
Ακτινοδιάγνωση & Χειρουργική
Ζώων Συντροφιάς

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Στην Alphavet έχει εγκατασταθεί ο πρώτος Αξονικός Τοµογράφος
για ζώα συντροφιάς τελευταίας τεχνολογίας (Πολυτοµική Αξονική

Τοµογραφία / Multidetector Computed Tomography).
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Τι είναι η αξονική τοµογραφία;

Η αξονική τοµογραφία αποτελεί απεικονιστική διαγνωστική µέθοδο, η οποία χρησιµοποιεί ακτινο-
βολία Χ για την απεικόνιση εγκάρσιων τοµών του σώµατος του ζώου. Έτσι απεικονίζεται το εσω-
τερικό του σώµατος και επιτρέπεται στον εξεταστή να αναζητήσει βλάβες µέσα στα όργανα ή να
εντοπίσει ανωµαλίες σε σηµεία που είναι αδύνατο να εντοπιστούν µε την ακτινογραφία ή την υπε-
ρηχοτοµογραφία. Οι εικόνες αποθηκεύονται σε υπολογιστή και σε CD, µε πλεονέκτηµα να µπορεί
να γίνει διάγνωση σε οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή µε τη χρήση κατάλληλων προγραµµάτων.

Υπάρχουν πέντε γενιές υπολογιστικών τοµογράφων ανάλογα µε τη διάταξη της λυχνίας και των
ανιχνευτών, την κίνηση και τον αριθµό των ανιχνευτών. Εξέλιξη της αξονικής τοµογραφίας είναι η
ελικοειδής αξονική τοµογραφία (spiral) η οποία, πέρα από άλλα πλεονεκτήµατα, παρέχει τη δυνα-
τότητα ανακατασκευής των εικόνων, ώστε να έχουµε και τοµές σε άλλα επίπεδα (εγκάρσιο, στεφα-
νιαίο και οβελιαίο), πράγµα που µέχρι τώρα µόνο η µαγνητική τοµογραφία µπορούσε να κάνει. Όσο
πιο προχωρηµένης γενιάς είναι ο αξονικός τοµογράφος τόσο πιο γρήγορη και ακτινής είναι η εξέ-
ταση. Τελευταία τεχνολογία αποτελούν οι πολυτοµικοί αξονικοί τοµογράφοι (multislice computed
tomography), οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερους ανιχνευτές, σε σύγκριση µε τους απλούς
τοµογράφους µε αποτέλεσµα την αυξηµένη ποιότητα εξέτασης και το σηµαντικά µικρότερο χρόνο
εξέτασης του ζώου. Με αυτήν τη µέθοδο λαµβάνονται κάθετες λεπτές τοµές του σώµατος και µπο-
ρούν να γίνουν αξιόπιστες τρισδιάστατες ανασυνθέσεις, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για διάγνωση ορθοπαιδικών, αγγειακών ή εικονικών ενδοσκοπήσεων.
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Πότε κάνουµε αξονική τοµογραφία;

Η αξονική τοµογραφία µπορεί να βρεί πολλές εφαρµογές στην καθηµερινή κτηνιατρική πράξη µε
µικρό χρόνο εξέτασης, περισσότερες εφαρµογές και µειωµένο κόστος σε σύγκριση µε άλλες εξει-
δικευµένες απεικονιστικές µεθόδους (πχ. µαγνητική τοµογραφία κ.ά).

Σε αξονική τοµογραφία µπορούν να υποβληθούν ζώα όπως ο σκύλος, η γάτα, αλλά και εξωτικά είδη
όπως τα κουνέλια, πτηνά, παπαγάλοι, χελώνες κ.ά.
Ο σκύλος/γάτα ή άλλο εξωτικό ζώο πρέπει να βρίσκεται υπό ηρέµηση / αναισθησία (ανάλογα την
απαιτούµενη εξέταση) και να τοποθετείται σε ύπτια ή πρηνή θέση σε ένα κινούµενο κάθισµα το
οποίο διέρχεται στο µηχάνηµα, µέσω µιας κυκλικής τρύπας.

Προτιµάται η εισπνευστική αναισθησία για την ασφάλεια του ζώου, εκτός από περιστατικά που ο
χρόνος εξέτασης και το είδος της εξέτασης επιτρέπει να γίνει µόνο µε ηρέµηση.

Σε επείγοντα περιστατικά µπορεί να γίνει η εξέταση χωρίς ηρέµηση λαµβάνοντας υπόψιν ότι η ποι-
ότητα είναι χαµηλή (λόγω τεχνασµάτων αναπνευστικής κίνησης) για να δούµε σηµαντικές αλλοι-
ώσεις, και αυτό γίνεται µόνο σε περιστατικά που η ζωή του ζώου είναι κρίσιµη και η χορήγηση
αναισθησίας αντενδείκνυται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή µέχρι να σταθεροποιηθεί η υγεία του
ζώου και µέχρι ο αναισθησιολόγος να κρίνει ότι µπορεί να χορηγηθεί.

Σηµαντική είναι η παρουσία κτηνιάτρου-αναισθησιολόγου, ο οποίος µπορεί να ελέγχει τόσο την
υγεία του ζώου, όσο και τις λειτουργίες του ζώου που µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της
εξέτασης.
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Αξονική τοµογραφία και ογκολογία

Σε περιστατικά όπου έχει εντοπιστεί µία πρωτοπαθής εστία συνιστάται αρχικά ακτινολογικός έλεγχος
µετάστασης (µε τουλάχιστον 3 λήψεις) και έπειτα πιο λεπτοµερής είναι ο τοµογραφικός έλεγχος
που µας παρέχει πλήρη εικόνα τόσο του πνευµονικού παρεγχύµατος, των ενδοθωρακικών λεµφα-
δενικών οµάδων και των λοιπών γειτονικών ιστών, όσο και της πρωτοπαθούς εστίας.
Επίσης συχνά χρησιµοποιείται στη διευκρίνηση µεγάλων ενδοκοιλιακών χωροκατακτητικών µαζών.

Ο έλεγχος της θωρακικής και της κοιλιακής κοιλότητας αποτελεί ρουτίνα στην κλινική πράξη και
ολοκληρώνεται µε την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας για τη µελέτη της αγγείωσης και
την ανεύρεση παθολογικών εστιών.

Νεοπλασίες, µάζες ή φλεγµονώδεις εξεργασίες του εγκεφάλου, είναι απεικονίσιµες µε µειωµένη
ευκρίνεια από τη µαγνητική τοµογραφία, αλλά σε σηµαντικά µικρότερο χρόνο εξέτασης και
αναισθησίας του εξεταζόµενου ζώου.

Tρισδιάστατη µελέτη αναπνευστικού
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Αξονική τοµογραφία και ορθοπαιδική

Ορθοπαιδικά περιστατικά µε επιπλεγµένα κατάγµατα των οστών ή της σπονδυλικής στήλης µε τη
χρήση της αξονικής τοµογραφίας και τη ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνισή τους µπορούν να βοη-
θήσουν τον ορθοπαιδικό να προετοιµάσει το καλύτερο δυνατό χειρουργικό πλάνο αποκατάστασης.

Μετεγχειρητικά είναι δυνατός ο επανέλεγχος µε αξονική τοµογραφία για τον πιο ακριβή έλεγχο
τοποθέτησης των µοσχευµάτων.

Συχνά στις βραχυκεφαλικές φυλές, και όχι µόνο, περιστατικά µε χωλότητα λόγω δυσµορφίας οστών
µπορούν να µελετηθούν µε τρισδιάστατη απεικόνιση µε αξονική τοµογραφία και επιλογή της καλύ-
τερης χειρουργικής επεµβατικής αποκατάστασης.

Tρισδιάστατη µελέτη οστών
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Αξονική τοµογραφία και αγγειακές ανωµαλίες

Η αξονική τοµογραφική αγγειογραφία αποτελεί µέθοδο εκλογής για τη µελέτη αγγειακών ανωµα-
λιών, όπως είναι οι θροµβώσεις, αγγειακές αναστοµώσεις, πνευµονικά έµβολα κ.ά.

Συχνά στην κλινική πράξη συναντάµε περιστατικά µε εργαστηριακή επιβεβαίωση πυλαίας αναστό-
µωσης, αλλά ακόµη και υπό τις καλύτερες συνθήκες η ανέυρεση της αναστόµωσης για τη χειρουρ-
γική της αποκατάσταση είναι δύσκολη µε την υπερηχοτοµογραφία ή ακόµη και αδύνατη.

Βάσει των νεότερων επιστηµονικών δεδοµένων, ο υπερηχοτοµογραφικός έλεγχος δεν είναι τόσο λε-
πτοµερής όσο η αξονική τοµογραφία, η οποία επιτρέπει την ανεύρεση όλων των πιθανών αναστο-
µώσεων, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η τέλεια προεγχειρητική προετοιµασία.

Tρισδιάστατη µελέτη αγγείων θώρακα και κοιλιάς σε γάτα

Πυλαία αναστόµωση (πυλαία µε άζυγο)
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Αξονική τοµογραφία και αεροφόροι οδοί

Ο έλεγχος της διαβατότητας της αναπνευστικής οδού µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια µε την αξονική
τοµογραφία και την εικονική ενδοσκόπηση µέσω της ίδιας µεθόδου σε πολύ µικρό χρόνο εξέτασης του
ζώου. Παθολογίες της αναπνευστικής οδού, καθώς και ανατοµικές ανωµαλίες µπορούν να εκτιµηθούν
µε την ίδια µέθοδο, όπως πχ. Collapsus τραχείας, υποπλασία της τραχείας κ.ά.

Συνηθέστερες εξετάσεις αποτελούν η Αξονική Τοµογραφία:

Tρισδιάστατη µελέτη αεροφόρων οδών

• Εγκεφάλου
• Κρανίου
• Ρινικών κοιλοτήτων
• Οδόντων
• Γνάθου
• Τραχήλου
• Θυρεοειδούς
• Θώρακος
• Αγγείων
• Κοιλίας

• Οστών
• Αρθρώσεων
• Πυέλου
• Σπονδυλικής στήλης
• (3D- Angiography) Τρισδιάστατη µελέτη

αγγείων για ανέυρεση πυλαίας αναστόµωσης
• (3D) Τρισδιάστατη µελέτη καταγµάτων
• (Virtual Endoscopy) Εικονική ενδοσκόπηση

του αναπνευστικού ή πεπτικού συστήµατος
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Πολυτοµική αξονική τοµογραφία θώρακος
Η αξονική τοµογραφία θώρακος χρησιµοποιείται για την ανεύρεση παθολογικών εστιών των βρόγ-
χων, πνευµονικού παρεγχύµατος, πλευρών, µεσοπνευµονίου, καρδιάς, µεγάλων αγγείων, λεµφαδέ-
νων, οισοφάγου, τραχείας κ.α.
Με αυτήν τη µέθοδο µπορούµε να εκτιµήσουµε όλη τη θωρακική κοιλότητα. Η εξέταση διαρκεί µε-
ρικά δευτερόλεπτα και οι πληροφορίες που παίρνουµε είναι πολλές. Ένδειξη για να προχωρήσουµε
σε αξονική τοµογραφία αποτελεί η υποψία παθολογίας του θώρακα, που δεν είναι απεικονίσιµη
στην ακτινογραφία, ο χαρακτηρισµός εστιών που έχουν απεικονιστεί στην ακτινογραφία,
ο καθοδηγούµενος βιοπτικός έλεγχος εστιών που βρίσκονται στον πνεύµονα ή στο µεσοπνευµόνιο,
που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την υπερηχοτοµογραφία. Συχνά χρησιµοποιείται για το προ-
εγχειρητικό πλάνο πριν από τις επεµβάσεις του θώρακα.

Πολυτοµική αξονική τοµογραφία στην ορθοπαιδική
Ορθοπαιδικά περιστατικά µε επιπλεγµένα κατάγµατα των οστών ή της σπονδυλικής στήλης µε τη
χρήση της αξονικής τοµογραφίας και τη ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνισή τους µπορούν να βοη-
θήσουν τον ορθοπαιδικό να προετοιµάσει το καλύτερο δυνατό χειρουργικό πλάνο αποκατάστασης.
Μετεγχειρητικά είναι δυνατός ο επανέλεγχος µε αξονική τοµογραφία για τον πιο ακριβή ελεγχο το-
ποθέτησης των µοσχευµάτων.
Συχνά στις βραχυκεφαλικές φυλές, και όχι µόνο, περιστατικά µε χωλότητα λόγω δυσµορφίας οστών
µπορούν να µελετηθούν µε τρισδιάστατη απεικόνιση και να γίνει η επιλογή της καλύτερης χειρουρ-
γικής επέµβασης αποκατάστασης.

Πολυτοµική αξονική τοµογραφία κοιλίας
Οι ενδείξεις για να πραγµατοποιήσουµε αξονική τοµογραφία κοιλίας είναι πάρα πολλές. Η πολυτο-
µική αξονική τοµογραφία είναι ενδεδειγµένη για τη µελέτη παθολογιών του παρεγχύµατος (ήπατος,
σπλήνα, πάγκρεας) φλεγµονώδους, εκφυλιστικής, πρωτοπαθούς νεοπλασίας ή µεταστατικής αιτιο-
λογίας. Χρησιµοποιείται συχνά για παθολογικά περιστατικά στο ουροποιητικό σύστηµα, σε τραυµα-
τισµό, έµφραξη, φλεγµονή ή σε νεοπλασία. Είναι χρήσιµη για το χαρακτηρισµό της αιτιολογίας
πολλών ενδοκρινικής φύσεως παθήσεων, όπως των επινεφριδίων και του παγκρέατος και τον προ-
εγχειρητικό σχεδιασµό τους. Σε σύγκριση µε την απλή αξονική τοµογραφία η πολυτοµική αξονική
τοµογραφία µπορεί να πραγµατοποιήσει πλήρη έλεγχο του γαστρεντερικού συστήµατος π.χ για την
εκτίµηση και την έκταση µίας µάζας και πιθανή διήθηση άλλων οργάνων ή λεµφαδενικών οµάδων.
Η ενδοσκόπηση µπορεί να συµπληρώσει την αξονική τοµογραφία σε µελέτες του γαστρεντερικού
ή του ουροποιητικού συστήµατος. Εικονική ενδοσκόπηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την πολυ-
τοµική αξονική τοµογραφία µε πλεονέκτηµα σε σχέση µε την ενδοσκόπηση να µπορούµε να εξετά-
σουµε σηµεία που η δεύτερη δεν µπορεί, και µε µειονέκτηµα να µην µπορεί να γίνει λήψη υλικού
για βιοπτικό έλεγχο. Ανατρεπτική είναι η µελέτη αγγειακών ανωµαλιών στην κοιλιακή χώρα, όπως
πχ είναι οι πυλαίες αναστοµώσεις. Σε ελάχιστο χρόνο εξέτασης µπορούµε να έχουµε πλήρη εικόνα
ανώµαλων αγγείων και την χαρτογράφησή τους, µε πλεονέκτηµα το τέλειο προεγχειρητικό πλάνο.
Ο προεγχειρητικός σχεδιασµός µε τη βοήθεια της αξονικής τοµογραφίας µειώνει αισθητά το χει-
ρουργικό χρόνο και αυξάνει την επιτυχία της επέµβασης για την βελτίωση της πρόγνωσης της
υγείας του ζώου.
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Πολυτοµική αξονική τοµογραφία νευρικού συστήµατος
Η µελέτη του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήµατος εδώ και δεκαετίες στο σκύλο
και τη γάτα πραγµατοποιείται µε την αξονική τοµογραφία. Η πολυτοµική αξονική τοµογραφία έχει
αυξηµένη ευκρίνεια στο εγκεφαλικό παρέγχυµα και προσφέρει επιπλέον δυνατότητα αγγειογραφίας
και µελέτης της αιµάτωσης, χρήσιµη πληροφορία για το χαρακτηρισµό φλεγµονών, έµφρακτων,
ισχαιµιών, αιµορραγιών και νεοπλασιών.
Στη µελέτη παθολογικών περιστατικών της σπονδυλικής στήλης προσφέρει το µεγάλο πλεονέκτηµα
να µπορούµε να εξετάζουµε όλη τη σπονδυλική στήλη µε µεγάλη ευκρίνεια σε πολύ µικρό χρόνο εξέ-
τασης. Μπορούν να εκτιµηθούν τόσο οστικές βλάβες, όσο και συµπιεστικά φαινόµενα του νωτιαίου
µυελού. Η έγχυση σκιαγραφικής ουσίας ενδοφλεβίως όσο και στον αραχνοειδή χώρο µπορεί να
µας προσφέρει αξονική µυελογραφία και ακριβή ένδειξη της συµπίεσης (προβολή δίσκου), φλεγµο-
νώδους εξεργασίας (δισκοσπονδυλίτιδα) ή ενδο-έξω µυελικής νεοπλασίας.

Πολυτοµική αξονική τοµογραφία σπλαχνικού κρανίου
Το σπλαχνικό κρανίο περιλαµβάνει σειρά ανατοµικών στοιχείων, που είναι πολύ δύσκολο να εξετα-
στούν µε άλλη µέθοδο. Οι παθολογικές καταστάσεις φλεγµονώδους, µυκητιακής, νεοπλασµατικής
ή τραυµατικής αιτιολογίας µπορούν να διηθούν µαλακούς ιστούς και οστικά τµήµατα ταυτόχρονα.
Η πολυτοµική αξονική τοµογραφία έχει αυξηµένη ανάλυση της αντίθεσης των διάφορων ιστών και
της ευκρίνειας, χαρακτηριστικά που είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για τη µελέτη διηθητικών εστιών π.χ
των ανώτερων αναπνευστικών οδών, ρινικών κοιλοτήτων, οπισθοβολβικής περιοχής, λάρυγγα,
βάσης του κρανίου, τραχήλου (θυρεοειδούς) κ.ά. Αποτελεί βασικό εργαλείο για την καθηγούµενη
λήψη βιοπτικού υλικού και τον προεγχειρητικό έλεγχο αφαίρεσης µαζών. Επίσης, αποτελεί βασική
προϋπόθεση πριν την ενδοσκόπηση για τον ακριβή έλεγχο της έκτασης της αλλοίωσης και τη δυ-
νατότητα λήψης υλικού µε την ενδοσκοπική επέµβαση.

Πολυτοµική αξονική τοµογραφία ολόκληρου του σώµατος
Πραγµατοποιείται στην καθηµερινή κλινική πράξη, µαζί µε τη λήψη βιοπτικού υλικού για
ιστοπαθολογική διάγνωση
• ∆ιάγνωση και σταδιοποίηση νεοπλασιών του σπλαχνικού κρανίου (ρινική κοιλότητα,

οπισθοβολβική χώρα, φάρυγγα κ.ά.) και του εγκεφάλου
• ∆ιάγνωση και σταδιοποίηση πρωτοπαθών νεοπλασιών του πνεύµονα και του µεσοπνευµονίου
• ∆ιάγνωση και σταδιοποίηση πρωτοπαθών νεοπλασιών του ήπατος
• ∆ιάγνωση και σταδιοποίηση νεοπλασιών του παγκρέατος
• ∆ιάγνωση και σταδιοποίηση νεοπλασιών του γαστρεντερικού
• Σταδιοποίηση νεοπλασιών των µαστών
• Σταδιοποίηση µαστοκυττώµατος
• Σταδιοποίηση µελανώµατος
• Σταδιοποίηση και προεγχειρητικό πλάνο σάρκωµατος
• Σταδιοποίηση οστεοσαρκώµατος
• Σταδιοποίηση και παρακολούθηση πολλαπλού µυελώµατος
• ∆ιάγνωση θέσης και σταδιοποίησης υπερφλοιοεπινεφριδισµού
• ∆ιάγνωση και σταδιοποίηση υπερθυρεοειδισµού
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Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο για την καλή απεικόνιση και σωστή διάγνωση στην αξονική
τοµογραφία
1. Η τεχνολογία και η χρονολογία του µηχανήµατος παράγοντες που είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί

για την ποιότητα της εικόνας και το χρόνο εξέτασης. Όσο πιο καινούριο είναι το µηχάνηµα,
τόσο πιο ακριβής και γρήγορη είναι η εξέταση.

2. Το ακριβές ιστορικό για τη σωστή επιλογή της κατάλληλης εξέτασης, το σωστό πάχος τοµής
και η ανάλογη χρήση των σκιαγραφικών υλικών.

3. Η σωστή φωτογράφηση µε τα σωστά παράθυρα (windows) για κάθε ανατοµική περιοχή.
4. Η εµπειρία του ακτινοδιαγνωστή που θα µελετήσει την εξέταση.
5. Η παρουσια αναισθησιολόγου, ο οποίος µπορεί να ελέγχει τις λειτουργίες του ζώου, ώστε

να κρατούν την ποιότητα της εξέτασης στα ανώτερα επίπεδα.

Κύριες εφαρµογές της αξονικής τοµογραφίας
Αρχικά χρησιµοποιήθηκε µόνο σε εξετάσεις εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης. Στη συνέχεια σε
εξετάσεις κοιλίας, πνευµόνων, οστών και µαλακών µορίων, µε περιορισµό των άλλων ακτινολογικών
µεθόδων. Επειδή µπορεί να γίνει σαφής εντοπισµός εσωτερικών εστιών στα διάφορα όργανα του
σώµατος, γίνονται βιοψίες µε την καθοδήγηση του αξονικού τοµογράφου, ανώδυνα και ακίνδυνα,
και µε εξαιρετική ακρίβεια. Με τη συνεχή βελτίωση των υπολογιστών οι οποίοι έχουν άµεση σχέση
µε τα προγράµµατα του µηχανήµατος, έχουµε φθάσει σε επίπεδο ενδοσκοπικής µελέτης των κοίλων
οργάνων εικονικά και τρισδιάστατης µελέτης των αγγείων και των οστών.

∆ιαφορές της αξονικής τοµογραφίας από την ακτινογραφία
Στην ακτινογραφία η τρισδιάστατη δοµή του σώµατος απεικονίζεται στο φιλµ σε µία διάσταση µε
συµπροβολή όλων των ανατοµικών µορίων, ενώ στην αξονική τοµογραφία στην εγκάρσια τοµή
απεικονίζονται τα ανατοµικά µόρια σε δύο διαστάσεις σε εγκάρσιο επίπεδο.
Στην ακτινογραφία µπορεί να διακριθούν εύκολα τα οστά από τα µαλακά µόρια, η καρδιά από τους
πνεύµονες που την περιβάλλουν, αλλά δεν έχει την ευαισθησία να καταγράψει µικροδιαφορές πυ-
κνότητος, όπως στην απεικόνιση του εγκεφάλου, µε τη διάκριση λευκής - φαιάς ουσίας, στην εξέ-
ταση κοιλίας µε σαφή απεικόνιση του ήπατος, νεφρών, παγκρέατος, αγγείων κ.λπ. ή τη
διαφοροποίηση του αίµατος από άλλο υγρό. Στην αξονική τοµογραφία είναι σαφής η απεικόνιση
των διαφόρων ανατοµικών µορίων και οι παθολογικές αλλοιώσεις.

H δόση της ακτινοβολίας είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη των απλών ακτινογραφιών;
Η δόση ακτινοβολίας της αξονικής τοµογραφίας είναι λιγότερη από τις κλασσικές τοµογραφίες και
αγγειογραφίες και µεγαλύτερη από τις απλές ακτινογραφίες. Μεγαλύτερη επίσης από τις απλές
ακτινογραφίες είναι η δόση όταν λαµβάνονται πολλές τοµές στο ίδιο σηµείο, αλλά αυτό είναι σπάνιο
ή σε ειδικές τεχνικές όπως η high resolution, αλλά και αυτή η µέθοδος γίνεται σε άκρως επιλεγµένες
περιπτώσεις. Γι' αυτό η εξέταση µε αξονική τοµογραφία γίνεται µετά από κλινική ένδειξη.

Τι είναι οι µονάδες Hounsfield (H.U)
Αντιπροσωπεύουν διαβαθµίσεις της απόχρωσης του γκρί µε κλίµακα από -1000 εως +1000, οι
οποίες δηµιουργούν την εικόνα, επιλέγονται από το χειριστή που φωτογραφίζει την εξέταση, ή τον
ιατρό που τη µελετά για την απεικόνιση των διαφόρων µορίων που εξετάζονται.
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Τι είναι τα παράθυρα (Windows)
Είναι η δυνατότητα που µας παρέχει η Α.Τ. να αποµονώνουµε απεικονίζοντας κάθε φορά διαφορε-
τικούς ιστούς.

Μπορεί να αντικαταστήσει τις απλές ακτινογραφίες;
Πολλές εξετάσεις, ειδικά ακτινογραφίες κρανίου, κοιλίας και σπονδυλικής στήλης, έχουν περιορισθεί
αρκετά και έχουν αντικατασταθεί από την αξονική τοµογραφία που µας παρέχει πολύ καλύτερη
απεικόνιση.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι εξέταση επιλογής;
Κυρίως σε ελέγχους µετάστασης, σε έλεγχο µαζών της κοιλιακής χώρας, σε ορθοπαιδικά προβλή-
µατα, σε εγκεφαλικές βλάβες, ρινική κοιλότητα, καθώς επίσης και σε σταδιοποίηση νεοπλασιών.

Χρειάζεται προετοιµασία του ασθενούς;
Η προετοιµασία είναι µία απλή αλλά µε σαφή στάδια διαδικασία.Το ζώο πρέπει να έχει καταναλώσει
µικρή ποσότητα κονσέρβας 4 ώρες πριν την εξέταση, ενώ νερό µπορεί να πίνει µέχρι την ώρα που
θα προσκοµιστεί στη κλινική. Ο προαναισθητικός έλεγχος περιλαµβάνει αιµατολογικό και ευρύ βιο-
χηµικό προφίλ, που πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί την προηγούµενη ηµέρα της εξέτασης, καθώς
και κλινική εξέταση από κτηνίατρο-αναισθησιολόγο την ηµέρα του ραντεβού.

Είναι χρονοβόρος η εξέταση;
Η εξέταση δεν είναι χρονοβόρος, και ειδικά µε τα καινούρια µηχανήµατα έχει περιορισθεί αρκετά π.χ.
η εξέταση κοιλίας σ’ ένα σκύλο 15 κιλών διαρκεί περίπου 10 λεπτά, λαµβάνοντας όλες τις αγγειακές
φάσεις (αρτηριακή, πυλαία και φλεβική) µε την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας.
Χρονοβόρος είναι όταν γίνονται 2 ή 3 εξετάσεις µαζί, όταν επαναλαµβάνεται η εξέταση µε σκιαγρα-
φική ουσία ενδοφλεβίως ή όταν γίνονται επεµβατικές εξετάσεις, όπως βιοψία ή παροχέτευση υγρού.

Για την απεικόνιση χρειάζεται επιπλέον λήψη φαρµάκου;
Σε περιπτώσεις που θα πρέπει να αποκαλύψουµε την παρουσία µίας αλλοίωσης, την αγγείωσή της
ή να τη διαφοροδιαγνώσουµε από άλλες παθολογίες, χορηγούµε σκιαγραφική ουσία ενδοφλεβίως.
Επίσης, χορηγείται σκιαγραφικό από το στόµα, όταν θέλουµε να κάνουµε εξέταση κοιλίας για να
απεικονισθούν και διαχωρισθούν ικανοποιητικά οι εντερικές έλικες.

Υπάρχουν αντενδείξεις στη χορήγηση του σκιαγραφικού υλικού;
Όχι, µόνο αν το ζώο έχει παρουσιάσει αλλεργία σε φαρµακευτικές ουσίες. Το ποσοστό ζώων που
έχουν παρουσιάσει αλλεργία στο φάρµακο είναι πάρα πολύ µικρό.
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Tηλ. : 210 6201459 • Κιν. : 6984 617 599 - 601
Φιλοσόφων 40 & Αγραύλης, Κηφισιά

www.alphavet .gr

Υπεύθυνος του τµήµατος αξονικής τοµογραφίας είναι ο Ιωάννης Πανόπουλος, ∆ιδάκτορας του πα-
νεπιστηµίου της Bologna, Ιταλία, στην απεικονιστική ζώων συντροφιάς (ακτινολογία, υπερηχοτοµο-
γραφία, αξονική και µαγνητική τοµογραφία) µε διατριβή στη µελέτη των πνευµονικών αγγείων της
γάτας µε πολυτοµικό αξονικό τοµογράφο, ο οποίος αναλαµβάνει τόσο τη διαδικασία της εξέτασης, όσο
και τη γνωµάτευση των εξετάσεων. Η παρουσία κτηνιάτρου-αναισθησιολόγου εξασφαλίζει τη µέγιστη
ποιότητα εξέτασης και ασφάλεια στο εξεταζόµενο ζώο. Η άµεση επικοινωνία πριν και µετά την εξέταση
µε τον επιβλέποντα κτηνίατρο του ζώου αποτελεί βασική αρχή για την ορθή επιλογή της κατάλληλης
εξέτασης και τη µέγιστη δυνατή δική µας συνεισφορά στη διαγνωστική προσέγγιση.


