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Εργαστηριακή διερεύνηση 
καρδιαγγειακού συστήματος 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

• Βιοχημικός έλεγχος 

• Ακτινογραφία 
τηλεκαρδίας 

• Ηχωκαρδιογράφημα 

• Καθετηριασμός - 
Στεφανιογραφία 

• Δοκιμασία κόπωσης 

• Σπινθηρογράφημα 

• PET 

• Αξονική στεφανιογραφία 

• Μαγνητική τομογραφία 

• 24ωρη ΗΚΓ καταγραφή 

• Ηλεκτροφυσιολογική 
μελέτη 



Ακτινογραφία τηλεκαρδίας 



Οπισθοπρόσθια 



Πλάγια 









Καρδιαγγειακή σκιά - τόξα 





Καρδιαγγειακή σκιά - τόξα 



Καρδιοθωρακικός δείκτης 



Περικαρδιακή συλλογή 



Διάταση αρ. κοιλίας – πνευμονική συμφόρηση 



Οξύ πνευμονικό οίδημα 



Χρόνια συμφορητική καρδ. ανεπάρκεια 



Καρδιακή ανεπάρκεια 



Χρόνια συμφορητική καρδ. ανεπάρκεια 



Διάταση δεξιάς κοιλίας 



Διάταση αρ. κόλπου 



Ασβεστώσεις 



Διάταση αορτής 



Ανεπάρκειας αορτής 
Διάταση αορτής και αρ. κοιλίας 



Διάταση στελέχους πνευμονικής αρτ. 



Πνευμονική υπέρταση 
Διάταση πνευμονικής και απότομη διακοπή αγγείωσης πνευμόνων 



Ηχωκαρδιογραφία 



Ηχωκαρδιογραφία: Μορφές 

• Δυο διαστάσεων (2-D) 

• Μονήρους δέσμης (Μ-Mode) 

• Doppler (συνεχές & παλμικό) 

• Έγχρωμο Doppler 

• Τριών διαστάσεων (3-D) 



Hχωκαρδιογραφία: εφαρμογές 

• Καρδιακές κοιλότητες:  

 διαστάσεις, δομή, λειτουργικότητα 

• Βαλβίδες: 

 δομή, λειτουργικότητα  

• Περικάρδιο: 

 περικαρδιακή συλλογή  

• Αιμοδυναμικές μετρήσεις: 

 Υπολογισμός πιέσεων, καρδιακής παροχής, βαρύτητας 
βαλβιδοπάθειών 

• Δυναμικές μελέτες (stress echo) 

 





Δισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία (2-D) 









Doppler ηχωκαρδιογραφία 





Έγχρωμο Doppler 











Καθετηριασμός 



Καθετηριασμός: εφαρμογές 

• Αριστερός καθετηριασμός: 

– Στεφανιογραφία 

– Κοιλιογραφία 

– Πιέσεις αριστερής κοιλίας, αορτής 

• Δεξιός καθετηριασμός: 

– Πιέσεις δεξιών κοιλοτήτων, πνευμονικής 
αρτηρίας, πνευμονικών τριχοειδών 









RAO 30 

Lateral 



LAO 45 

RAO 45 



















Αναίμακτος έλεγχος ισχαιμίας 
μυοκαρδίου 



Ισχαιμία μυοκαρδίου 

Προσφορά 
Ο2 

Ανάγκες σε 
Ο2 



Aνάγκες σε Ο2 

• Τοιχωματική τάση:  

 Πίεση x Διάμετρος / Πάχος 

 

• Καρδιακή συχνότητα 

 

• Συσταλτικότητα 

 



Προσφορά Ο2 

• Στεφανιαία ροή 

– Διάμετρος και τόνος στεφανιαίων αρτηριών 

– Παράπλευρη κυκλοφορία 

– Οδηγός πίεση 

– Διαστολική περίοδος (συχνότητα) 

• Περιεκτικότητα σε Ο2 

– Ηb  

– Κορεσμός Hb 

 



Αναίμακτος έλεγχος ισχαιμίας 
μυοκαρδίου 

• Δοκιμασία κόπωσης 

• Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (SPECT) 

• Δυναμική ηχωκαρδιογραφία (stress echo) 

• PET 

• Δυναμική μελέτη με μαγνητικό συντονισμό 
(CMR) 

 

• Βιοχημικός έλεγχος (οξέα στεφ. σύνδρομα) 

 

 

 



Ισχαιμικός καταρράκτης 

Στένωση στεφανιαίας αρτηρίας 

Διαταραχές αιμάτωσης & μεταβολισμού 

Διαστολική δυσλειτουργία 

Συστολική δυσλειτουργία 

ΗΚΓ διαταραχές (πτώση ST) 

Θωρακικός πόνος 



Ισχαιμικός καταρράκτης 

Στένωση στεφανιαίας αρτηρίας – Στεφανιογραφία – Αξονική 
στεφανιογραφία 

Διαταραχές αιμάτωσης & μεταβολισμού – Σπινθηρογράφημα / CMR / 
PET 

Διαστολική δυσλειτουργία 

Δυναμική ηχωκαρδιογραφία / CMR - Συστολική δυσλειτουργία 

Δοκιμασία κόπωσης - ΗΚΓ διαταραχές (πτώση ST) 

Κλινική εικόνα - Θωρακικός πόνος 



Δοκιμασία κόπωσης 



Δοκιμασία κόπωσης: ενδείξεις 

1. Εκτίμηση ασθενών με θωρακικό άλγος 

2. Εκτίμηση ασυμπτωματικών ασθενών 

3. Εκτίμηση ασθενών με αρρυθμίες 

4. Εκτίμηση πρόγνωσης ΣΝ  

5. Εκτίμηση θεραπείας ΣΝ 

6. Οδηγίες για άσκηση σε ασθενείς με ΣΝ ή 
άλλες καρδιοπάθειες 

7. Εκτίμηση λειτουργικών εφεδρειών 

 





Κριτήρια θετικής δοκιμασίας 

• Στηθάγχη 

• ΗΚΓ αλλαγές (κατάσπαση ST) 

• Πτώση ή μη αύξηση ΑΠ 





Σπινθηρογράφημα 
 

- Διαταραχές αιμάτωσης 
- Νέκρωση 



3-4 h 



3-4 h 



γ-camera 



horizontal long-axis  

short-axis 

vertical long-axis 





Pollar map («Βull’s eye»)  



Φυσιολογική Μελέτη 



Αναστρέψιμο έλλειμμα  

Μη Αναστρέψιμο έλλειμμα  



Νέκρωση 



PET – Βασικές αρχές 



PET - Ραδιοφάρμακα  

• Αιμάτωση 

– Rb-82 RbCl 

– N-13 ΝΗ3 

– O-15 H2O 

• Μεταβολισμός 

– F-18 FDG (fluoro-2-deoxyglucose) 

– C-11 palmitate/acetate 

 



PET – Παραγωγή ισοτόπων 



PET - camera 



Αξονική στεφανιογραφία 
 

- Αναίμακτη στεφανιογραφία 



Αξονική στεφανιογραφία: 
εφαρμογές 

• Στεφανιαία νόσος (κυρίως αποκλεισμός) 

• Συγγενείς ανωμαλίες στεφανιαίων αρτηριών 

 













Καρδιαγγειακός μαγνητικός 
συντονισμός (CMR) 



CMR: εφαρμογές 

• Δομή και λειτουργικότητα κοιλοτήτων, 
βαλβίδων, περικαρδίου και μεγάλων αγγείων 

• Σύσταση τοιχωμάτων 

• Δυναμικές μελέτες (αιμάτωση, κινητικότητα) 

 

 











Ηλεκτροφυσιολογία 






