
                                                                                                                            
 

 
 
 
 

 

 
 

Στο τεφχοσ Ιανουαρίου 2014 του  Arthritis Care & Research υπάρχει ειδικό αφιζρωμα 

ςχετικά με τθν απεικόνιςθ (Clinical Imaging) ςτα ρευματικά νοςιματα . Μεταξφ διαφόρων 

εργαςιών τονίηεται: 

 Η εξζταςη καρδιαγγειακοφ με MRΙ (cardiovascular magnetic resonance) ςε 

ςυμπωματικοφσ (τυπικά & άτυπα ςυμπτϊματα) αςθενείσ με νοςήματα ςυνδετικοφ 

ιςτοφ, είναι ςε θζςη να εκτιμήςει την ενεργότητα τησ νόςου και να αποκαλφψει 

αγγειίτιδα (27.4%), μυοκαρδίτιδα (62.6%) και ζμφραγμα του μυοκαρδίου (9.6%), 

ακόμη και όταν το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι φυςιολογικό (1)   

 Συςτηματική αναςκόπηςη τησ βιβλιογραφίασ ζδειξε ότι είναι λίγεσ (18) οι 

εργαςίεσ ςχετικά με την PET (positron emission tomography) και τον ρόλο τησ ςτισ 

περιφερικζσ φλεγμονϊδεισ αρθρίτιδεσ. Φαίνεται πάντωσ να προςφζρει υψηλήσ 

ευαιςθηςίασ και πιθανϊσ ειδικότητασ απεικόνιςη, ςε μοριακό επίπεδο (ςτοιχείο 

που τη διαφοροποιεί), ευρήματα ςυμβατά με US και MRI, άρα θα μποροφςε να ζχει 

κάποιο ρόλο ςτην πρϊιμη διάγνωςη και παρακολοφθηςη. Υπόψη πρζπει να 

ληφθοφν θζματα όπωσ ότι απαιτοφνται μελζτεσ ςε μεγαλφτερεσ ςειρζσ αςθενϊν 

και το θζμα του κόςτουσ και τησ ακτινοβολίασ (2) 

 H US εξζταςη με Color Doppler καρωτίδων, μαςχαλιαίων και κροταφικϊν αρτηριϊν 

ζχει εξαιρετική ευαιςθηςία (100%) και πολφ υψηλή ειδικότητα (91%) για την 

διάγνωςη γιγαντοκυτταρικήσ αρτηρίτιδασ ςε αςθενείσ με υποψία αυτήσ. Η 

εξζταςη αυτή θα μποροφςε να αντικαταςτήςει τη βιοψία ςτην καθημζρα κλινική 

πρακτική χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ ςε ευαιςθηςία και ειδικότητα (3)  

 Ο US αποτελεί μία ακριβήσ και αξιόπιςτη απεικονιςτική μζθοδο για την εκτίμηςη 

αςβεςτώςεων ςτον αρθρικό χόνδρο γονάτου αςθενών με χονδραςβζςτωςη 

(CPDD), αφοφ ζτςι ανιχνεφθηκαν βλάβεσ (spots) ςτον χόνδρο ςτο 59,5% αςθενϊν με 

νόςο και μόνο ςτο 45% με απλή ακτινογραφία . Βλάβεσ ςτο μηνίςκο διαπιςτϊθηκαν 

με US ςτο 90,5% των αςθενϊν και με α-α ςτο 83,7% των αςθενϊν (4)   

 
(1) Cardiac Tissue Characterization and the Diagnostic Value of Cardiovascular Magnetic Resonance in 
Systemic Connective Tissue Diseases. Sophie Mavrogeni,, Petros P. Sfikakis, Elias Gialafos, 
Konstantinos Bratis, Georgia Karabela, Efthymios Stavropoulos, Georgios Spiliotis, Eliza Sfendouraki, 
Stylianos Panopoulos, Vasiliki Bournia, Genovefa Kolovou, George D. Kitas. Arthritis Care & Research. 
Volume 66, Issue 1, pages 104–112, January 2014 
 
(2) Present Role of Positron Emission Tomography in the Diagnosis and Monitoring of Peripheral 
Inflammatory Arthritis: A Systematic Review. S. T. G. Bruijnen, Y. Y. J. Gent, A. E. Voskuyl, O. S. 
Hoekstra, C. J. van der Laken Arthritis Care & Research. Volume 66, Issue 1, pages 120–130, January 
2014 
 

 
   Απεικόνιςη ςτα ρευματικά νοςήματα (2014)  

Part II 



Το κείμενο αποτελεί ελεφθερη μετάφραςη τησ περίληψησ του δημοςιευμζνου άρθρου  
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλήρεσ άρθρο 

Αποτελεί επίςησ εφρημα  μιασ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά θζμα καταςταλαγμζνησ γνϊςησ 
Αποτελεί τζλοσ βιβλιογραφική ενημζρωςη και όχι απαραίτητα  ςφςταςη για την καθημζρα κλινική πράξη  
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