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Κατερίνα Μαλαγάρη



ΑΞΟΝΙΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

• Λεπτές τομές με τεχνική μεγάλης 

ευκρίνειας

• Εκτίμηση πάχους τοιχώματος βρόγχων

• Εκτίμηση υπερδιαυγαστικότητας

• Εκτίμηση παγίδευσης αέρα

• Εκτίμηση περιοχικής παγίδευσης αέρα

• Εκτίμηση επιπλοκών



ΠΑΧΥΝΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΩΝ

• 35-92% (Park et al)

• 83% of patients with FEV1 <60% of predicted 

volume

• 35% of patients with FEV1≥60%

• ratio :short-axis internal bronchial/ short-axis 

diameter of the accompanying pulmonary artery

– mean ± SD, 0.48 ± 0.11 (FEV1<60%)

– mean ± SD, 0.60 ± 0.18 (FEV1>60%)

– mean ± SD, 0.65 ±0.16 (controls)



• Πάχυνση τοιχώματος

• Περιοχική παγίδευση (εκπνοή) :~ 50% (14% κφ)

• Ολιγαιμικές περιοχές : ~20%

• Κεντρολοβιδιακά οζίδια  : 10-20% 

• Yπερδιάταση, εμφύσημα

• Βρογχιεκτασίες

• Αποφρακτική βρογχιολίτιδα



• presence of bronchiectasis does not 

correlate with the severity of airflow 

obstruction

• bronchiectasis in uncomplicated asthma 

typically is cylindrical, and bronchoarterial-

diameter ratio is less than 1.5



Αξιολόγηση

• three/five levels 

• both lungs

• bronchial wall thickening score 

– the number of visible bronchi at three levels 

(three-level score)

– the number of bronchi at five levels (five-level 

score)

• Right lung to avoid artifacts

– Ένα εκατοστό κάτω από τρόπιδα

– Δεξιά πνευμονική φλέβα 

– Πάνω από διάφραγμα





1+6+1=8



6

+

8

+

4

=

18







BINARY SEGMENTATION

<−950 HU (μαύρα). Σύνολο clusters  :432 (11.6 mm2)





ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΑΕΡΑ

<-900 HU: 45.6%



Ελλειματα  αερισμού

Περιοχική παγίδευση αέρα

Washout images

Inspiration/expiration





Περιοχές >2 εκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0-10% : 0

10-20%:1

20-30%:2

30-40%:3

40-50%:4

50-60%:5

60-70%:6

70-80%:7

80-90%:8

90-100%:9



Ενηλικες με ασθμα
• Mucoid impaction ~4%

• Emphysema

• Areas of hyperlucency/expiratory scans

• Κεντρολοβιδιακά οζία ~ 28%

• Bronchiectasis ~29%

• ABPA

• Line shadows

• Segmental/subsegmental atelectasis

• Churg Strauss

• Πνευμομεσοθωράκιο 



ΑΒΡΑ
ΒΛΕΝΝΟΚΗΛΗ (MUCOID IMPACTION)

ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΗ ~20%

ΒΡΟΓΧΙΕΚΤΑΣΙΕΣ ~95% (κυστικές, κιρσοειδείς)

ΚΕΝΤΡΟΛΟΒΙΔΙΑΚΑ ΟΖΙΑ ~ 93%



ABPA



ABPA



CHURG STRAUSS

• Μετακινούμενες σκιάσιες

• Περιφερικές σκιάσεις ground glass



YΠΕΡΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 

Πνευμονική πυκνότητα- CT:

πάχος συνδετικού ιστού, 

ποσότητα αίματος-αγγείωση, 

αεροπλήθεια



YΠΕΡΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Α/Α

• ΤΟΙΧΩΜΑ ?

• ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ ?

• ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ ?

• Πνευμονικοί όγκοι

• Πνευμονικά αγγεία

• Μαλακά μόρια



ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



• Διάχυτη ή εστιακή ΥΔ ?

• Αγγεία? Βρόγχοι ?

• Κατακράτηση αέρα ?



Μικρή διαφορά διαμέτρου αγγείων

• Με παρουσία GGO

• Παρεγχυματική νόσος

• Μωσαϊκή εικόνα

• Περιοχική κατακράτηση 

αέρα

Εκπνευστική λήψη



Αυξημένη διαφάνεια χωρίς κυστικά μορφώματα

Εμφύσημα

Βρογχιολίτις

Πνευμονική υποπλασία

Αυξημένη διαφάνεια με κυστικά μορφώματα

Εμφύσημα

Κυστικά νοσήματα (LAM, NS, LCH, LIP)

Βρογχεκτασίες

Διασπορά λαρυγγικής θηλωμάτωσης





• CELLULAR FORMS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg


ΑΣΘΜΑ ΜΕ ΑΒΡΑ

ΠΑΝΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ



• AΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΣ/ Constrictive bronchiolitis/ 
bronchiolitis obliterans/obliterative bronchiolitis

• Παθολογοανατόμοι : constrictive bronchiolitis

• CT: Μωσαική εικόνα, ολιγαιμία, διαυγαστικότητα, 
κατακράτηση αέρα περιοχική αλλά και λοβαία-διάχυτη

• Μετά την οξεία φάση και λανθάνουσα περίοδο

• Καπνός, τοξικά αέρια, εισρόφηση, μετά ιογενή βρογχιολίτιδα ή από 
μυκόπλασμα,φάρμακα-πενικιλαμίνη, χρυσό, 5-FU,RA, SjS,SSc,ελκώδη 
κολίτιδα, Crohn’s,Stevens’Johnson,παρανεοπλασματικά αυτοάνοσα σύνδρομα, 
μεταμόσχευση μυελού



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΣ

Ενδοβρογχική ίνωση







Καλή συσχέτιση με λειτουργικά στοιχεία



Λεμφοζιδιακή/θηλακιώδης βρογχιολίτις/Follicular bronchiolitis :lymphoid

hyperplasia of the bronchus-associated lymphoid tissue

Most cases are associated with collagen vascular diseases, immunodeficiency, or

hypersensitivity reaction



ΒΟΟP



ΣΥΝΗΘΗ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η HRCT ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ


