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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ 

ΜEΘΟΔΟΣ
Το υλικό μας αποτελείται από 53 

ασθενείς που προσήλθαν για 

επανέλεγχο των καρωτίδων με triplex 

κατόπιν σύστασης του 

Αγγειοχειρουργικού μας τμήματος 

λόγω μη συμφωνίας της κλινικής 

εικόνας του ασθενούς με 

προηγούμενο έλεγχο triplex

καρωτίδων από εξωτερικό 

εργαστήριο.

Pitfall (παγίδα) : Ένας «κρυμμένος , λανθάνων» κίνδυνος ή δυσκολία

CCA: ΚΟΙΝΗ ΚΑΡΩΤΙΔΑ  ECA: ΕΞΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑ   ΙCA : ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑ 



Aποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της εξέτασης 
triplex καρωτίδων στους 53 ασθενείς 

που ελέχθησαν, συμφωνούσαν 
πλήρως με την προαναφερθείσα από 

τους Αγγειοχειρουργούς κλινική 
εικόνα των ασθενών.

Διερευνώντας  τους λόγους  που θα  
μπορούσαν να δώσουν εσφαλμένα 

αποτελέσματα (pitfall) σε μια εξέταση 
triplex καρωτίδων καταλήξαμε στα  

ακόλουθα  αίτια:



1. Να είναι παρόμοια τα φάσματα ICA-ECA.

2. H έκφυση της ECA να δίνει την εντύπωση παρουσίασς πλάκας στον βολβό.

3. Να χρησιμοποιείται γωνία μεγαλύτερη των 60 μοιρών οπότε αλλοιώνονται 

οι ταχύτητες.

4. Να εκφύεται η ICA υπό γωνία 90 μοιρών από την CCA.

5. Να υπερεκτιμάται η PSV αν αυξήσουμε τα Doppler Gain.

6. Να χρησιμοποιούμε  υψηλό  φίλτρο τοιχώματος .

7.Αθηρωματικές πλάκες να διακόπτουν την χρωματική απεικόνιση. 

8. Xρήση κακής τεχνικής και χρήση μη αξιόπιστων κριτηρίων στένωσης.

9. Υπερεκτίμηση η υποεκτίμηση της στένωσης λόγω υψηλής στένωσης 

αμφοτερόπλευρα. 

Br J Surg 87; 2000 , J Vasc Surg 31;2000

ΑΙΤΙΑ 



10. Σε περιπτώσεις καρδιακής αρρυθμίας.

11.  Σε υπέρταση.

12.  Σε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.

13.  Σε πολλαπλή αθηρωμάτωση.

14.  Σημαντική στένωση στην έκφυση της CCA.

15. Πρόσφατο έμφραγμα , εγκεφαλικό.

16.  Ανεύρυσμα ή διάταση καρωτίδων.

17.  Ελικώσεις καρωτίδων .

18.  Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες,διαχωρισμός καρωτίδων, όγκοι 
καρωτίδων.

J Vasc Tech 11; 1987



1. Διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης στένωσης καρωτίδων και 

χαρακτηρισμού των πλακών. 

Υπάρχουν διαφορετικά γενικά κριτήρια στένωσης καρωτίδων στην

διεθνή βιβλιογραφία. Κάθε κέντρο ακολουθεί διαφορετικά κριτήρια .

Υπάρχουν βέβαια τα διεθνώς παραδεκτά και από τους Ακτινολόγους και

τους Αγγειοχειρουργούς. Η μέτρηση των εμβαδών στην περιοχή

στένωσης έχει πλέον εγκαταλειφθεί.

2. Μη εφαρμογή των υποκριτηρίων εκτίμησης της στένωσης 

καρωτίδων.

Υπάρχουν διεθνώς υποκατηγορίες κριτηρίων που καθορίζουν

ασφαλέστερα τους βαθμούς στένωσης των καρωτίδων και αποκλείουν

ή μη περιφερικές αποφράξεις τους .

ΑΙΤΙΑ  ΤΩΝ  PITFALLS 



3. H μη γνώση των pitfalls

Αυτή επηρεάζει κυρίως τις περιπτώσεις στενώσεων ή αποφράξεων των καρωτίδων

αμφοτερόπλευρα.

4. Η σημασία αθηροσκλήρωσης των έξω καρωτίδων

Η εκτίμηση της πλάκας στην έξω καρωτίδα δεν γίνεται σωστά πράγμα που μπορεί

να συμβάλει ή και να προκαλέσει TIA (Transient Ischemic Attack).

5. Μη εφαρμογή της σωστής παρακολούθησης του ασθενούς

Η σωστή παρακολούθηση (το χρονικό διάστημα επανεξέτασης)του ασθενούς μετά από μια

εξέταση triplex καρωτίδων είναι σημαντική. Γι΄αυτήν υπάρχουν κανόνες που δεν τηρούνται.

6. Σφάλματα τεχνικής

Η εξέταση triplex καρωτίδων πρέπει ευλαβικά να εκτελείται με όλους τους κανόνες και

ρυθμίσεις διαφορετικά μπορεί μία στένωση να καρωτίδων να εκτιμηθεί εσφαλμένως .



7. Μη σαφείς απαντήσεις

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς,να ανταποκρίνοντα και να επιλύουν

τα κλινικά προβλήματα .

8. Ελλιπής ενημέρωση για το ιστορικό του ασθενούς

Το ιστορικό του ασθενούς είναι μεγίστης σημασίας και συμβάλει

καθοριστικά στο αποτέλεσμα μίας εξέτασης triplex καρωτίδων. Θα πρέπει

να λαμβάνεται από τον ακτινολόγο πάντα πριν την έναρξη της εξέτασης

και να εξετάζει κλινικά τον ασθενή.



9. Η μη συσχέτιση των αποτελεσμάτων με το ιστορικό του ασθενούς

Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με το ιστορικό του ασθενούς είναι

απαραίτητη διότι διαφορετικά εξάγονται λανθασμένες διαγνώσεις.

10. Μη συναξιολόγηση των κλινικοεργαστηριακών στοιχείων

Κλινικοεργαστηριακά στοιχεία όπως νευρολογικά συμπτώματα, συνοδές

παθήσεις αλλά και η γενική κλινική εικόνα του ασθενούς, καθώς και ο

βιοχημικός και αιματολογικός έλεγχος που έχει προενεργηθεί, θα πρέπει

πάντα να λαμβάνονται υπόψην στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

του triplex καρωτίδων.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η εξέταση triplex καρωτίδων δεν

ανταγωνίζεται τις καρωτιδογραφίες .

Και οι δύο έχουν πλεονεκτήματα

και μειονεκτήματα και

αλληλοσυμπληρώνονται .

Βασικό τους μειονέκτημα(κυρίως για

το triplex καρωτίδων) είναι ότι είναι

καθαρά υποκειμενική μέθοδος

εξέτασης. Το triplex καρωτίδων

πρέπει να είναι τεχνικά επαρκές και

κατά την εκτέλεση του να

λαμβάνονται υπ’ όψιν εκτός από τα

γνωστά επιστημονικά δεδομένα

και τα pitfalls προκειμένου να είναι

και αξιόπιστο.


