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 Σκοπός της μελέτης μας είναι η ανάδειξη της ασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας της διαδερμικής βιοψίας παρααορτικών

αλλοιώσεων υπό καθοδήγηση Υπολογιστικού Τομογράφου

 Καταγράφηκαν οι δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας για την

κάθε εξέταση



 Ύποπτη αλλοίωση χωρίς ιστοπαθολογική διάγνωση

 Ασφαλής οδός προσπέλασης 

 Έλεγχος πηκτικότητος

 Έγγραφη συναίνεση



 18 μήνες, 26 ασθενείς (43-84 ετών) με παρα-αορτικές 

αλλοιώσεις

 27 παρακεντήσεις υπό ΥΤ καθοδήγηση

 Υπό καθοδήγηση ΥΤ έγινε επιλογή σημείου προσπέλασης

 Προωθήθηκε ημί-αυτόματη βελόνη ιστικής βιοψίας 18G με 

τέμνον άκρο μήκους 2 εκ 

 Ακολούθησε λήψη ιστοτεμαχιδίου και επαναληπτική 

σάρωση για έλεγχο πιθανών άμεσων επιπλοκών





 2/26 ασθενείς παρέλαβαν το υλικό προκειμένου να το 

παραδώσουν σε εξωτερικό παθολογοανατομικό εργαστήριο 

χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση για το αποτέλεσμα 

της βιοψίας

 Ο παθολογοανατομικός έλεγχος ανέδειξε αποτέλεσμα σε

22/24 ασθενείς (91.66%) 

 Δεύτερος δειγματισμός σε 1/2 ασθενών αποδείχθηκε θετικός

αυξάνοντας το ποσοστό διαγνωστικής επιτυχίας σε 95.84% 

(23/24 ασθενείς)





Μεταστατική νόσος

Αδενοκαρκίνωμα στομάχου (2)

Καρκίνος τραχήλου μήτρας

Ενδομητριοειδές καρκίνωμα

Στρωματικό σάρκωμα ενδομητρίου

Πλασμαβλαστικό λέμφωμα (2)

Διάχυτο μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα (3)

Λέμφωμα Hodgkin (3)

Πλασματοκύττωμα (2)

Νεόπλασμα εκ λείων μυϊκών ινών

Λέμφωμα Burkitt (2)

Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση του Ormond (4)



 Δεν παρατηρήθησαν επιπλοκές

 H μέση δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας ανά εξέταση ήταν 

14mGy





Η μέθοδος έχει  Ειδικότητα 100% , Ευαισθησία 93%



Οι καθοδηγούμενες υπο ΥΤ βιοψίες με την χρήση ομοαξονικού συστήματος  

παρέχουν με  ασφάλεια τη δυνατότητα απόκτησης  πολλαπλών δειγμάτων 

αυξάνοντας τα ποσοστά ακριβούς ιστοπαθολογικής διάγνωσης



 Η βιοψία υπό Υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση πλεονεκτεί 

έναντι της βιοψίας υπο ΥΤ, αφού δεν γίνεται χρήση 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

 Το μικρότερο FOV δυσχεραίνει την ενδελεχή καθοδήγηση της βελόνης 

αυξάνοντας την πιθανότητα επιπλοκών και ελαττώνοντας την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

 Η βιοψία υπό Μαγνητικό Τομογράφο υπερέχει επίσης έναντι 

της βιοψίας υπο ΥΤ όσον αφορά την ακτινοπροστασία.

 Όμως απαιτεί αφ ενός μεγαλύτερη διάρκεια εξέτασης και αφετέρου  έχει 

αυξημένο κόστος.

Adam et al Eur Radiol 1999
Zangos et al Eur Radiol 2006



 Η διαδερμική βιοψία υπό καθοδήγηση Υπολογιστικού

Τομογράφου αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο

διάγνωσης παρααορτικών αλλοιώσεων

 Η τεχνική τελείται χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση δόσης και

ιοντίζουσας ακτινοβολίας συγκριτικά με τις διαδερμικές βιοψίες

υπό ΥΤ σε άλλες ανατομικές δομές.


