ηπογγςλή ηπάπεζα:
Εξελίξειρ ζηη Μοπιακή Απεικόνιζη ηηρ Νεύπωζηρ ηος Μςοκαπδίος, ηηρ Απόπηωζηρ και ηηρ
<<Εύθπαςζηηρ>> Αθηπωμαηικήρ πλάκαρ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΑΘΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
Βελιδάκη Ανηιγόνη, Πςπηνικόρ Ιαηπόρ, Επιμελήηπια Β, Γ.Ν.Α <<ΛΑΙΚΟ>>

Η αζεξσκάησζε ή αζεξνζθιήξπλζε είλαη κηα ρξόληα θιεγκνλώδεο λόζνο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη από πάρπλζε θαη ζθιήξπλζε ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο. Απνηειεί ηελ
θύξηα

αηηία

ζαλάηνπ

ζηηο

αλαπηπζζόκελεο

ρώξεο

πξνθαιώληαο αγγεηαθά εγθεθαιηθά ή ζηεθαληαία επεηζόδηα
Ο όξνο εύζξαπζηε (ή αζηαζήο) αζεξσκαηηθή πιάθα ελλνεί ηελ θιεγκαίλνπζα
θαη κε ηάζεηο απνθόιιεζεο από ηελ αξρηθή ζέζε πιάθα, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ζξόκβσζε

κηθξόηεξσλ αξηεξηώλ , ζηεθαληαίν ή αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην ή

μαθληθό ζάλαην θαη γηα ην ιόγν απηό ε αλαγλώξηζή ηνπο είλαη θξίζηκε ώζηε λα
αληηκεησπηζηνύλ έγθαηξα.
Η εύζξαπζηε αζεξσκαηηθή πιάθα ραξαθηεξίδεηαη από παξνπζία ιεπηήο ηλώδνπο
θάςα, κεγάινπ ιηπώδε ππξήλα, πιεζώξαο καθξνθάγσλ θαη έιιεηςεο ιείσλ κπηθώλ
θπηηάξσλ. Πνιιέο ηερληθέο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ απεηθόληζε ηεο αζεξσκαηηθήο
πιάθαο όπσο ε απιή αθηηλνγξαθία, ε αγγεηνγξαθία, ν ελδαγγεηαθόο ππέξερνο, ε αμνληθή
θαη ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη νη SPECT θαη PET απεηθνλίζεηο ηεο Ππξεληθήο
Ιαηξηθήο.
Δεδνκέλνπ όηη πνιιά αγγεηαθά επεηζόδηα ζπκβαίλνπλ ζε αλζξώπνπο ρσξίο
πξνεγνύκελα ζπκπηώκαηα είλαη πνιύ θξίζηκν ε δηάγλσζε λα πξνρσξά πέξα από ηελ
απιή εθηίκεζε ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο θαη λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη ηελ
αζηαζή πιάθα.

Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξηαθή απεηθόληζε πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα
βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηηο κεζόδνπο ηεο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο λα αληρλεύνπλ πξώηκεο
αιιαγέο ζην αξηεξηαθό ηνίρσκα.
ηελ SPECT απεηθόληζε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ξαδηνθάξκαθα όπσρ:
ε Annexin A5 επηζεκαζκέλε κε Tc-99m ή κε Sn-117m (Sn-117m-DOTA-Annexin), ε
επηζεκαζκέλε κε Tc-99m ή

I-123 ή In-111

LDL (low density lipoprotein), νη

επηζεκαζκέλνη κε Tc-99m (RP-805), ή In-111 (RP782) ή I-123 (HO-CGS 27023)
αλαζηνιείο ησλ κεηαιινπξσηεηλαζώλ (matrix metalloproteinases - MMPs), ε
Interleukin-2 επηζεκαζκέλε κε Tc-99m, ην επηζεκαζκέλν κε Tc-99m MCP-1 (Monocyte
Chemoattractant Protein-1) θαη ην εηδηθό πεπηίδην έλαληη VCAM-1 (B270p1)
επηζεκαζκέλν κε Tc-99m ή I-123.
ηελ ΡΕΣ απεηθόληζε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ξαδηνθάξκαθα όπσρ:
18F-FDG, 18F-Sodium fluoride, 18F-fluoromethylcholine (18F-FCH), Methyl-11Ccholine, 18F-Galacto-RGD, 64Cu- DOTA- C-ANF, 11C-acetate, Ga-68, Ga-68DOTATATE θαη άιια.

