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ΣΚΟΠΟΣ: Η συμβολή της αξονικής 

τομογραφίας στην ταχεία αναγνώριση 

επιπλέοντων, κινητών,  αρτηριακών 

θρόμβων.



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 65 ετών, 

προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία  με άτυπο 

προκάρδιο άλγος, και δεκατική πυρετική 

κίνηση. Ο ασθενής είχε ατομικό αναμνηστικό 

μετατραυματικής σπληνεκτομής, ισχαιμίας 

αριστερού άνω άκρου και διαλείπουσας  

χωλότητας  αριστερού κάτω άκρου. 

Παραπέμφθηκε στο τμήμα αξονικής 

τομογραφίας με το επείγον ερώτημα της 

πνευμονικής εμβολής και την περεταίρω 

απεικονιστική διερεύνηση. Διενεργήθηκε 

αξονική τομογραφία θώρακος και άνω - κάτω 

κοιλίας. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής στην ΑΤ θώρακος 
με χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού μέσου, δεν 
παρουσίαζε έλλειμμα σκιαγράφησης στις 
πνευμονικές αρτηρίες , ωστόσο κατά τον έλεγχο 
της αορτής  αναδείχθηκαν ενδοαυλικά , μη 
τοιχωματικά ,ελλείμματα σκιαγράφησης της 
κατιούσας θωρακικής αορτής , όπου στην 
τρισδιάστατη ανασύνθεση σχηματοποιούνταν 
ως γραμμοειδή, εκβλαστικά  μορφώματα εντός 
του αυλού. Ετέθει η διάγνωση, σύμφωνα και με 
το ιστορικό του ασθενούς,  των επιπλέοντων, 
κινητών θρόμβων της κατιούσας θωρακικής  
αορτής, η οποία επιβεβαιώθηκε με διοισοφάγειο 
υπερηχογράφημα. Εστάλη πλήρης 
εργαστηριακός  έλεγχος για το ενδεχόμενο 
θρομβοφιλίας και αγγειίτιδας όπου  και 
αναμένεται.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πάνω απο 80% των περιφερικών και 

σπλαχνικών εμβολών προέρχονται απο διαταραχές της 

καρδιακής λειτουργίας  όπως είναι η κολπική μαρμαρυγή, το 

έμφραγμα του μυοκαρδίου, η ενδοκαρδίτιδα και οι προσθετικές 

βαλβίδες. Μη καρδιογενή αίτια είναι οι παθολογικές οντότητες 

που αφορούν την αορτή όπως η ανευρυσματική νόσος, ο 

διαχωρισμός, το διατιτραίνων έλκος και οι τραυματικές βλάβες. 

Η ύπαρξη ελεύθερου κινητού θρόμβου που εξορμάται απο την 

μή πάσχουσα αορτή είναι μια κλινική οντότητα με μόλις 100 

καταγεγραμένες περιπτώσεις στην βιβλιογραφία. Η ύπαρξη 

ελεύθερου κινητού θρόμβου που εξορμάται από την αορτή 

είναι μια σπάνια  κλινική οντότητα . Η γνώση αυτής της 

εμβολογόνου αιτίας και η αναζήτησή της στην αξονική 

τομογραφία με ΕΦ σκιαγραφικό μέσο, οδηγεί στην έγκαιρη 

διάγνωση και ταυτοποίηση και στην ταχύτερη έναρξη 

θεραπείας .



Κινητός θρόμβος στο έσω τοίχωμα της κατιούσας θωρακικής αορτής 



Στο επίπεδο των κόλπων, ελέγχεται έλλειμμα σκιαγράφησης 

στη μεσότητα του αορτικού αυλού.



Διαδοχικές οβελιαίες τομές που αναδεικνύουν το μέγεθος της βλαβης



Σε οβελιαίο επίπεδο το έλλειμμα σκιαγράφησης εντός του 

αυλού σε έδαφος φυσιολογικού τοιχώματος.
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