image 
score 3 3 3 
Actual median image score 3 2 1 
P value (two-tailed) 0.5 0.125 0.0313 
Significant (alpha=0.05) No No Yes 

 

Πίνακας 7: Wilcoxon signed rank test για τις διαφορές στην ποιοτική βαθµολογία στα 
διάφορα πρωτόκολλα σάρωσης. 
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Εικόνα 4. Eικόνες από πολυεπίπεδη 
ανασύνθεση από την εξέταση του ίδιου 
ασθενούς µε stent νεφρικής αρτηρίας κατά 
την αληθή αρτηριογραφική σάρωση µε τάση 
λυχνίας στα 120 kVp (a,b) και κατά την 
καθυστερηµένη αρτηριακή λήψη στα 
100kVp (c,d). Εστιακή έκκεντρη υπερπλασία 
αναδεικνύεται εντός του stent (βέλη), που 
προκαλεί >50% ποσοστιαία επαναστένωση. 
Η ποιότητα εικόνας βαθµολογήθηκε µε 
βαθµό 3 στα 120 kVp και υποβαθµίστηκε σε 
βαθµό 2 στα 100 kVp. Κάτω δεξιά η DSA 
επιβεβαιώνει τη σηµαντική επαναστένωση. 
Ακολούθησε επιτυχής αποκατάσταση της 
βλάβης µε µπαλόνι µε µικρολεπίδες.  
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Εικόνα 5. Eικόνες από πολυεπίπεδη ανασύνθεση από την εξέταση του ίδιου ασθενούς κατά 
την αληθή αρτηριογραφική σάρωση µε τάση λυχνίας στα 120kVp (a,b) και κατά την 
καθυστερηµένη αρτηριακή λήψη στα 80kVp (c,d). Εστιακή έκκεντρη υπερπλασία 
αναδεικνύεται εντός του κεντρικού τµήµατος του stent (βέλη), που προκαλεί <50% ποσοστιαία 
επαναστένωση. Η ποιότητα εικόνας βαθµολογήθηκε µε βαθµό 3 στα 120kVp και 
υποβαθµίστηκε σε βαθµό 1 στα 80kVp 

 

Η µέση ποσοστιαία ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας (mean DR%) 

µετρήθηκε 44.5(4.5)% και 76.7(2.3)% για τα πρωτόκολλα των 100 kVp των 80 

kVp αντίστοιχα.  

Από τους 10 ασθενείς που συµµετείχαν στις αναλύσεις των εξετάσεων 

της υπολογιστικής τοµογραφίας, ο έλεγχος µε την έγχρωµη Doppler 

υπερηχοτοµογραφία ήταν τεχνικά εφικτός και διαγνωστικός στις 8 

περιπτώσεις. Τα εύρηµα που προέκυψαν από τους 8 αυτούς ασθενείς ήταν 
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σε απόλυτη συµφωνία µε τα αποτελέσµατα από τις εξετάσεις της 

υπολογιστικής τοµογραφίας, και αναδείχτηκαν µε ασφάλεια οι γνωστές 2 

περιπτώσεις µε σηµαντική υπερπλασία. Οι ασθενείς αυτοί υποβλήθηκαν εν 

συνεχεία σε ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, που επιβεβαίωσε τις 

αλλοιώσεις σηµαντικής υπερπλασίας και ακολούθησε επιτυχής ενδοαγγειακή 

αποκατάσταση µε µπαλόνι µε µικρολεπίδες και στις δυο περιπτώσεις. Σε δυο 

περιπτώσεις, η παρουσία έντονης αεροπλήθειας του γαστρεντερικού σωλήνα 

σε δυο διαφορετικές συνεδρίες εξέτασης δεν επέτρεψε την προσπέλαση των 

stent κατά τον υπερηχοτοµογραφικό έλεγχο. Από τους ασθενείς αυτούς ο 

ένας δεν εµφάνισε σηµεία υπερπλασίας και επαναστένωσης στην ΥΤ και ο 

άλλος αξιολογήθηκε µε υπερπλασία <50%. Και στους δυο αποφασίστηκε 

συντηρητική παρακολούθηση.  

 

6.2.2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ STENT ΣΤΙΣ ΛΑΓΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΜΗΡΟΙΓΝΥΑΚΟ ΑΞΟΝΑ 

Από τους 12 ασθενείς που εξετάσαµε µε stent στις λαγόνιες αρτηρίες, 

οι εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας που πληρούσαν το κριτήριο της 

αγγειογραφικής εικόνας µε πυκνότητες του σκιαγραφούµενου αίµατος σε όλες 

τις θέσεις µέτρησης σε όλα τα πακέτα απεικονίσεων >250HU ήταν συνολικά 

10, µε 5 από αυτές να αφορούν σε ασθενείς του πρωτοκόλλου P100 και  5 σε 

ασθενείς του πρωτοκόλλου P80. Για τους 10 αυτούς ασθενείς, η ποιοτική 

αξιολόγηση των εικόνων και η εκτίµηση του ποσοστού της υπερπλασίας που 

παρατηρήθηκε εντός του stent καταγράφονται στους πίνακες 8 και 9. 

Αντιπροσωπευτικές ανασυνθέσεις από τα διάφορα πρωτόκολλα 

παραθέτονται στις εικόνες  6 και 7. 

Patient no. Image quality score  ISR 

 P120 P100  P120 P100 

1 3 3 

 

Not apparent Not apparent 
2 3 2 <50% <50% 
3 3 2  <50% <50% 
4 2 1 

 
>50% >50% 

5 1 0  <50% Impossible to assess 
 
Πίνακας 8: Ποιοτική αξιολόγηση των εικόνων και της παρουσίας επαναστένωσης στα stent 
στην οµάδα ασθενών P100 µε stent λαγονίων αρτηριών. 
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Patient no. Image quality score  ISR 
  P120 P80   P120 P80 

1 3 0 
 

Not apparent Impossible to assess 
2 3 0  Not apparent Imposible to assess 
3 2 1 

 
<50% <50% 

4 1 0 
 

>50% Impossible to assess 
5 0 0   impossible to assess Impossible to assess 

 

Πίνακας 9: Ποιοτική αξιολόγηση των εικόνων και της παρουσίας επαναστένωσης στα stent 
στην οµάδα ασθενών P80 µε stent λαγονίων αρτηριών. 
 

 

H έγχρωµη Doppler υπερηχοτοµογραφία ήταν τεχνικά εφικτή και 

διαγνωστική για τους 9 από τους παραπάνω ασθενείς. Για τον ασθενή Νο 4 

στο πρωτόκολλο ακτινοβόλησης των 80kVp -ένα άτοµο µε αυξηµένη 

κατανοµή ενδοκοιλιακού λίπους-  η εξέταση του υπερηχοτοµογραφήµατος δεν 

ήταν διαγνωστική, και η ψηφιακή ενδαρτηριακή αγγειογραφία που 

ακολούθησε επιβεβαίωσε τη σηµαντική στένωση γνωστή από την εξέταση της 

υπολογιστικής τοµογραφίας. Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις η 

υπερηχοτοµογραφία ήταν διαγνωστική και επιβεβαίωσε τα ευρήµατα της 

υπολογιστικής τοµογραφίας. Στον ψηφιακό αγγειογράφο παραπέµφθηκε πλην 

του παραπάνω ασθενούς άλλη µια περίπτωση σηµαντικής επαναστένωσης η 

οποία επιβεβαιώθηκε και αντιµετωπίστηκε ενδαγγειακά (εικόνα 8).  

Για τον ασθενή µε µη διαγνωστική εξέταση στον Υπολογιστικό 

τοµογράφο (Νο 5 στο πρωτόκολλο P80) η υπερηχοτοµογραφία ανέδειξε ήπια 

υπερπλασία, µη αιµοδυναµικά σηµαντική και δεδοµένης της κλινικής εικόνας 

αποφασίστηκε η συντηρητική παρακολούθηση.&Όλες οι περιπτώσεις ασθενών 

µε χαµηλή και µη διαγνωστική ποιότητα εικόνας στον υπολογιστικό 

τοµογράφο στις σαρώσεις των 120kVp  (βαθµός 1 και 0), σχετίζονται µε την 

παρουσία ακτινοσκιερών δεικτών tandalum στις άκρες των stent. 
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Εικόνα 6. Eικόνες από πολυεπίπεδη ανασύνθεση από την εξέταση του ίδιου ασθενούς µε 
stent στην έξω λαγόνιο αρτηρία κατά την αληθή αρτηριογραφική σάρωση µε τάση λυχνίας στα 
120kVp (a) και κατά την καθυστερηµένη αρτηριακή λήψη στα 100kVp (b). Δεν παρατηρείται 
εικόνα υπερπλασίας εντός του stent. Η ποιότητα της εικόνας βαθµολογήθηκε µε βαθµό 3 στα 
120kVp και µε 3 στα 100kVp. Παρατίθεται και εικόνα από τον Doppler έλεγχο (c). 
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Εικόνα 7. Eικόνες από πολυεπίπεδη ανασύνθεση από την εξέταση του ίδιου ασθενούς µε 
stent στην κοινή λαγόνιο αρτηρία κατά την αληθή αρτηριογραφική σάρωση µε τάση λυχνίας 
στα 120kVp (a) και κατά την καθυστερηµένη αρτηριακή λήψη στα 100kVp (b). Διάχυτη 
υπερπλασία αναδεικνύεται εντός του κεντρικού τµήµατος του stent, που προκαλεί <50% 
ποσοστιαία επαναστένωση. Η ποιότητα εικόνας βαθµολογήθηκε µε βαθµό 3 στα 120kVp και 
βαθµό 2 στα 100kVp 

 

 

Από τους 14 ασθενείς που εξετάσαµε µε stent στο µηροιγνυακό 

αρτηριακό άξονα, οι εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας που πληρούσαν το 

κριτήριο της αγγειογραφικής εικόνας µε πυκνότητες του σκιαγραφούµενου 

αίµατος σε όλες τις θέσεις µέτρησης σε όλα τα πακέτα απεικονίσεων >250HU 

ήταν συνολικά 9, µε 5 από αυτές να αφορούν σε ασθενείς του πρωτοκόλλου 

P100 και 4 σε ασθενείς του πρωτοκόλλου P80. Για τους 9 αυτούς ασθενείς, οι 

απεικονίσεις όλων στην αληθή αρτηριογραφική σάρωση των 120kVp 

αξιολογήθηκαν ως προς την ποιότητα εικόνας µε βαθµό 3, ως άριστες. Και οι 
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5 καθυστερηµένες σαρώσεις στα 100kVp αξιολογήθηκαν µε βαθµό 3, όπως 

και 1 από τις καθυστερηµένες σαρώσεις στα 80kVp. Οι λοιπές 3 σειρές 

εικόνων στα 80kVp αξιολογήθηκαν µε βαθµό ποιότητας εικόνας 2. Και για 

τους 9 ασθενείς η έγχρωµη Doppler υπερηχοτοµογραφία ήταν τεχνικά εφικτή 

και διαγνωστική. Συνολικά βρέθηκαν 2 περιπτώσεις µε απόφραξη του stent, 3 

περιπτώσεις στένωσης >50%, 3 περιπτώσεις στένωσης <50% και 1 

περίπτωση χωρίς στοιχεία υπερπλασίας. Δεν υπήρξε διαφορά στον ποσοτικό  

χαρακτηρισµό της στένωσης µεταξύ της έγχρωµης Doppler 

υπερηχοτοµογραφίας και της ΥΤ. Δυο ασθενείς µε σηµαντική επαναστένωση 

υποβλήθηκαν σε ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, µε 

επιβεβαίωση των ευρηµάτων. Ακολούθησε επιτυχής ενδαγγειακή 

αποκατάσταση. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από τους ασθενείς της οµάδας 

αυτής παραθέτουµε στις εικόνες 9 και 10.   

 

 

 

Εικόνα 8: Aσθενής µε σηµαντική επαναστένωση στο περιφερικό τµήµα stent της δεξιάς 
κοινής λαγονίου αρτηρίας. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από (a) έγχρωµη Doppler 
υπερηχοτοµογραφία και (b) ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία 
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Εικόνα 9. Απόφραξη stent της επιπολής µηριαίας αρτηρίας και επανατροφοδότηση µέσω 
παραπλεύρου δικτύου.  Εικόνες από υπερηχοτοµογραφικό έλεγχο (a: B-mode, b: έγχρωµο 
Doppler) και από ΥΤ χαµηλής δόσης 100kVp/117mAs (c: ανασύνθεση MPR και 
d:ανασύνθεση VRT). 

 

 

 

Η ποσοστιαία ελάττωση της δόσης για τους ασθενείς µε stent στις 

λαγόνιες αρτηρίες και στο µηροιγνυακό άξονα που µελετήσαµε υπολογίστηκε 

στο 47,5% και 79,3% για τα πρωτόκολλα των 100 kVp των 80 kVp αντίστοιχα. 
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Εικόνα 10. Υπερπλασία εντός stent ιγνυακής αρτηρίας που προκαλεί σηµαντική 
επαναστένωση >50%. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από (α) έγχρωµο Doppler 
υπερηχοτοµογράφηµα (b) ΥΤ µε ρύθµιση στα 120kvp και (c) ΥΤ µε ρύθµιση στα 80kVp. 
Πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις από την ΥΤ χαµηλής δόσης στο επίπεδο της µέγιστης 
στένωσης.  
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6.2.2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ STENT ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑ 

 

Στην πρώτη εξέταση στον υπολογιστικό τοµογράφο στο πλαίσιο του 

τακτικού επανελέγχου και οι δυο σαρώσεις κρίθηκαν διαγνωστικές, µε τη 

βέλτιστη ποιότητα εικόνας (βαθµός 3). Δεν αναδείχτηκε παρουσία 

υπερπλασίας εντός του stent. Η ποσοστιαία ελάττωση της δόσης 

ακτινοβολίας (mean DR%) µεταξύ του συνήθους πρωτοκόλλου αγγειογραφίας 

σώµατος στα 120kVp και του πρωτοκόλλου χαµηλής δόσης που 

εφαρµόστηκε (100kVp) µετρήθηκε 44.5%. (εικόνα 11). Στην δεύτερη εξέταση 

στον υπολογιστικό τοµογράφο στο πλαίσιο της διερεύνησης οξείας κοιλίας και 

οι δυο σαρώσεις κρίθηκαν διαγνωστικές, µε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας 

(βαθµός 3) για το σύνηθες πρωτόκολλο και σχετικά υποβαθµισµένη ποιότητα 

εικόνας (βαθµός 2) για το πρωτόκολλο χαµηλής δόσης. Και οι δυο 

απεικονίσεις απέδειξαν πλήρη απόφραξη στο επίπεδο του stent. Η 

ποσοστιαία ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας (mean DR%) µεταξύ του 

συνήθους πρωτοκόλλου αγγειογραφίας σώµατος στα 120kVp και του 

πρωτοκόλλου χαµηλής δόσης που εφαρµόστηκε (100kVp) µετρήθηκε 44.9%. 

(εικόνα 11). Ο ασθενής υποβλήθηκε άµεσα σε ενδοαγγειακή ψηφιακή 

αφαιρετική αγγειογραφία που επιβεβαίωσε την απόφραξη. Ακολούθησε 

ενδαγγειακή παρέµβαση µε επιτυχές αποτέλεσµα.  

 

Εικόνα 11 : Εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας ασθενούς µε stent άνω µεσεντερίου 
αρτηρίας. Η πρώτη σειρά εικόνων είναι στα πλαίσια τακτικού επανελέγχου µε το stent να 
ελέγχεται βατό (a: 120 kvp, b:100 kVp). Ένα έτος µετά, και µε εικόνα οξείας κοιλίας, 
απεικονίστηκε  απόφραξη του stent (δεύτερη σειρά, c: 120 kVp και d:100 kVp) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

H ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία αποτελεί τη µέθοδο 

αναφοράς για την µελέτη των stent των περιφερικών αρτηριών, παρότι είναι 

µια επεµβατική µέθοδος που µπορεί να επιπλακεί µε σειρά τοπικών και 

συστηµατικών επιπλοκών που δυνητικά µπορούν να απειλήσουν ακόµα και 

τη ζωή του ασθενούς (1). Οι περισσότεροι επεµβατικοί ακτινολόγοι προτιµούν 

να χαρτογραφούν τις αλλοιώσεις του αρτηριακού  δέντρου ενδιαφέροντος µε 

µη επεµβατικές απεικονιστικές µεθόδους, έτσι ώστε να σχεδιάζουν την 

ενδαγγειακή παρέµβαση και να την εκτελούν σε προγραµµατισµένη συνεδρία, 

ταυτόχρονα µε την ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία. Καθώς η ψηφιακή 

αφαιρετική αγγειογραφία παραµένη η µέθοδος αναφοράς (goldstandard), 

αναµφισβήτητα υπάρχει ανάγκη αξιόπιστων αναίµακτων µεθόδων για τη 

µελέτη των stent των περιφερικών αρτηριών.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη 

διερεύνηση της αξίας της έγχρωµης Doppler υπερηχοτοµογραφίας, της 

αγγειογραφίας στον πολυτοµικό υπολογιστικό τοµογράφο και στο µαγνητικό 

τοµογράφο στην απεικόνιση των αρτηριακών stent, στην προσπάθεια 

εύρεσης αξιόπιστης εναλλακτικής µη επεµβατικής µεθόδου απεικόνισης (2-3).  

Τα δεδοµένα που προκύπτουν από το µαγνητικό συντονισµό και την έγχρωµη 

Doppler υπερηχοτοµογραφία είναι κάπως συγκεχυµένα (2-9). Η ακτινολογική 

κοινότητα ήδη φαίνεται να θεωρεί την πολυτοµική υπολογιστική τοµογραφία 

µε 16 και παραπάνω σειρές ανιχνευτών ως αξιόλογο υποκατάστατο της 

ενδαρτηριακής ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας για τους επανελέγχους 

των ασθενών µε stent περιφερικών αρτηριών, παρά τα γνωστά ‘‘blooming 

artefacts’’ που µπορεί να περιορίζουν σε αρκετές περιπτώσεις την ακρίβεια 

της απεικόνισης (2,10-12). Με τα µοντέρνα συστήµατα  υπολογιστικών 

τοµογράφων η χωρική διακριτική ικανότητα αυξάνεται σηµαντικά και - 

ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού που επιτρέπει 

ποικιλία ανασυνθέσεων εικόνας - καθίσταται δυνατή στις περισσότερες 

περιπτώσεις η λεπτοµερής και αξιόπιστη απεικόνιση των stent. Τα παραπάνω 
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καθιστούν την πολυτοµική υπολογιστική τοµογραφία ισχυρότατο εργαλείο 

στην απεικόνιση της υπερπλασίας των περιφερικών stent (10-16).  

Η πολυτοµική υπολογιστική τοµογραφία αποτελεί διαγνωστική εξέταση 

µε αξιόλογη ακτινική επιβάρυνση για τον ασθενή. Οι δόσεις που 

απορροφώνται από τους ιστούς κυµαίνονται µεταξύ 10-100mGy. Η 

αθροιστική δόση στους ιστούς µετά από πολλαπλές εξετάσεις στον 

υπολογιστικό τοµογράφο µπορεί να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα 

ακτινοβολίας που θεωρούνται κρίσιµα για την επαγωγή καρκινογένεσης από 

ακτινοβολία (17-18). Τα συστήµατα των υπολογιστικών τοµογράφων είναι 

αρκετά πολύπλοκα  στο σχεδιασµό και τη λειτουργία τους, και απαιτείται 

κατάλληλη ρύθµιση ταυτόχρονα πολλαπλών παραµέτρων έκθεσης µε στόχο 

την εφαρµογή πρωτοκόλλων που θα παράγουν τις κατάλληλες εικόνες που 

θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της ασφαλούς διάγνωσης (19). Δεδοµένου 

ότι συχνά η ποιότητα της εικόνας που παράγεται στους µοντέρνους 

υπολογιστικούς τοµογράφους υπερβαίνει τις ουσιαστικές διαγνωστικές 

ανάγκες της καθηµερινής πρακτικής (20) θελήσαµε να διερευνήσουµε τη 

δυνατότητα εφαρµογής πρωτοκόλλων χαµηλότερης δόσης στον υπολογιστικό 

τοµογράφο τόσο in vitro όσο και in vivo για την µελέτη της επαναστένωσης 

των stent των περιφερικών αρτηριών.  

Προηγήθηκε χρονικά η πειραµατική φάση της µελέτης µας. Στο στάδιο 

αυτό διερευνήσαµε την επίδραση που έχει στην ακρίβεια εκτίµησης της 

υπερπλασίας η διαβάθµιση βασικών παραµέτρων σάρωσης στον 

Υπολογιστικό Τοµογράφο  (η τάση και η ένταση του ρεύµατος της λυχνίας) οι 

οποίες καθορίζουν άµεσα την ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς.  

Μελετήθηκε η συµπεριφορά σύγχρονου µεταλλικού stent τύπου nitinol  

(Luminex, Bard Corp., Natick, MA) µε «θερµική µνήµη γεωµετρίας», ένα υλικό 

σύγχρονης τεχνολογίας µε ήδη ευρεία εφαρµογή στις περιφερικές αρτηρίες 

(21). Η διάµετρος των 10mm επιλέχθηκε για τεχνικούς λόγους δυνατότητας 

«εµφύτευσης» στο ανθρωπόµορφο οµοίωµα που διαθέτουµε, αλλά και µε 

στόχο να προσεγγίσουµε τη συνήθη διάµετρο των αγγείων στο λαγόνιο και το 

µηριαίο αρτηριακό άξονα.  
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Χρησιµοποιήσαµε το ανθρωπόµορφο οµοίωµα Rando για να 

προσοµοιάσουµε τον µέσο ασθενή µε υπερπλασία σε stent εµφυτευµένο στην 

περιοχή της έξω λαγονίου και της εγγύτερης περιοχής της επιπολής µηριαίας 

αρτηρίας.  Για την προσοµοίωση του υπερπλαστικού ιστού έγινε ιδιαίτερη 

προσπάθεια να κατασκευάσουµε υλικό σύστασης από κερί µε συµπεριφορά 

στον υπολογιστικό τοµογράφο αντίστοιχη µε αυτή του υπερπλαστικού ιστού 

ως προς την απορρόφηση της ενέργειας της ακτινικής δέσµης (4,22). Οµοίως, 

επιλέξαµε προσεκτικά την αραίωση του ιωδιούχου σκιαγραφικού σε 

φυσιολογικό ορό, ώστε να πετύχουµε πυκνότητα στον υπολογιστικό 

τοµογράφο αντίστοιχη µε αυτή του σκιαγραφούµενου αίµατος στις εξετάσεις 

αγγειογραφίας του ΥΤ.   

Το παραπάνω οµοίωµα υποβλήθηκε σε διαδοχικές σαρώσεις στον 

υπολογιστικό τοµογράφο 16 ανιχνευτών του εργαστηρίου µας τόσο µε το 

σύνηθες αγγειογραφικό πρωτόκολλο σάρωσης σώµατος µε τις συνήθεις 

ρυθµίσεις της λυχνίας (120kVp / 160mAs) στις αγγειογραφικές απεικονίσεις 

σώµατος, όσο και µε πρωτόκολλα διαβαθµιζόµενων ρυθµίσεων χαµηλότερης 

ακτινικής δόσης. Στις διάφορες σειρές εικόνων διαβαθµιζόµενης δόσης - 

ακόµη και στην πιο συντηρητική ρύθµιση των 80 kVp/ 80 mAs - το ποσοστό 

της υπερπλασίας που µετρήθηκε διέφερε σε ποσοστό µικρότερο του 6% από 

την τιµή που µετρήθηκε στο σύνηθες πρωτόκολλο των 120 kVp/ 160 mAs. Η 

διαπίστωση αυτή δίνει αξιόλογη προοπτική στις προσπάθειες ελάττωσης των 

παραµέτρων ακτινοβόλησης, άρα και στη δόση ακτινοβολίας των ασθενών 

στις αγγειογραφικές εξετάσεις του Υπολογιστικού Τοµογράφου.   

Οι τιµές ποσοστιαίας επαναστένωσης που µετρήσαµε στα διάφορα 

πρωτόκολλα σάρωσης φαίνεται να υποεκτιµούν σε µικρό βαθµό την 

υπερπλασία που προσοµοιάσαµε. Η υποεκτίµηση είναι της τάξης 0-14%. Σε 

παλαιότερη αναφορά του  Herzog και των συνεργατών (4) σε in vitro µελέτη 

αναφορικά µε την απεικόνιση ποικιλίας stent σε σύστηµα υπολογιστικού 

τοµογράφου 16 ανιχνευτών, παρατηρήθηκε µικρή υπερεκτίµηση στην 

ποσοτικοποίηση της υπερπλασίας εντός των stent, ο τύπος των οποίων ήταν 

ανάλογος µε την ενδοπρόθεση τύπου nitinol που χρησιµοποιήσαµε στη δική 

µας µελέτη. Για στενώσεις της τάξης του 40% η υπερεκτίµηση ήταν περίπου 

1,5% και αυξάνονταν στο 5,3% για στενώσεις της τάξης του 60%. Τα 
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διαφορετικά αποτελέσµατα θα µπορούσαν να οφείλονται στη διαφορετική 

προσέγγιση της προσοµοίωσης και κυρίως στη διαφορετική µεθοδολογία 

µέτρησης της στένωσης. Η δική µας µέθοδος ποσοτικοποίησης βασίστηκε στο 

προφίλ πυκνοτήτων όπως αυτό µετράται αυτόµατα και αναπαραγώγιµα στον 

υπολογιστικό τοµογράφο, το οποίo προφανώς διαφέρει από την οπτική 

υποκειµενική εκτίµηση των ακτινολόγων που συµµετείχαν στην έτερη µελέτη. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η απόλυτη απόκλιση των µετρήσεων από τις 

πραγµατικές τιµές της επαναστένωσης και στις δυο µελέτες είναι σχετικά 

µικρή, και πρακτικά ενισχύει την αξία της υπολογιστικής τοµογραφίας στην 

µελέτη της υπερπλασίας των περιφερικών stent. Σηµειώνεται επίσης ότι µικρή 

διαφορά στις στενώσεις (της τάξης <10%) δεν έχει ιδιαίτερη κλινική αξία.  

Παρά τις προσπάθειες λεπτοµερούς προσοµοίωσης υπερπλασίας σε 

stent έξω λαγονίου και εγγύτερης επιπολής µηριαίας αρτηρίας που 

καταβάλαµε, το οµοίωµα που φτιάξαµε διαφέρει σε αρκετά σηµεία από τις 

πραγµατικές συνθήκες ανθρωπίνου σώµατος ασθενούς. Οι διαφορές αυτές 

έχουν να κάνουν µε τη σύσταση και την τελική γεωµετρία των stent, µε την 

παρουσία πιθανών αποτιτανώσεων στο αρτηριακό τοίχωµα, την ανατοµία και 

τη διαβάθµιση µεγέθους των αγγείων, όπως και µε φαινόµενα κίνησης και 

ροής του αίµατος. Μελετήσαµε µόνον συµµετρικές συγκεντρικές στενώσεις, 

κάτι που σε ρεαλιστικές συνθήκες δεν αποτελεί τον κανόνα. Πρόσθετο 

περιορισµό της µελέτης µας αποτελεί η µελέτη του stent µόνο σε θέση 

παράλληλη µε τον άξονα z του τραπεζιού του Υπολογιστικού Τοµογράφου, 

χωρίς να µελετήσουµε άλλες στερεοτακτικές θέσεις. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας πειραµατικής µελέτης είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά και φαίνεται να ενισχύουν την αξία πρωτοκόλλων στον 

Υπολογιστικό Τοµογράφο χαµηλής ακτινικής δόσης στη µελέτη της 

υπερπλασίας των stent των περιφερικών αρτηριών.   

 Μετά τα δεδοµένα από την in vitro µελέτη προχωρήσαµε στη 

διερεύνηση της αξίας των πρωτοκόλλων χαµηλής δόσης στον υπολογιστικό 

τοµογράφο σε ρεαλιστικές συνθήκες ασθενών σε stent σε περιφερικές 

αρτηρίες. Κύρια οµάδα µελέτης αποτέλεσαν οι ασθενείς µε stent νεφρικής 

αρτηρίας, ενώ µελετήσαµε και οµάδες ασθενών µε stent λαγονίων αρτηριών 
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και µηροιγνυακού άξονα. Στη µελέτη συµπεριλάβαµε και µια περίπτωση 

ασθενούς µε stent άνω µεσεντερίου αρτηρίας.  Η ανάλυση των δεδοµένων 

που προέκυψαν από τα παραπάνω αφορά κυρίως στη σύγκριση της 

αποτελεσµατικότητας των πρωτοκόλλων υπολογιστικής τοµογραφίας στην 

ασφαλή διάγνωση υπερπλασίας των stent µε το λιγότερο δυνατό κόστος 

ακτινοβολίας. Στο πλαίσιο του σχεδιασµού της µελέτης, αλλά και για λόγους 

ασφαλούς διαχείρισης των ασθενών, χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικές 

µέθοδοι απεικόνισης και διάγνωσης, κατά κύριο λόγο η έγχρωµη Doppler 

υπερηχοτοµογραφία. Καταφύγαµε στην ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική 

αγγειογραφία µόνον στις περιπτώσεις σηµαντικής διαγνωστικής αµφιβολίας 

και στις περιπτώσεις που έχρηζαν ενδαγγειακής παρέµβασης προς 

αποκατάσταση της επαναστένωσης. Αυτό έγινε για λόγους αποφυγής 

πρόσθετης επιβάρυνσης των ασθενών µε ιοντίζουσα ακτινοβολία, αλλά και 

πιθανών επιπλοκών από τη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού. 

Προκαταρκτικές προσπάθειες στο εργαστήριο Μαγνητικής Τοµογραφίας µε 

ασθενείς της παρούσας µελέτης που συναίνεσαν εθελοντικά, παρά την 

προσπάθεια εφαρµογής των ενδεδειγµένων από τη βιβλιογραφία µεθόδων, 

δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα για καθαρά τεχνικούς λόγους και 

εγκαταλείφθηκαν.  

 Η οµάδα ασθενών µε stent νεφρικής αρτηρίας αποτέλεσε τη 

µεγαλύτερη πρόκληση της µελέτης µας, η οποία και απέδωσε εν τέλει 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Η διαδερµική αγγειοπλαστική  µε τοποθέτηση 

stent στις νεφρικές αρτηρίες είναι καταξιωµένη µέθοδος θεραπείας της 

νεφραγγειακής υπέρτασης και της διάσωσης της νεφρικής λειτουργίας, που 

φαίνεται να υπερτερεί της φαρµακευτικής θεραπείας αλλά και της συµβατικής 

αγγειοπλαστικής τόσο τεχνικά όσο και λειτουργικά, µε µεγαλύτερη διάρκεια 

βατότητας (23,24). Η αποτελεσµατικότητα της ενδαγγειακής αποκατάστασης 

αποδεικνύεται τόσο στις αθηρωµατικής αιτιολογίας στενώσεις, όσο και στις 

περιπτώσεις στενώσεων λόγω ινοµυικής δυσπλασίας (25). Η επίπτωση της 

νεφραγγειακής υπέρτασης στον γενικό πληθυσµό εκτιµάται περίπου 6,8% σε 

άτοµα >65 ετών, και αποδεικνύεται περισσότερο συχνή στην ηλικιακή οµάδα 

65-69 ετών (26), ενώ η ινοµυική δυσπλασία συναντάται συνήθως σε νεώτερα 

άτοµα (27,28). Με τα ποσοστά κλινικά σηµαντικής επαναστένωσης των stent 
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των νεφρικών αρτηριών να προσεγγίζουν το 17% (24) είναι επιτακτική η στενή 

παρακολούθηση αυτών των ασθενών.  Η συνήθης κλινικοεργαστηριακή 

παρακολούθηση αρκετά συχνά αποδεικνύεται αναποτελεσµατική στο να 

αναγνωρίσει την υποτροπή (29-32). Η ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική 

αγγειογραφία παραµένει η µέθοδος εκλογής στην τακτική παρακολούθηση 

(follow-up), παρά τον επεµβατικό της χαρακτήρα.  Η έγχρωµη Doppler 

υπερηχοτοµογραφία, πλην των τεχνικών δυσκολιών που έχουν να κάνουν και 

µε τη θέση των νεφρικών αρτηριών βαθιά στην κοιλιά, υπονοµεύεται συχνά 

από αντιρροπιστικές αιµοδυναµικές µεταβολές στην κυκλοφορία του 

παρεγχύµατος των πασχόντων νεφρών περιφερικότερα της στένωσης και 

συχνά αποδίδει ψευδή αποτελέσµατα (33-35). Η πολυτοµική υπολογιστική 

τοµογραφία διαφαίνεται να έχει ιδιαίτερη προοπτική  στην µελέτη των stent 

των νεφρικών αρτηριών µε αναφορές ευαισθησίας και αρνητικής 

προγνωστικής αξίας ως και 100% σε συστήµατα τοµογράφων 16 ανιχνευτών 

(36-38). 

Η σηµασία της ακτινοπροστασίας των σχετικά νέων αυτών ασθενών 

και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες των stent  των νεφρικών αρτηριών που 

σχετίζονται µε τη στερεοτακτική θέση περίπου κάθετη ως προς τον επιµήκη 

άξονα του σώµατος αλλά και ως προς τον άξονα z του υπολογιστικού 

τοµογράφου, και τη συχνή χρήση stent από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα από τα 

πλέον δύσκολα υλικά κατά την απεικόνιση στον υπολογιστικό τοµογράφο, 

αποτέλεσαν τα κίνητρα της περισσότερο εστιασµένης κλινικής µας µελέτης.  

Ο σκοπός της µελέτης µας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

εφαρµογής πρωτοκόλλων χαµηλής ακτινικής επιβάρυνσης στον Υπολογιστικό 

Τοµογράφο για τη µελέτη της επαναστένωσης των stent στις νεφρικές 

αρτηρίες, η σύγκριση µεταξύ τους, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσµάτων 

µε αυτά που προκύπτουν από την έγχρωµη Doppler υπερηχοτοµογραφία και 

την ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία. Στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές µελέτες που διερευνούν την αξία 

πρωτοκόλλων χαµηλής ακτινικής δόσης για αγγειογραφική απεικόνιση στον 

ΥΤ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως περισσότερο ασφαλή, διαγνωστικά 

αποδεκτά και θεωρούνται από πολλούς επαρκή για την καθηµερινή πράξη 

(39-43). Τα δεδοµένα που προκύπτουν από αυτό το σκέλος της κλινικής 
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µελέτης µας δείχνουν ότι είναι τεχνικά δυνατή η λήψη διαγνωστικών 

αγγειογραφικών  εικόνων της κοιλιακής αορτής και των νεφρικών αρτηριών µε 

χαµηλή τάση λυχνίας ως 100 kVp. Πρόσθετα, ότι είναι δυνατή η ανάδειξη και 

η εκτίµηση της υπερπλασίας εντός των stent των νεφρικών αρτηριών, µε 

σηµαντική ελάττωση της ακτινικής επιβάρυνσης του ασθενούς.  

 Η τάση της λυχνίας αποτελεί τον κύριο παράγοντα που καθορίζει την 

ενέργεια της δέσµης των φωτονίων και επιδρά σηµαντικά στην ποιότητα της 

εικόνας (44). Με ρύθµιση χαµηλής τάσης της λυχνίας, η ενέργεια των 

φωτονίων ελαττώνεται, µε αποτέλεσµα τη δυσανάλογη αύξηση αντίθεσης και 

θορύβου, ελάττωση της αναλογίας αντίθεσης προς θόρυβο (contrast – to -

noise ratio, CNR) και σηµαντική προαγωγή γραµµοειδών 

ψευδοκαταχωρήσεων από σκλήρυνση της δέσµης (streak artifacts), που 

µπορεί να υποβαθµίζουν σηµαντικά την ποιότητα της εικόνας. Ωστόσο, µε 

χαµηλή τάση της λυχνίας έχει παρατηρηθεί ότι το ιώδιο αποδίδει µεγαλύτερες 

πυκνότητες στον Υπολογιστικό Τοµογράφο. Η διαφορά στον ατοµικό αριθµό 

ιωδίου και των µαλακών µορίων, έχει σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερη απόδοση 

πυκνότητας από το ιώδιο, δυσανάλογη αύξηση στην αντίθεση µεταξύ ιωδίου 

και µαλακών µορίων και επιτρέπει την απεικόνιση των αγγειακών δοµών µεσα 

σε ένα περιβάλλον µε περισσότερο έντονο θόρυβο. Η σχέση µεταξύ της 

συγκέντρωσης του ιωδίου και της απόδοσης πυκνότητας του ως προς την 

τάση της λυχνίας φαίνεται να ακολουθεί γραµµικό πρότυπο  και έχει 

υπολογιστεί ότι η απόδοση πυκνότητας του ιωδίου στον υπολογιστικό 

τοµογράφο στα 90 kVp είναι κατά περίπου 43% µεγαλύτερη σε σχέση µε 

αυτήν στα 120kVp και κατά περίπου 74% µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν στα 

140 kVp (45). Εκµεταλλευτήκαµε το παραπάνω φαινόµενο για να παράγουµε 

διπλή αγγειογραφική απεικόνιση στους ασθενείς µας µε µόνο µια έγχυση 

ιωδιούχου σκιαγραφικού και καταφέραµε να συγκρίνουµε εικόνες από 

πρωτόκολλα χαµηλής δόσης σε σχέση µε το σύνηθες πρωτόκολλο 

αγγειογραφίας σώµατος των 120 kVp εξατοµικευµένα σε κάθε ασθενή.  

Επιλέξαµε να εφαρµόσουµε ένα σχετικά χαµηλό ρυθµό έγχυσης του 

σκιαγραφικού µέσου µε στόχο να παρατείνουµε την αρτηριακή ενίσχυση και 

να περιορίσουµε το χορηγούµενο όγκο του σκιαγραφικού.  
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 Αξιολογήσαµε τις εικόνες µας ως αρτηριογραφικά αποδεκτές 

βασισµένοι στη συνήθη πρακτική που αξιολογεί ως αγγειογραφικές τεχνικά τις 

απεικονίσεις οι οποίες αποδίδουν πυκνότητα του σκιαγραφούµενου αίµατος 

>250HU. Το παραπάνω δεν κατέστει εφικτό για 6 από τους 16 ασθενείς µας, 

για 4 άτοµα στο πρωτόκολλο των 100 kVp και για 2 άτοµα στο πρωτόκολλο 

των 80 kVp. Αυτό θα µπορούσε να ερµηνευτεί στο πλαίσιο πιθανής 

ιδιαιτερότητας στην αιµοδυναµική της κυκλοφορίας των ασθενών, που 

επηρέασε την φαρµακοκινητική του σκιαγραφικού. Αποκλείσαµε αυτούς τους 

ασθενείς συνολικά, ανεξάρτητα από πιθανή τεχνικά και ποσοτικά 

αγγειογραφική εικόνα σε µεµονωµένα από τα αρτηριακά τµήµατα που 

µελετήσαµε, µε στόχο να παράγουµε οµοιογενή σύνολα αγγειογραφικών 

δεδοµένων για περεταίρω ανάλυση. Οι τιµές σήµατος και θορύβου (CNR και 

SNR) της καθυστερηµένης αρτηριογραφικής σάρωσης αναµφισβήτητα 

υπολείπονται. Αυτό θα µπορούσαµε να το αποφύγουµε αυξάνοντας τον όγκο 

του χορηγούµενου σκιαγραφικού, κάτι που θα παρέτεινε χρονικά την ενίσχυση 

των αρτηριών, ωστόσο το αποφύγαµε για λόγους νεφροτοξικότητας.  

 Βρήκαµε ότι ο µαλακός αλγόριθµος ανασύνθεσης των εικόνων της 

υπολογιστικής τοµογραφίας  B31f αποδίδει καλύτερη ποιότητα εικόνας βάσει 

των παραµέτρων  CNR και SNR σε όλα τα πρωτόκολλα που εφαρµόσαµε. Ο 

σκληρός αλγόριθµος B46f αύξησε κατά πολύ το θόρυβο της εικόνας µε 

αποτέλεσµα σηµαντική ελάττωση του CNR και SNR στα πρωτόκολλα των 100 

kVp αλλά και των 120 kVp, κάτι που είναι συµβατό µε προηγούµενες 

αναφορές που συγκρίνουν το σκληρό αλγόριθµο B46f µε παρόµοιο µαλακό 

(B30f) στα 120 kVp (46). Το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά των τιµών SNR και CNR µεταξύ B31f στα 120 kVp και 100 

kVp (µε την εξαίρεση του CNR εντός του επιπέδου του stent)   υποστηρίζει τη 

δυνατότητα  χρήσης πρωτοκόλλων 100 kVp χαµηλής δόσης για την 

αγγειογραφική απεικόνιση στην περιοχή των νεφρικών αρτηριών.  

 Η οριακή διαφορά της τιµής του CNR εντός του stent (p = 0.042) στα 

100 kVp µπορεί να αποδοθεί στην παρουσία ψευδοκαταχωρήσεων που 

σχετίζονται µε τις µεταλλικές ιδιότητες των stent από ανοξείδωτο ατσάλι, οι 

οποίες είναι περισσότερο έντονες στις χαµηλές τάσεις λυχνίας, όπως και στην 

χαµηλή ένταση σκιαγράφησης του αυλού στην καθυστερηµένη αρτηριακή 
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φάση. Και ο µικρός αριθµός των ασθενών θα µπορούσε να έχει επιδράσει σε 

αυτό. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, αυτή τη διαφορά τη θεωρούµε 

αµελητέα. Παρά τη χαµηλή ένταση της σκιαγράφησης του αρτηριακού αυλού  

στην καθυστερηµένη αρτηριακή φάση στα 100 kVp, η τιµή SNR που 

µετρήθηκε ήταν επαρκής. Η µαθηµατική σχέση υπολογισµού του CNR 

επηρεάζεται από την τιµή του SNR και του θορύβου της εικόνας.  Αν 

προβλέπονταν µεγαλύτερη πυκνότητα σκιαγραφικού στον αυλό των αγγείων 

στις σαρώσεις χαµηλής ακτινικής δόσης, αυτό εύκολα θα υπερτερούσε της 

αύξησης του θορύβου και θα προέκυπτε αύξηση του SNR παράλληλα µε το 

CNR σε επίπεδο µη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς. Ούτως ή άλλως από τη 

σύγκριση του δεύτερου σε ποιότητα εικόνας αλγορίθµου ανασύνθεσης των 

εξετάσεων στα 120 kVp (Β40f) – το οποίο δεν διέφερε σηµαντικά από τον 

καλύτερο σε ποιότητα αλγόριθµο  B31f στα ίδια kVp  -  ο αλγόριθµος  B31f 

στα 100 kVp δεν διέφερε σηµαντικά, αποδίδοντας συγκρίσιµες τιµές CNR.  

 Τα πρωτόκολλα των 80 kVp φαίνεται να σχετίζονται µε αρκετά υψηλά 

επίπεδα θορύβου, µε αποτέλεσµα πολύ σηµαντική υποβάθµιση της εικόνας, 

σε µη διαγνωστικά επίπεδα, ακόµη και µε τη χρήση µαλακών αλγορίθµων 

ανασύνθεσης. Με αυτή τη λογική δεν χρησιµοποιήθηκε σκληρός αλγόριθµος 

ανασύνθεσης των εικόνων που παράχθηκαν µε τις ρυθµίσεις αυτές των 80 

kVp.  

Στην µελέτη µας καταλήξαµε σε ελάττωση της ακτινικής δόσης κατά 

44,5% µε ρύθµιση της λυχνίας στα 100 kVp έναντι ρύθµισης στα 120 kVp. Η 

ποιότητα της εικόνας υποβαθµίστηκε ήπια κατά µια βαθµίδα στα 100 kVp 

συγκριτικά µε την ποιότητα εικόνας στα 120 kVp στις 3 από τις 5 περιπτώσεις, 

αλλά παρέµεινε ικανοποιητική και διαγνωστικά επαρκής χωρίς να 

παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς την ποιότητα εικόνας. 

Επίσης δεν παρατηρήθηκε διαφορά  στον ποσοτικό χαρακτηρισµό των 

επαναστενώσεων µεταξύ των δυο πρωτοκόλλων. Η ρύθµιση της λυχνίας στα 

80 kVp είχε σαν αποτέλεσµα ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας κατά 77,6%, 

αλλά και σηµαντική ελάττωση της ποιότητας της εικόνας κατά δυο βαθµίδες 

σε 3 από τις 5 περιπτώσεις, χωρίς να παρατηρείται διαφορά στην ποσοτική 

εκτίµηση της επαναστένωσης. Το γεγονός ότι 2 από τις 5 σειρές εικόνων στα 

80 kVp ήταν µη διαγνωστικές, ενισχύει την άποψη ότι οι ρυθµίσεις των 80 kVp 
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δεν µπορούν να έχουν  κλινική εφαρµογή  στη απεικόνιση των νεφρικών 

αρτηριών και των stent των νεφρικών αρτηριών.  

 Η ποιότητα της εικόνας και η παρουσία ψευδοκαταχωρήσεων στις 

εξετάσεις υπολογιστικής τοµογραφίας των νεφρικών stent έχει συσχετιστεί µε 

πολλές παραµέτρους. Αυτές έχουν να κάνουν µε την θέση των νεφρικών 

αρτηριών κάθετα στον επιµήκη άξονα του σώµατος αλλά και του άξονα z του 

τραπεζιού του τοµογράφου, καθώς και µε τις φυσικές ιδιότητες των 

ενδοπροθέσεων από ανοξείδωτο ατσάλι. Σηµασία φαίνεται να έχει  και η 

εντόπισή τους βαθιά στο σώµα του ασθενούς µεταξύ πολλαπλών στρωµάτων 

ιστών που απορροφούν ακτινοβολία (4, 22, 47). Όλα τα παραπάνω θα 

µπορούσαν να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσµατα µας. Ωστόσο, έχει 

αποδειχτεί ότι είναι δυνατή η απεικόνιση εντός του stent στη νεφρική αρτηρία, 

ανεξαρτήτως των ψευδοκαταχωρήσεων που σχετίζονται µε την παρουσία του 

ανοξείδωτου ατσαλιού, µε την κατάλληλη επεξεργασία των εικόνων (48).  Με 

αυτό το πνεύµα εκτιµήσαµε τις εξετάσεις χρησιµοποιώντας πλήθος 

πολυεπίπεδων ανασυνθέσεων, µε ελεύθερη ρύθµιση του παραθύρου 

απεικόνισης, µε χρήση πολλαπλών αλγορίθµων ανασύνθεσης για κάθε 

σάρωση, πριν καταλήξουµε στη βαθµολόγηση της ποιότητας της εικόνας και 

τον προσδιορισµό του βαθµού της υπερπλασίας. Με τον τρόπο αυτό 

καταφέραµε να συσχετίσουµε τα αποτελέσµατα µας στο σύνηθες 

αγγειογραφικό πρωτόκολλο σάρωσης στα 120 kVp και στο πρωτόκολλο 

χαµηλής δόσης των 100 kVp χωρίς αξιόλογη απόκλιση. Με την άποψη ότι 

συχνά η ποιότητα της εικόνας στα µοντέρνα συστήµατα υπολογιστικής 

τοµογραφίας υπερτερεί σηµαντικά των αναγκών για ασφαλή διάγνωση (20), η 

µικρή απώλεια SNR µέσα στον αυλό των stent στα 100 kVp δεν εµπόδισε την 

ασφαλή ανάλυση των εξετάσεων των ασθενών µας.  

 Το πρωτόκολλο P120 που χρησιµοποιήσαµε ως αναφορά για 

σύγκριση αντιστοιχεί στο σύνηθες αγγειογραφικό πρωτόκολλο σάρωσης 

σώµατος του εργαστηρίου µας, αλλά αποτελεί και το πρωτόκολλο που 

χρησιµοποιήθηκε σε παλαιότερη µελέτη από τον Raza  και τους συνεργάτες 

του (21), που ανέφεραν 100% ευαισθησία και 100% αρνητική προγνωστική 

αξία για την ανίχνευση επαναστένωσης σε stent νεφρικών αρτηριών από 

ανοξείδωτο ατσάλι. Οι ρυθµίσεις της λυχνίας στη µελέτη τους ήταν στα 120 
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kVp/ 270 mAs και η σύγκριση έγινε µε την ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική 

αγγειογραφία, ως µέθοδο αναφοράς. Το παραπάνω ήταν το πιο συντηρητικό 

πρωτόκολλο από πλευράς ακτινικής επιβάρυνσης σε σχέση µε παλαιότερες 

µελέτες που χρησιµοποιούσαν τάση 140 kVp, µε συγκρίσιµα αποτελέσµατα 

(37,38). Από τεχνικής άποψης και λαµβάνοντας υπόψην τη χρονική και τη 

χωρική διακριτική ικανότητα, ο τοµογράφος 16 σειρών ανιχνευτών που 

χρησιµοποιήσαµε στη µελέτη µας παρέχει περισσότερο ισοτροπική 

απεικόνιση σε σχέση µε τον τοµογράφο 4 ανιχνευτών της προαναφερθείσας 

µελέτης του Raza,  και επιτρέπει σαφώς καλύτερη ανάδειξη του αυλού εντός 

του stent (49). 

 Ο κύριος περιορισµός της µελέτης µας αφορά στο µικρό αριθµό των 

συµµετεχόντων, κάτι που δεν µπορούσαµε να αποφύγουµε, προκειµένου να 

πετύχουµε πρωτίστως οµοιογενή οµάδα ανάλυσης ως προς τον τύπο και τη 

διάµετρο του stent, και επίσης να µην εκθέσουµε νεότερους ασθενείς σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία για της ανάγκες αυτής της µελέτης. Πρόσθετα, το 

αγγειογραφικό κριτήριο που χρησιµοποιήσαµε ελάττωσε περαιτέρω τον 

αριθµό των εξετάσεων. Θα µπορούσαµε να αποφύγουµε τις µη διαγνωστικές 

εξετάσεις  χαµηλής δόσης, αν η σάρωση µε το πρωτόκολλο ελαττωµένης 

δόσης γίνονταν σε αληθή αρτηριογραφική φάση. Ωστόσο, αυτό θα 

προϋπόθετε δεύτερη έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικού για το σύνηθες 

πρωτόκολλο για την ασφαλή κλινική διάγνωση.  Πρόσθετο περιορισµό 

αποτελεί το ότι χρησιµοποιήσαµε τις ίδιες ρυθµίσεις στην αρτηριακή φάση 

ανεξάρτητα από το σωµατότυπο των ασθενών, στο πλαίσιο της κοινής 

πρακτικής. Στην παρούσα µελέτη δεν υπήρχαν αξιόλογες διαφορές στα 

σωµατοτυπικά χαρακτηριστικά των ασθενών και οι ρυθµίσεις του συνήθους 

πρωτοκόλλου ήταν επαρκείς για όλους. Περαιτέρω µελέτες µε µεγαλύτερο 

αριθµό ασθενών, µε ανάλυση των σωµατοµετρικών παραµέτρων και για 

περισσότερους τύπους stent θα χρειαστούν για να αποδειχτεί η αξία της 

χρήσης πρωτοκόλλων χαµηλής δόσης στον υπολογιστικό τοµογράφο για την 

παρακολούθηση των stent των νεφρικών αρτηριών. 

 Τα ποσοστά σηµαντικής επαναστένωσης των stent των νεφρικών 

αρτηριών που αναδείξαµε είναι ανάλογα µε αυτά που περιγράφονται στη 

βιβλιογραφία (24). Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων της υπολογιστικής 
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τοµογραφίας µε αυτά της έγχρωµης Doppler υπερηχοτοµογραφίας, αλλά και 

της ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας στους ασθενείς που διενεργήθηκε 

δεν παρατηρήθηκε ασυµφωνία. Αναµφισβήτητα, η σύγκριση µε την ψηφιακή 

αφαιρετική αγγειογραφία σε όλους τους ασθενείς µας θα είχε πολλά 

πλεονεκτήµατα, ωστόσο επιλέξαµε τη διενέργεια της µόνο στις 2 περιπτώσεις 

κλινικής ανάγκης αποκατάστασης της επαναστένωση των stent. Άλλωστε, ο 

κύριος σκοπός ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρµογής πρωτοκόλλων 

χαµηλής ακτινικής δόσης στον υπολογιστικό τοµογράφο, έχοντας αποδεχτεί 

ότι η ΥΤ αγγειογραφία  στα 120 kVp επαρκεί για ασφαλή διάγνωση (36).  

Η δεύτερη οµάδα των ασθενών που συµµετείχε στην κλινική φάση της 

µελέτης µας, µε stent στο λαγόνιο και το µηροιγνυακό αρτηριακό άξονα,  

φαίνεται να δίνει εξίσου ενδιαφέροντα αποτελέσµατα.  

Η εξέταση στον υπολογιστικό τοµογράφο µε το τεχνικό κριτήριο 

αποδοχής της αγγειογραφικής εικόνας που ακολουθήσαµε - όπως και στην 

περίπτωση των stent των νεφρικών αρτηριών - κρίθηκε αποδεκτή για το 68% 

περίπου των ασθενών µας και επέτρεψε την περαιτέρω ανάλυση. Η ποιότητα 

της αγγειογραφικής εικόνας στο σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής 

σάρωσης σώµατος των 120 kVp αξιολογήθηκε ως άριστη στις µισές 

περιπτώσεις ασθενών µε stent λαγονίων αρτηριών και στο σύνολο των 

ασθενών µε stent του µηροιγνυακού άξονα. Μόνο µια περίπτωση µε stent 

λαγονίου αρτηρίας έδωσε µη διαγνωστική εξέταση στον Υπολογιστικό 

τοµογράφο, στο πλαίσιο σηµαντικών ψευδοκαταχωρήσεων από την 

παρουσία δεικτών από tandalum στις άκρες του stent, γεγονός βιβλιογραφικά 

γνωστό και αποδεκτό  από παλαιότερες µελέτες (47). Ελαττώνοντας την τάση 

της λυχνίας στα 100 kVp, η ασφαλής διάγνωση της επαναστένωσης των 

λαγονίων stent  παραµένει εφικτή µε µικρό κόστος ποιότητας εικόνας. Για τα 

stent του µηροιγνυακού άξονα η παραπάνω µεταβολή των στοιχείων της 

λυχνίας δεν φάνηκε να υποβαθµίζει την ποιότητα της εικόνας ούτε να επιδρά 

στη διαγνωστική ασφάλεια. Ακόµη και στα 80 kVp, είναι δυνατή η ασφαλής 

µελέτη των µηροιγνυακών stent. Προκειµένου για τη µελέτη των stent των 

λαγονίων αρτηριών, τα πρωτόκολλα χαµηλής δόσης των 80 kVp δεν φαίνεται 

να έχουν θέση.  
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Η µεταβολή στην ποιότητα της εικόνας στα πρωτόκολλα χαµηλής 

δόσης στην καθυστερηµένη αρτηριογραφική σάρωση σαφώς έχει επηρεαστεί 

από το γεγονός ότι το πεδίο της απεικόνισης στον Υπολογιστικό τοµογράφο 

είναι περισσότερο εκτεταµένο συγκριτικά µε αυτό για τα stent των νεφρικών 

αρτηριών µε επίδραση στο χρονισµό της καθυστερηµένης σάρωσης άρα και 

στην πυκνότητα της σκιαγράφησης του αυλού αγγείων και stent στα 

πρωτόκολλα χαµηλής δόσης. Επίσης, η πιθανή παρουσία αποφρακτικής 

νόσου σε θέσεις κεντρικότερα από το επίπεδο απεικόνισης, ειδικά για τα 

µηροιγνυακά stent,  θα µπορούσαν να επηρεάσουν το βαθµό σκιαγράφησης 

και στις δυο φάσεις της µελέτης. Ωστόσο, η στερεοτακτική θέση των stent υπό 

γωνία (για τα λαγόνια stent) ή και σχεδόν κατά παραλληλία (για τα 

µηροιγνυακά) σε σχέση µε τον άξονα z του τραπεζιού του τοµογράφου - και 

όχι κάθετα όπως είναι για τα stent των νεφρικών αρτηριών -, πιθανότατα 

εξισορρόπησαν τους παραπάνω πιθανούς περιορισµούς και συνετέλεσαν 

τελικά σε διαγνωστικές εικόνες σε αριθµό και βαθµό συγκρίσιµο µε αυτές της 

οµάδας ασθενών µε stent στις νεφρικές αρτηρίες στα πρωτόκολλα των 100 

kVp (22).   

Η ποσοστιαία ελάττωση της δόσης στα πρωτόκολλα του 

Υπολογιστικού Τοµογράφου για τους ασθενείς µε stent στις λαγόνιες αρτηρίες 

και στο µηροιγνυακό άξονα που µελετήσαµε υπολογίστηκε στο 47,5% και 

79,3% για τα πρωτόκολλα των 100 kVp των 80 kVp αντίστοιχα. Το επίπεδο 

της ελάττωσης της ακτινικής δόσης είναι αντίστοιχο µε αυτό που επιτεύχθηκε 

στην οµάδα ασθενών µε stent νεφρικών αρτηριών. 

Η οµάδα των ασθενών µε stent στις λαγόνιες αρτηρίες και το 

µηροιγνυακό άξονα που µελετήσαµε είναι αρκετά ανοµοιογενής, τόσο ως 

προς το µεταλλικό υλικό και τον τύπο των stent, όσο και ως προς τα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους και τη στερεοταξία. Το παραπάνω αποτελεί 

σηµαντικό περιορισµό και κρίνουµε ότι τελικά δεν επιτρέπει ασφαλείς 

περαιτέρω λεπτοµερέστερες συγκρίσεις µεταξύ των πρωτοκόλλων χαµηλής 

δόσης.  

Αντιπαραβάλλοντας τη µελέτη στον υπολογιστικό τοµογράφο µε αυτή 

της έγχρωµης Doppler υπερηχοτοµογραφίας, δεν προκύπτει διαφορά ως 
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προς την εκτίµηση του βαθµού της επαναστένωσης των λαγόνιων και 

µηροιγνυακών stent. Μια περίπτωση stent λαγονίου αρτηρίας δεν κατέστη 

δυνατό να µελετηθεί κατά την εξέταση της υπερηχοτοµογραφίας, στο πλαίσιο 

ιδιαίτερης κατανοµής ενδοκοιλιακού λίπους και αέρα, πρόβληµα που αρκετά 

συχνά προκύπτει στην καθηµέρα πράξη και που θεωρείται αποδεκτό (3). 

Τέλος, για τους 4 ασθενείς που οδηγήθηκαν σε ενδαρτηριακή ψηφιακή 

αγγειογραφία, τα αποτελέσµατα αυτής ήταν αντίστοιχα µε αυτά των άλλων 

µεθόδων.  

Συναξιολογώντας τα παραπάνω καταλήγουµε σε ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα για την αξία πρωτοκόλλων χαµηλής δόσης στον Υπολογιστικό 

τοµογράφο για τη µελέτη των stent του λαγόνιου και του µηροιγνυακού 

αρτηριακού άξονα µε ρυθµίσεις λυχνίας στα 100kVp. Παρότι η τάση των 80 

kVp στη λυχνία του τοµογράφου φαίνεται να επιτρέπει τη µελέτη των stent του 

µηροιγνυακού άξονα µε αξιόλογη διαγνωστική ασφάλεια, στην κλινική πράξη 

θα είχε όφελος µόνο σε λίγες περιπτώσεις εστιασµένου ελέγχου στα κάτω 

µέλη και πρακτικά µόνο µετά πιθανής αποτυχίας της υπερηχοτοµογραφικής 

µεθόδου. Οπωσδήποτε, περαιτέρω µελέτες µε µεγαλύτερο δείγµα ασθενών 

και ιδιαίτερα εστιασµένες στα διάφορα είδη περιφερικών stent είναι 

απαραίτητες για να τεκµηριώσουν την αξία των παραπάνω.  

Τα ποσοστά σηµαντικής επαναστένωσης των stent στο λαγόνιο και 

µηροιγνυακό άξονα που αναδείξαµε κατά τη διάρκεια της µελέτη µας φαίνεται 

να αντιστοιχούν µε την επίπτωση που περιγράφεται σε µεγαλύτερες σειρές 

(50-51).  

Τέλος, για την περίπτωση stent της άνω µεσεντερίου αρτηρίας που 

µελετήθηκε 2 φορές στον ίδιο ασθενή, το πρωτόκολλο χαµηλής δόσης των 

100 kVp και στις δυο περιπτώσεις αποδείχτηκε διαγνωστικό. Η µικρή 

υποβάθµιση της εικόνας στα 100 kVp στη δεύτερη εξέταση του ασθενούς 

στην κλινική κατάσταση της οξείας κοιλίας µπορεί να επηρεάστηκε και από 

αιµοδυναµικά αίτια, ωστόσο παρατηρήθηκε και στους ασθενείς µε stent 

νεφρικής αρτηρίας τα οποία έχουν παραπλήσια στερεοδιάταξη. Η ελάττωση 

της ακτινικής επιβάρυνσης που επιτεύχθηκε κυµάνθηκε σε αντίστοιχο πλαίσιο 

µε αυτό για τους ασθενείς µε stent στις λοιπές αρτηριακές θέσεις που 
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µελετήσαµε. Αν λάβει κανείς υπόψην του ότι οι ασθενείς µε stent στους 

µεσεντέριους αρτηριακούς κλάδους θεωρητικά υπολείπονται σε θρέψη, αρά 

και σε απορρόφηση ακτινοβολίας από το λιπώδη τους ιστό στην περιοχή της 

κοιλίας, ίσως τα πρωτόκολλα χαµηλής δόσης στον ΥΤ να έχουν θέση 

εφαρµογής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Η αγγειογραφική απεικόνιση στον Υπολογιστικό τοµογράφο φαίνεται να 

κερδίζει τα τελευταία χρόνια σηµαντικό έδαφος στη διάγνωση και την 

παρακολούθηση της επαναστένωσης των περιφερικών αρτηριακών stent και 

τείνει να υποκαταστήσει την ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία 

σε πολλές περιπτώσεις. Το θέµα της ακτινικής επιβάρυνσης από τις 

αγγειογραφικές εξετάσεις της υπολογιστικής τοµογραφίας - και ειδικά σε νέους 

ασθενείς µε προοπτική επαναλαµβανόµενων εξετάσεων - απασχολεί ιδιαίτερα 

την επιστηµονική κοινότητα.  

Η µελέτη µας σχεδιάστηκε µε άξονα τη λογική της σύγχρονης 

απεικόνισης για τη λιγότερη δυνατή ακτινοβόληση µε στόχο το πρακτικά 

ικανοποιητικό και ασφαλές διαγνωστικό αποτέλεσµα (As Low As Reasonably 

Achievable - ALARA). Η µελέτη προσοµοίωσης που προηγήθηκε και στη 

συνέχεια η διερεύνηση στις οµάδες των ασθενών µας της δυνατότητας 

απεικόνισης και αξιολόγησης των περιφερικών αρτηριακών stent µε 

πρωτόκολλα ελαττωµένης ακτινικής επιβάρυνσης στον υπολογιστικό 

τοµογράφο, είναι η πρώτη προσπάθεια που έχει γίνει ως τώρα και παρά τους 

περιορισµούς που προαναφέραµε, ήδη φαίνεται να προβληµατίζει άλλους 

ερευνητές (βλ. Κεφάλαιο 9).  

Από τη µελέτη µας καταλήγουµε λοιπόν ότι φαίνεται να είναι δυνατή η 

χρήση πρωτοκόλλων χαµηλής δόσης στον Υπολογιστικό τοµογράφο, τόσο για 

την απεικόνιση των αγγείων όσο και για τη µελέτη της επαναστένωσης των 

stent των περιφερικών αρτηριών. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται 

τόσο από τα εργαστηριακά µας δεδοµένα, όσο και από τη σύγκριση των 

εικόνων µε τις συνήθεις ρυθµίσεις στον Υπολογιστικό Τοµογράφο, αλλά και 

των αποτελεσµάτων από τις υπερηχοτοµογραφικές και τις ενδαρτηριακές 

αγγειογραφικές µελέτες.  

Παρότι στη µελέτη προσοµοίωσης τα ιδιαίτερα συντηρητικά 

πρωτόκολλα µε ρύθµιση της τάσης της λυχνίας στα 80 kVp  δίνουν 

αποτελέσµατα εξίσου αξιόπιστα µε αυτά των 100 kVp, στην κλινική πράξη τα 
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αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι θα µπορούσαν να βρουν εφαρµογή µόνον σε 

περιπτώσεις ιδιαίτερα εστιασµένου ελέγχου σε stent του µηροιγνυακού 

αρτηριακού άξονα.  

Για τη µελέτη των stent στις νεφρικές αρτηρίες, την άνω µεσεντέριο 

αρτηρία και στο λαγόνιο άξονα, η ρύθµιση της λυχνίας του τοµογράφου στα 

100 kVp φαίνεται ότι µπορεί αξιόπιστα να αναδείξει και να χαρακτηρίσει τις 

αλλοιώσεις της επαναστένωσης µε µικρό κόστος την ήπια υποβάθµιση της 

ποιότητας της εικόνας. Η ελάττωση της τάσης στα 80 kVp υποβαθµίζει 

σηµαντικά την εικόνα και οδηγεί σε µη διαγνωστικές εξετάσεις.  

Φαίνεται ότι µεσαίοι αλγόριθµοι ανασύνθεσης των εικόνων που 

παράγονται στα πρωτόκολλα των 100 kVp στον υπολογιστικό τοµογράφο 

εξασφαλίζουν καλύτερη απεικόνιση µε παρουσία ανεκτού θορύβου, χωρίς 

αξιόλογη απώλεια αντίθεσης, που δεν υποβαθµίζει σηµαντικά την εικόνα και 

επιτρέπει την αξιολόγηση της επαναστένωσης χωρίς διαφορά σε σχέση µε τα 

πρωτόκολλα των 120 kVp. Μικρές ρυθµίσεις παραµέτρων του διαγνωστικού 

παραθύρου, όπως και πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις βοηθούν περεταίρω στην 

καλύτερη οπτικοποίηση του αποτελέσµατος και ενισχύουν τη διάγνωση.  

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται να είναι εφικτή η ασφαλής 

αγγειογραφική απεικόνιση και η διάγνωση της επαναστένωσης των 

περιφερικών stent σε νεφρικές, µεσεντέριο, λαγόνιες αρτηρίες και στο 

µηροιγνυακό άξονα µε πρωτόκολλα των 100 kVp, µε κέρδος την ελάττωση 

της ακτινικής επιβάρυνσης των ασθενών περίπου στο µισό, σε σχέση µε τα 

συνήθη πρωτόκολλα των 120kVp.  

Δεδοµένων των αρκετών περιορισµών της µελέτης µας, τα παραπάνω 

εργαστηριακά και κλινικά δεδοµένα αποτελούν ενδείξεις της αξίας εφαρµογής 

των πρωτοκόλλων χαµηλής ακτινικής δόσης στον Υπολογιστικό Τοµογράφο 

και ασφαλώς για την τεκµηρίωση τους απαιτούνται περεταίρω εργαστηριακές 

και κλινικές µελέτες.  

Ωστόσο, διαφαίνεται ικανή προοπτική στη χρήση τους, ιδιαίτερα αν 

λάβει κανείς υπόψην τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των σύγχρονων 

πολυτοµικών υπολογιστικών τοµογραφικών συστηµάτων, την εξέλιξη προς 
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την κατεύθυνση της ισοτροπικής απεικόνισης όπως και τα νέα λογισµικά 

συστήµατα που αναπτύσσονται στο επίπεδο µετεπεξεργασίας της εικόνας.  

Επίσης, σηµαντική προοπτική διαφαίνεται και στο θέµα της χρήσης των 

ενδοφλέβια χορηγούµενων ιωδιούχων σκιαγραφικών µέσων, καθώς λιγότερο 

υψηλές συγκεντρώσεις τους στο αίµα είναι απαραίτητες για να αποδώσουν 

αγγειογραφική εικόνα µετά από σάρωση στον Υπολογιστικό τοµογράφο µε 

πρωτόκολλα ελαττωµένης δόσης. Τα παραπάνω δυνητικά θα µπορούσαν να 

καταστήσουν τις αγγειογραφικές απεικονίσεις στον Υπολογιστικό Τοµογράφο 

περισσότερο ασφαλείς τόσο µε άξονα την ακτινοπροστασία όσο και την 

πρόληψη της τοξικότητας από τα σκιαγραφικά µέσα.  
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Μέρος από τα αποτελέσµατα της µελέτης µας έχουν δηµοσιευτεί στα 
παρακάτω επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια: 

 

1. K. Perisinakis, E. Manousaki, K. Zourari, D. Tsetis, A. Tzedakis, A. 

Papadakis,  A. Karantanas, J. Damilakis. Accuracy of multislice CT 

angiography for the assessment of in-stent restenoses in the iliac 

arteries at reduced dose: a phantom study. Br J Radiol. 

2011;84(999):244-50 
2. E. Manousaki, K. Perisinakis, A. Karantanas, D. Tsetis. MDCT 

angiography assessment of renal artery in-stent restenosis; can we 

reduce the radiation exposure burden? Eur J Radiol. 2011;79(2):224-

31 
3. Manousaki E, Tsekouras K, Perisinakis K, Tsetis D, Gourtsoyiannis N. 

MDCT and renal artery in-stent restenosis; is radiation exposure 

reduction feasible? ESUR 2009 

4. Μανουσάκη Ε, Τσέτης Δ, Περισυνάκης Κ, Τσεκουράς Κ, 

Γκουρτσογιάννης Ν. ΥΤ αγγειογραφία για την µελέτη επαναστένωσης 

µεταλλικών ενδοπροθέσεων (stent) της νεφρικής αρτηρίας: είναι δυνατή 

η εφαρµογή πρωτοκόλλων µειωµένης ακτινικής επιβάρυνσης; 18ο 

Διαπανεπιστηµιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 2008 

 

 

 

Η δηµοσίευση (1) έχει ήδη χρησιµοποιηθεί ως βιβλιογραφική αναφορά σε 2 

πρόσφατες δηµοσιεύσεις:  

- Köhler M et al.  Radiol Res Pract. 2011; 2011: 103873 

- Werncke T et al. Invest Radiol. 2012; 47(9):530-7 

Η δηµοσίευση (2)  έχει ήδη χρησιµοποιηθεί ως βιβλιογραφική αναφορά σε 2 

πρόσφατες δηµοσιεύσεις:   

- Alkadhi H, Schindera ST. Eur J Radiol. 2011;80(1):36-40  

- Winklehner A et al. Invest Radiol. 2011;46(12):767-73 

 

Πηγές: Scopus, Pubmed, Google Scolar, Web of Science (Φεβρουάριος 2013) 
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ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ  
(STENT) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ :  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ DOPPLER 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Η αγγειοπλαστική µε συνοδό τοποθέτηση stent αποτελεί καταξιωµένη 

και µόνιµη µέθοδο αντιµετώπισης της αποφρακτικής νόσου των περιφερικών 

αρτηριών. Ο µεταλλικός σκελετός της ενδοπρόθεσης ανταγωνίζεται µηχανικά 

τις δυνάµεις της ελαστικής επαναφοράς (elastic recoil) του αρτηριακού  

τοιχώµατος και αποτρέπει την αναδιαµόρφωση (remodeling) του τοιχώµατος, 

µε αποτέλεσµα την διατήρηση της βατότητας του αγγείου και της αιµατικής 

ροής προς την περιφέρεια της αγγειακής κοίτης. 

Η πρωτογενής βατότητα των stent είναι αρκετά υψηλή και προσεγγίζει 

το 85% στον αορτολαγόνιο άξονα, το 89% στις νεφρικές αρτηρίες και το 80% 

περίπου στις καρωτίδες αρτηρίες. Ωστόσο, αρκετά συχνά ελλοχεύει ο 

κίνδυνος της επαναστένωσης εντός του stent, µε δυνητικό αποτέλεσµα την 

υποτροπή της νόσου. Η επαναστένωση των stent έχει εξελιχθεί σε ένα 

σηµαντικό κλινικό πρόβληµα που µπορεί να περιορίσει σηµαντικά την 

αρτηριακή παροχή στην περιφέρεια και να προκαλέσει σηµαντική ισχαιµία 

οργάνων και ιστών. 

Η απώλεια του αρχικού αποτελέσµατος της αγγειοπλαστικής µε stent 

έρχεται µεσοπρόθεσµα, ως επαναστένωση, απότοκος της υπερπλασίας του 

έσω χιτώνα. Το µηχανικό τραύµα κινητοποιεί τη µετανάστευση λείων µυϊκών 

κυττάρων και µυοϊνοβλαστών προς τον έσω χιτώνα όπου και 

πολλαπλασιάζονται. Με την πάροδο αρκετών εβδοµάδων ή και µηνών η 

κυτταροβρίθεια των µυοϊνοβλαστών ελαττώνεται και πλέον µακροπρόθεσµα 

καθίσταται περισσότερο σηµαντική η απόθεση εξωκυττάριου στρώµατος από 

πρωτεογλυκάνες και στοιχεία κολλαγόνου, τα οποία συντελούν στην 
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δηµιουργία επαναστένωσης. Τα υπερπλαστικά φαινόµενα κορυφώνονται σε 

διάστηµα περίπου 6 µηνών. Στη συνέχεια ο υπερπλαστικός ιστός τείνει να 

σταθεροποιείται στο πλαίσιο ινώδους ωρίµανσης που εξελίσσεται συνήθως 

στο διάστηµα της πρώτης τριετίας µετά την τοποθέτηση του stent. 

Παρόλη τη διάδοση της χρήσης των αρτηριακών stent και παρά τα όχι 

ασήµαντα ποσοστά δυνητικής επαναστένωσης, δεν υπάρχουν σαφείς 

κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των 

ασθενών µετά από τοποθέτηση stent στις περιφερικές αρτηρίες. Η 

απεικονιστική µέθοδος αναφοράς στην ανάδειξη της επαναστένωσης εντός 

του stent είναι η ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, που 

ωστόσο, εξαιτίας του επεµβατικού της χαρακτήρα  καθιστά αναγκαία την 

µερική ή ολική αντικατάστασή της από µη επεµβατικές µεθόδους ανάλογης 

ευαισθησίας και ειδικότητας. Υπερηχοτοµογραφικές τεχνικές, µαγνητικός 

συντονισµός και κυρίως αγγειογραφικές µέθοδοι στον Υπολογιστικό 

Τοµογράφο έχουν το πλεονέκτηµα της αναίµακτης εξέτασης, ωστόσο 

χαρακτηρίζονται από αρκετά µειονεκτήµατα.  

Πλέον πρόσφατες αναφορές προσεγγίζουν τις δυνατότητες των 

σύγχρονων συστηµάτων πολυτοµικής υπολογιστικής τοµογραφίας, που µε τη 

µεγιστοποίηση χωρικής και χρονικής διακριτικής ικανότητας παρουσιάζονται 

πολλά υποσχόµενα στη λεπτοµερή ανάδειξη και εκτίµηση της υπερπλαστικής 

βλάβης εντός των stent µε αξιόλογη ευαισθησία και κυρίως πολύ ισχυρή 

αρνητική προγνωστική αξία. Ωστόσο, η χρήση της πολυτοµικής υπολογιστικής 

τοµογραφίας συνεπάγεται σηµαντική ακτινική επιβάρυνση για τον εξεταζόµενο 

και δεδοµένης της αθροιστικής επιβάρυνσης της ακτινοβολίας στους ιστούς, 

είναι δυνατό µετά από επαναλαµβανόµενες εκθέσεις στον υπολογιστικό 

τοµογράφο να ξεπεραστούν ακόµη και τα επίπεδα που θεωρούνται κρίσιµα 

για την ανάπτυξη καρκινογένεσης. Μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας 

αποκαλύπτει ερευνητικό ενδιαφέρον µε αξιόλογα αποτελέσµατα στην 

εφαρµογή πρωτοκόλλων Υπολογιστικής Τοµογραφίας χαµηλής δόσης για την 

απεικόνιση των αγγείων. Προς το παρόν δεν υπάρχει δηµοσιευµένη εµπειρία 

για την αξία των πρωτοκόλλων χαµηλής δόσης στη µελέτη των περιφερικών 

αρτηριακών stent.  
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Η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε µε σκοπό να διερευνήσει τη 

δυνατότητα ανάδειξης της υπερπλασίας των stent στα περιφερικά αγγεία και 

την εκτίµηση της επαναστένωσής τους µε πρωτόκολλα Υπολογιστικής 

Τοµογραφίας ελαττωµένης δόσης  στον  πολυτοµικό υπολογιστικό τοµογράφο 

16 ανιχνευτών του εργαστηρίου µας (Siemens Somatom Sensation, Siemens 

AG, Forchheim, Germany) και να συσχετίσει τα αποτελέσµατα µε αυτά της 

ενδαρτηριακής ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας και της έγχρωµης 

Doppler υπερηχοτοµογραφίας. Ο σχεδιασµός της µελέτης περιλαµβάνει 

πειραµατικό µέρος µε χρήση οµοιωµάτων για τη διερεύνηση της δυνατότητας 

απεικόνισης των παραπάνω και τα πειραµατικά αποτελέσµατα αξιολογούνται 

περαιτέρω µε κλινική µελέτη εθελοντών µε stent στις νεφρικές, τις λαγόνιες και 

την άνω µεσεντέριο αρτηρίες καθώς και στο µηροιγνυακό αρτηριακό άξονα 

που βρίσκονται ήδη σε τακτικό πρόγραµµα παρακολούθησης µετά την 

τοποθέτηση stent. 

 

Α. Πειραµατικό µέρος 

Χρησιµοποιήθηκε το ανθρωπόµορφο οµοίωµα Rando για να γίνει 

προσοµοίωση του µέσου ασθενή µε υπερπλασία σε stent εµφυτευµένο στην 

περιοχή της έξω λαγονίου και της εγγύτερης περιοχής της επιπολής µηριαίας 

αρτηρίας. Μελετήθηκε η συµπεριφορά σύγχρονου µεταλλικού stent τύπου 

nitinol  διαµέτρου 10mm. Για την προσοµοίωση του υπερπλαστικού ιστού 

έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια να κατασκευαστεί υλικό σύστασης από κερί µε 

συµπεριφορά στον υπολογιστικό τοµογράφο αντίστοιχη µε αυτή του 

υπερπλαστικού ιστού. Προσοµοιώθηκαν στενώσεις 39%, 49% και 59%. 

Επιλέχθηκε προσεκτικά διάλυση ιωδιούχου σκιαγραφικού σε φυσιολογικό 

ορό, µε στόχο πυκνότητα στον υπολογιστικό τοµογράφο αντίστοιχη µε αυτή 

του σκιαγραφούµενου αίµατος στις εξετάσεις αγγειογραφίας. Το παραπάνω 

οµοίωµα υποβλήθηκε σε διαδοχικές σαρώσεις στον υπολογιστικό τοµογράφο 

τόσο µε το σύνηθες αγγειογραφικό πρωτόκολλο σάρωσης σώµατος µε τις 

συνήθεις ρυθµίσεις της λυχνίας, όσο και µε πρωτόκολλα διαβαθµιζόµενων 

ρυθµίσεων χαµηλότερης ακτινικής δόσης. Η ποσοστιαία επαναστένωση 

µετρήθηκε µε βάση το προφίλ πυκνοτήτων των εικονοστοιχείων στον 
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Υπολογιστικό Τοµογράφο κατά µήκος γραµµής κάθετης στον άξονα του 

αγγείου σε ανασυνθέσεις πάχους 2mm και 5mm. Ακολούθησε σύγκριση των 

τιµών επαναστένωσης που µετρήθηκαν στα διάφορα πρωτόκολλα 

διαβαθµιζόµενης ακτινικής δόσης µε το σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής 

σάρωσης σώµατος. Τέλος µε τη µέθοδο Monte Carlo έγινε εκτίµηση της 

δραστικής δόσης για τον ασθενή από τα διάφορα πρωτόκολλα σάρωσης.  

Έγινε εφικτή η απεικόνιση του stent και της υπερπλασίας σε όλα τα 

πρωτόκολλα απεικόνισης. Η µετρούµενη διαφορά στις τιµές της ποσοστιαίας 

επαναστένωσης στα διάφορα πρωτόκολλα διαβαθµισµένης δόσης σε σχέση 

µε τις απόλυτες τιµές επαναστένωσης που δηµιουργήσαµε ήταν µικρότερη 

του 10%, 12% και 12% για τις στενώσεις 39%, 49% και 59% που 

δηµιουργήσαµε αντίστοιχα. Η µετρούµενη ποσοστιαία επαναστένωση µε 

εφαρµογή του συνήθους πρωτοκόλλου σάρωσης σώµατος είχε απόκλιση 

<6% από όλες τις µετρήσεις σε όλα τα πρωτόκολλα ελαττωµένης δόσης για 

όλες τις προσοµοιώσεις επαναστένωσης. Η ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας 

στον ασθενή υπολογίζεται να είναι αρκετά µεγάλη και φαίνεται να µπορεί να 

φτάσει το 85% στις ρυθµίσεις της λυχνίας 80 kVp/ 80 mAs σε σχέση µε το 

σύνηθες πρωτόκολλο αγγειογραφικής σάρωσης σώµατος των 120 kVp/ 160 

mAs.  

Καταλήγουµε λοιπόν ότι είναι δυνατή η απεικόνιση των αρτηριακών 

stent στην περιοχή της έξω λαγονίου αρτηρίας και της εγγύτερης επιπολής 

µηριαίας αρτηρίας µε πρωτόκολλα ελαττωµένης ακτινικής δόσης σε 

πολυτοµικό υπολογιστικό τοµογράφο 16 ανιχνευτών, µε αρκετά αξιόπιστη 

ποσοτικοποίηση της υπερπλασίας και µε απόκλιση <6% ακόµα και σε 

πρωτόκολλα σάρωσης µε χαµηλές ρυθµίσεις λυχνίας ως 80 kVp / 80 mAs. 

Φαίνεται ότι τα πρωτόκολλα χαµηλής ακτινικής επιβάρυνσης στον πολυτοµικό 

Υπολογιστικό Τοµογράφο θα µπορούσαν να επιβαρύνουν τον ασθενή µε 

µικρότερη δόση ακτινοβολίας από αυτή της ενδαρτηριακής ψηφιακής 

αγγειογραφίας.  

Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν ήδη δηµοσιευτεί στο περιοδικό British 

Journal of Radiology µε στοιχεία δηµοσίευσης :  

• K. Perisinakis, E. Manousaki, K. Zourari, D. Tsetis, A. Tzedakis, A. 

Papadakis,  A. Karantanas, J. Damilakis. Accuracy of multislice CT 
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angiography for the assessment of in-stent restenoses in the iliac 

arteries at reduced dose: a phantom study. Br J Radiol. 

2011;84(999):244-50 

 

Β. Κλινικό µέρος 

Στο κλινικό µέρος της µελέτης µας διερευνήσαµε προοπτικά τη 

δυνατότητα εφαρµογής πρωτοκόλλων χαµηλής ακτινικής επιβάρυνσης στον 

πολυτοµικό υπολογιστικό τοµογράφο 16 ανιχνευτών του εργαστηρίου µας για 

τη µελέτη επαναστένωσης σε stent νεφρικής αρτηρίας, λαγονίων αρτηριών, 

άνω µεσεντερίου αρτηρίας και µηροιγνυακού άξονα εθελοντών ασθενών. 

Συγκρίναµε τα αποτελέσµατα µε τις αυτά από απεικονίσεις στον υπολογιστικό 

τοµογράφο µε το σύνηθες αγγειογραφικό πρωτόκολλο σάρωσης σώµατος 

όπως και µε εξετάσεις έγχρωµης Doppler υπερηχοτοµογραφίας και 

ενδαρτηριακής ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας.  

Μελετήθηκαν 16 ασθενείς µε 19 stent νεφρικής αρτηρίας ίδιας 

σύστασης και διαµέτρου, καθώς και 12 ασθενείς µε 15 stent στις λαγόνιες 

αρτηρίες και 14 ασθενείς µε stent στο µηροιγνυακό αρτηριακό άξονα. 

Εξετάστηκε επίσης δυο φορές ένας ασθενής µε stent άνω µεσεντερίου 

αρτηρίας. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε έγχρωµο Doppler έλεγχο, σε 

πολυφασική υπολογιστική τοµογραφία µε σκιαγραφικό και επί ένδειξης 

αποκατάστασης και σε ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία.   

Στην εξέταση υπολογιστικής τοµογραφίας πραγµατοποιήθηκαν δυο 

διαδοχικές σαρώσεις σε κάθε ασθενή. Στην πρώτη σάρωση  έγινε ρύθµιση 

λυχνίας στα 120 kVp σε αληθή αρτηριογραφική φάση. Η δεύτερη – 

καθυστερηµένη αρτηριογραφική- σάρωση για τους 9 ασθενείς µε stent στις 

νεφρικές αρτηρίες, για 6 ασθενείς µε stent  στις λαγόνιες, για 6 ασθενείς µε 

µηροιγνυακά stent και τον ασθενή µε stent της άνω µεσεντερίου αρτηρίες και 

στις δυο συνεδρίες που εξετάστηκε έγινε µε ρύθµιση της λυχνίας στα 100 kVp. 

Για τους λοιπούς 7 ασθενείς µε stent στις νεφρικές αρτηρίες, 6 ασθενείς µε 

stent  στις λαγόνιες και 8 ασθενείς µε µηροιγνυακά stent η δεύτερη σάρωση 

έγινε µε ρυθµίσεις στα 80kVp. Ακολούθησαν πολλαπλές ανασυνθέσεις. Στη 
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συνέχεια έγινε ποσοτική εκτίµηση της αγγειογραφικής ποιότητας της εξέτασης 

και κατόπιν ανεξάρτητες διαβαθµισµένες ποιοτικές εκτιµήσεις εικόνας και 

επαναστένωσης από δυο µελετητές. Καταγράφηκε η ακτινική επιβάρυνση µε 

την παράµετρο CTDIvol για κάθε ασθενή σε κάθε πρωτόκολλο.  

Ποσοτικά αποδεκτή αγγειογραφική εικόνα κατέστη εφικτή σε 5 ασθενείς 

µε stent νεφρικών αρτηριών, 5 ασθενείς µε stent λαγονίων αρτηριών και 4 

ασθενείς µε stent µηροιγνυακού άξονα στις απεικονίσεις των 80 kVp. Για τις 

απεικονίσεις υπό τάση 100kVp οι αποδεκτές αγγειογραφίες ήταν 5 για stent 

νεφρικών αρτηριών, 5 για stent λαγονίων αρτηριών, 5 για stent µηροιγνυακού 

άξονα και οι 2 εξετάσεις του ασθενούς µε stent άνω µεσεντερίου αρτηρίας.  

Για τους ασθενείς µε stent νεφρικής αρτηρίας το πρωτόκολλο 120 kVp 

απέδωσε σήµα-προς-θόρυβο και αντίθεση-προς-θόρυβο ανώτερο των 

λοιπών σε όλα τα αγγεία και τους αλγορίθµους, χωρίς ωστόσο να 

παρατηρηθεί σηµαντική διαφορά  µεταξύ αυτού και ανασυνθέσεων 

αλγορίθµου Β31f µε χαµηλή έκθεση στα 100kV. Τα πρωτόκολλα απεικόνισης 

σε 80 kVp σχετίστηκαν µε αρκετά υψηλά επίπεδα θορύβου, µε υποβάθµιση 

της εικόνας σε µη διαγνωστικά επίπεδα. Όλες οι εξετάσεις των 100kVp 

θεωρήθηκαν διαγνωστικά επαρκείς. Δεν διαπιστώθηκε σηµαντική 

διαφοροποίηση στην αναγνώριση και εκτίµηση επαναστενώσεων µεταξύ 

πρωτοκόλλου 120kVp και 100kVp, 80kVp. Για τον ασθενή µε stent στην άνω 

µεσεντέριο αρτηρία η απεικόνιση σε 120kVp και 100kVp έδωσε ίδια 

αποτελέσµατα. Για τους ασθενείς µε stent λαγονίων αρτηριών και 

µηροιγνυακού άξονα η ελάττωση της τάσης της λυχνίας στα 100 kVp φάνηκε 

να επιτρέπει ασφαλή διάγνωση της επαναστένωσης µε µικρό κόστος 

ποιότητας εικόνας. Τα πρωτόκολλα των 80 kVp ήταν µη διαγνωστικά 

προκειµένου για τα λαγόνια stent, ωστόσο επέτρεψαν ασφαλή διάγνωση των 

βλαβών των µηροιγνυακών stent. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε συµφωνία  

µε τα αποτελέσµατα του Doppler ελέγχου και της ενδαρτηριακής 

αγγειογραφίας στην εκτίµηση και ποσοτικοποίηση της υπερπλασίας.  

Για τους ασθενείς µε stent στις νεφρικές αρτηρίες η µέση ποσοστιαία 

ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας µετρήθηκε 44.5% και 76.7% για τα 

πρωτόκολλα των 100 kVp των 80 kVp αντίστοιχα. Η ποσοστιαία ελάττωση της 
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δόσης για τους ασθενείς µε stent στις λαγόνιες αρτηρίες και στο µηροιγνυακό 

άξονα υπολογίστηκε στο 47,5% και 79,3% για τα πρωτόκολλα των 100 kVp 

των 80 kVp αντίστοιχα. Για τις δυο εξετάσεις του ασθενούς µε stent της άνω 

µεσεντερίου αρτηρίας η ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας ήταν 44,7% µε 

εφαρµογή πρωτοκόλλου 100kVp. 

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατή η ΥΤ 

αγγειογραφική απεικόνιση και η µελέτη stent περιφερικών αρτηριών µε 

πρωτόκολλα χαµηλής δόσης στον Υπολογιστικό Τοµογράφο µε ρυθµίσεις 

λυχνίας στα 100kV και µε όφελος για τον ασθενή σχεδόν τον υποδιπλασιασµό 

της ακτινικής δόσης. Η εκτίµηση υπερπλασίας των stent στα πρωτόκολλα 

αυτά δεν υπολείπεται σηµαντικά παρά την ποιοτική υποβάθµιση της εικόνας, 

συγκριτικά µε τα συνήθη πρωτόκολλα του Υπολογιστικού Τοµογράφου ή τις 

υπερηχοτοµογραφικές Doppler εξετάσεις και τα αποτελέσµατα της 

ενδαρτηριακής αγγειογραφίας. Απεικόνιση µε ακόµα χαµηλότερη ακτινική 

επιβάρυνση µε πρωτόκολλα 80kVp φαίνεται να έχει θέση µόνο στη 

στοχευµένη µελέτη stent του µηροιγνυακού άξονα.  

Μέρος από τα αποτελέσµατα αυτά έχουν ήδη δηµοσιευτεί στο 

περιοδικό European Journal of Radiology µε στοιχεία δηµοσίευσης: 

• E. Manousaki, K. Perisinakis, A. Karantanas, D. Tsetis. MDCT 

angiography assessment of renal artery in-stent restenosis; can we 

reduce the radiation exposure burden? Eur J Radiol. 2011;79(2):224-

31 
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PERIPHERAL ARTERIAL IN-STENT RESTENOSIS: 

 COMPARATIVE EVALUATION OF COLOR DOPPLER 
ULTRASONOGRAPHY, MULTIDETECTOR COMPUTED 
TOMOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY 

 

 Stent – assisted angioplasty procedures are currently regarded as 

primary catheter-based therapy for peripheral arterial obstructive disease. 

Stenting manages to obliterate stenosis and restore arterial supply to the 

periphery more efficiently compared to balloon angioplasty by inhibiting both 

elastic recoil and vascular remodeling. 

 Primary patency rates are noteworthy, reaching 85% in the aorta and 

the iliac arteries, 89% in the renal arteries and approximately 80% in the 

carotid territory. Although stenting has proven effective, in-stent restenosis 

may occur and lead to disease relapse.&In-stent restenosis has developed into 

a significant clinical problem and if left untreated, the deprivation of arterial 

flow can cause severe ischemia to organs and tissues.  

 Late intrastent lumen loss is the result of intimal hyperplasia. The 

cellular basis of in-stent restenosis has been clarified as the unavoidable 

inflammatory response triggered by the mechanical trauma caused by the 

deployment of stent. The endothelial lining gets disrupted and the propagated 

injury to the media and adventitia result in smooth muscle cell and 

myofibroblast migration and proliferation of them within the intima. After 

several weeks cellularity decreases and collagen-based matrix occupies the 

hyperplastic lining. The peak tissue accumulation occurs within the first six 

months after stent implantation. The hyperplasia evolves to fibrotic tissue 

between 6 months and 3 years and stabilizes or minor declines onwards. 

 Currently there is no consensus on the best management approach of 

patients with stent-assisted peripheral revascularization, regarding either the 

precise timing or the proper screening method.& The reference standard for 

identifying and assessing in-stent restenosis is transcatheter angiography, an 
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invasive procedure whitch is associated with several complications. It is 

questionable whether an invasive method should be used as a follow-up tool 

and there appears the necessity for its replacement by non-invasive methods 

that are accurate enough to distinguish significant hyperplasia that would 

justify (in this case therapeutic) intervention. The current alternatives include 

color Doppler ultrasonography, Magnetic Resonance Imaging and Computed 

Tomography, all of them suffering from certain limitations.   

 Current literature considers modern multidetector computed 

tomography as the most attractive non-interventional alternative for the 

assessment of in-stent restenosis. Modern multidetector computed 

tomography systems provide significant spatial and temporal resolution that 

enable direct visualization of hyperplasia and quantification of restenosis with 

high sensitivity rates and almost absolute negative predictive value. 

Multidetector Computed Tomography imaging is considered to be a high-dose 

diagnostic procedure and the potential mitogenic effect of ionizing radiation 

raises great concern about its use as a follow-up tool. Recent reported 

experience in low dose computed tomography angiography has shown that 

low radiation exposure settings in MDCT angiography could serve as a safe 

and clinically acceptable imaging protocol. To the present there has been no 

published experience regarding the value of low dose MDCT protocols in the 

evaluation of the peripheral arterial stents and the assessment of in-stent 

restenosis.   

The purpose of the current study was to explore the efficacy of reduced 

exposure multidetector computed tomography protocols in the quantitative 

assessment of in-stent restenosis of the peripheral arterial stents and to 

compare the results with these from digital subtraction angiography and color 

Doppler ultrasonography. We suggested and followed a dual research 

prospective scheme of both in-vitro and in-vivo study, with laboratory 

simulation data being applied to volunteer patient groups with various stented 

arterial segments (in the renal, iliac, superior mesenteric, femoral and 

popliteal arteries) and correlated the results to catheter angiographic and 

color Doppler ultrasonographic data. The Computed Tomography system 
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used for both the in-vitro and the in-vivo study was a modern 16-row detector 

unit (Siemens Somatom Sensation, Siemens AG, Forchheim, Germany).    

 

A. In-vitro study 

We used a Rando anthropomorphic phantom (Alderson Research 

Labs, Stanford, CA) to simulate a patient with in-stent restenosis in the 

external iliac and proximal femoral artery. We used a modern “shape memory” 

nitinol stent 10mm in diameter. Custom-made wax was carefully fabricated to 

simulate concentric hyperplastic tissue and the cylindrical free lumen was 

filled with a solution of iodine contrast medium diluted in saline, representing 

patient’s blood during computed tomography angiography. We simulated 

clinical relevant in-stent stenosis of 39%, 49% and 59%.&The phantom was 

subjected to standard- and low-dose angiographic exposures using the 16-

row multidetector CT scanner. The percentage of measured restenosis was 

determined using the profile along a line normal to the lumen axis on 

reconstructed images of 2 and 5 mm slice thickness. Percentage in-stent 

restenoses derived using the standard- and low-dose protocols were 

compared. Using the Monte Carlo method we estimated the effective dose for 

individuals for the various scans.  

We managed to image and quantify the simulated hyperplastic tissue in 

all of the low exposure protocols. The accuracy in measuring the percentage 

restenosis  was found to be better than 12% for all simulated stenoses (10%, 

12% and 12% for the 39%, 49% and 59% stenosis respectively). The 

differences between percentage restenosis  measured on images obtained at 

120 kVp/160 mAs and 80 kVp/80 mAs were below 6%. Effective dose 

reduction was quite significant and the estimated percentage reduction 

reached almost 85% at 80 kVp/ 80 mAs settings compared to standard 120 

kVp/ 160 mAs protocol.  

We conclude that the exposure factors during Multidetector Computed 

Tomography angiography for the evaluation of a stented iliac or proximal 

superficial femoral artery may be significantly reduced without affecting the 
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accuracy in determining the degree of in-stent restenosis, with a difference of 

<6%  even at the lowest exposure of 80kVp / 80mAs we tested. There seems 

to be a high potential for reducing the patient radiation burden from computed 

tomography angiography for the evaluation of in-stent restenosis to 

significantly less than that associated with intraarterial subtraction 

angiography.  

Our results have already been published in the British Journal of 

Radiology as follows:  

• K. Perisinakis, E. Manousaki, K. Zourari, D. Tsetis, A. Tzedakis, A. 

Papadakis,  A. Karantanas, J. Damilakis. Accuracy of multislice CT 

angiography for the assessment of in-stent restenoses in the iliac 

arteries at reduced dose: a phantom study. Br J Radiol. 

2011;84(999):244-50 

 

B. In-vivo study 

We prospectively explored the efficacy of low dose computed 

tomography angiography protocols in our 16-row scanner to assess renal, 

iliac, superior mesenteric, femoral and popliteal in-stent restenosis. Patients in 

regular follow-up protocols enrolled under informed consent. The results from 

the low exposure computed tomography scans were compared to that of 

standard exposure protocols as well as to the findings of color Doppler and 

intraarterial subtraction angiography.  

Sixteen patients with 19 renal arterial stents of the same material and 

size,  12 patients with 15 iliac artery stents, 14 patients with femoral and 

popliteal stents and one patient with superior mesenteric artery stent (studied 

twice) underwent multiphasic computed tomography and color Doppler 

ultrasonography. Digital subtraction angiography was also performed in the 

clinical need for reintervention.   

The multiphasic contrast-enhanced computed tomography angiography 

protocol consisted of a true arterial phase at standard settings of 120kVp tube 
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voltage for all patients. The late arterial scan was at 100kVp for 9 patients with 

renal artery stents, 6 patients with iliac stents, 6 patients with femoral and 

popliteal stents and for the patient with the superior mesenteric stent studied 

twice. The late arterial scan was at 80kVp for 7 patients with renal artery 

stents, 6 patients with iliac stents and 8 patients with femoral and popliteal 

stents. Images were reconstructed under various algorithms. Assessment of 

angiographic quality based on density measurements followed and the 

angiographic scans were further evaluated both quantitativelly and 

qualitatively in terms of vessel delineation and in-stent stenosis assessment 

by two observers. Volume CT dose-index was recorded and dose reduction 

between phases was calculated. 

Angiographic quality maintained in 5 cases with renal artery stents, 5 

cases with iliac stents and 4 cases of femoral and popliteal stents at 80kVp.&

Angiographic quality maintained in 5 cases with renal artery stents, 5 cases 

with iliac stents, 5 cases of femoral and popliteal stents and for both imaging 

sessions of the superior mesenteric artery stent at 100kVp. 

Regarding imaging of the renal artery stents, the 120kVp protocol 

performed better in all vessels and reconstruction algorithms. There proved 

no significant difference between signal-to-noise ratio and contrast-to-noise 

ratio at 100kVp under B31f reconstruction algorithm compared to 120kVp. All 

100kVp scans were diagnostic. Tube voltage of 80kVp was associated with a 

significant increase in image noise that downgraded image quality and 

produced various non-diagnostic image sets. No difference in assessment of 

restenosis of the renal artery stents was observed between 120kVp and the 

diagnostic low exposure scans. The two 100kVp scans of the superior 

mesenteric stent were also adequate for diagnosis. As far as the iliac, femoral 

and popliteal stents are concerned, 100kVp protocols allowed for safe 

estimation of restenosis with minor loss of image quality. Low exposure 

protocols of 80kVp maintained safe diagnostic quality of in-stent restenosis 

only in the femoral and popliteal territory. The findings of all cases of 

diagnostic quality of the low dose computed tomography angiography were in 

accordance with color Doppler ultrasonography and intraarterial subtraction 

angiography results.  
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Mean percentage dose reduction in the computed tomography scans of 

the patients with renal artery stents was estimated 44.5% at 100kVp and 

76.7% at 80kvp. Mean percentage dose reduction in the computed 

tomography scans of the patients with iliac, femoral and popliteal artery stents 

was estimated 47.5% at 100kVp and 79.3% at 80kvp. For the case with the 

superior mesenteric artery stent the corresponding dose reduction was 44.7% 

at 100kVp. 

We conclude that peripheral arterial computed tomography 

angiography and stent patency evaluation are feasible at 100kVp with minor 

loss of image quality and almost half radiation exposure. In-stent restenosis 

assessment under low exposure comes up with results comparable to 

standard computed tomography protocols as well as color Doppler or 

intraarterial subtraction angiography results. More conservative low exposure 

protocols of 80kVp seem to apply only in the femoral and popliteal territory. 

Part of our results has already been published in the European Journal 

of Radiology as follows:  

• E. Manousaki, K. Perisinakis, A. Karantanas, D. Tsetis. MDCT 

angiography assessment of renal artery in-stent restenosis; can we 

reduce the radiation exposure burden? Eur J Radiol. 2011;79(2):224-

31 
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