21

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

◗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού
κινδύνου με την αξονική
στεφανιογραφία:
Νεότερα δεδομένα
✒ Αλέξιος Σπ. Αντωνόπουλος
Καρδιολόγος, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, “Ιπποκράτειο” Γ.Ν.Α.

✒ Χαράλαμπος Ι. Παπαστάμος
Ιατρός, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, “Ιπποκράτειο” Γ.Ν.Α.

✒ Δημήτριος Μ. Τούσουλης
Καθηγητής Καρδιολογίας, Καρδιολόγος, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, “Ιπποκράτειο” Γ.Ν.Α.

Εισαγωγή:
Η αξονική στεφανιογραφία (coronary computed
tomography angiography, CCTA) είναι μια μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδος με υψηλή ευαισθησία
για την ανίχνευση στεφανιαίας νόσου (coronary
artery disease, CAD). Οι συστάσεις για τη διαγνωστική αξιολόγηση σταθερών ασθενών, χαμηλού
έως ενδιαμέσου κινδύνου (pretest probability) για
αποφρακτική CAD μέσω CCTA, έχουν αναβαθμιστεί
πρόσφατα σε κλάση Ι. Σε σύγκριση με τις λειτουργικές δοκιμασίες ισχαιμίας, η CCTA επιτρέπει τον
εντοπισμό μη αποφρακτικών στεφανιαίων πλακών
και τoν ασφαλή αποκλεισμό νόσου στελέχους. Σε
πρόσφατες μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες,
όπως η PROMISE (Prospective Multicenter Imaging
Study for Evaluation of Chest Pain)1 και η SCOT-HEART
(Scottish Computed Tomography of the Heart)2, η
χρήση της CCTA συσχετίστηκε με 30-40% μείωση
του κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε
σύγκριση με τη συμβατική αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δοκιμασιών. Αυτά

τα ευρήματα αντικατοπτρίζονται ήδη στις τελευταίες
οδηγίες του NICE (National Institute for Health and
Care Excellence) στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η
CCTA συνιστάται για την αρχική εκτίμηση ασθενών
με «τυπική» ή «άτυπη» στηθάγχη, ενώ συνιστώνται
πρόσθετες δοκιμασίες απεικόνισης με κόπωση, σε
περίπτωση ασάφειας σχετικά με τη λειτουργική σημασία των εντοπιζόμενων στεφανιαίων βλαβών. Τα
αποτελέσματα της μελέτης ISCHEMIA3 επιβάλλουν
την CCTA αντί των λειτουργικών δοκιμασιών στη διαγνωστική εκτίμηση σταθερών ασθενών με ισχαιμική
καρδιακή νόσο, για να αποκλείσει την παρουσία
προγνωστικά σημαντικής νόσου στελέχους και να
καθοδηγήσει τη διαχείριση των ασθενών.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη διαθέσιμη τεχνολογία
αξονικής τομογραφίας και η ανάπτυξη νέων τεχνικών
απεικόνισης επέκτειναν τη χρήση της CCTA πέρα
από την εστιασμένη εκτίμηση της σοβαρότητας της
στένωσης. Η CCTA μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί
για το χαρακτηρισμό της πλάκας και τον εντοπισμό
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ευάλωτων πλακών υψηλού κινδύνου4 ή τη λειτουργική
εκτίμηση των στεφανιαίων βλαβών με εφαρμογή
υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (Computational
Fluid Dynamics, CFD)5 ή απεικόνιση της αιμάτωσης με
αξονικό τομογράφο (CT perfusion, CTP)6. Πρόσφατα,
νέες μετρήσεις για την ανίχνευση της φλεγμονής
των στεφανιαίων με απεικόνιση του περιαγγειακού
λίπους προσφέρουν την άνευ προηγουμένου ικανότητα αξιολόγησης των υποκείμενων βιολογικών
διεργασιών από την επεξεργασία τυπικών εικόνων
CCTA7. Αυτές οι νέες εφαρμογές απεικόνισης CCTA
μεγιστοποιούν όχι μόνο τη διαγνωστική αλλά και
την προγνωστική της απόδοση 8.
Σε αυτήν την ανασκόπηση συνοψίζουμε τις εξελίξεις στον τομέα της αξονικής στεφανιογραφίας
και παρέχουμε μια συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων βιοδεικτών απεικόνισης. Συζητάμε, πώς
η εκμετάλλευση του συνόλου των σύγχρονων εργαλείων της CT θα μπορούσε να ενισχύσει την ιατρική ακριβείας τόσο για τη διαγνωστική εκτίμηση
όσο και για τη διαχείριση της CAD, καλύπτοντας τις
ανεκπλήρωτες ανάγκες σε κλινική περίθαλψη και
προσαρμοσμένη διαχείριση ασθενών. Η παρουσίαση υβριδικών τρόπων με συνδυασμό εικόνων έχει
παραλειφθεί σκόπιμα από αυτήν την ανασκόπηση.

Ανατομική εκτίμηση των στεφανιαίων
αρτηριών με υπολογιστική τομογραφία
Α. Φορτίο ασβεστίου στεφανιαίων αγγείων
Η έκταση της ασβεστοποίησης των στεφανιαίων
είναι ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους
βιοδείκτες απεικόνισης. Η ποσοτικοποίηση των εναποθέσεων ασβεστίου στο μέσο χιτώνα των στεφανιαίων
αρτηριών γίνεται συνήθως με εικόνες χαμηλής χωρικής
ανάλυσης, χωρίς σκιαγραφικό, χρησιμοποιώντας
χαμηλή δόση ακτινοβολίας (<1mSv). Αυτό επιτρέπει
την εκτίμηση του όγκου του στεφανιαίου ασβεστίου
και τον υπολογισμό της βαθμολογίας Agatston ή
του CCS (Coronary Calcium Score), μια σταθμισμένη βαθμολογία όγκου και πυκνότητας ασβεστίου
9
. Η αγγειακή ασβεστοποίηση είναι παρούσα στα
αρχικά στάδια της αθηροσκλήρωσης με τη μορφή
μικροαποτιτανώσεων, η οποία είναι χαρακτηριστικό
των πλακών υψηλού κινδύνου και δείκτης ενεργού
φλεγμονής. Όμως, το CCS ποσοτικοποιεί τον όγκο
μεγάλων εναποθέσεων στεφανιαίου ασβεστίου, που
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συνήθως παρατηρούνται στα προχωρημένα στάδια της αθηροσκλήρωσης και σχετίζονται με έναν
σταθερό φαινότυπο πλάκας. Παρόλο που το CCS
συσχετίζεται ελάχιστα με το βαθμό στένωσης του
αυλού, χρησιμεύει ως ένας καλός δείκτης του φορτίου
αθηρωματικής πλάκας. Το CCS έχει προγνωστική
αξία, πέρα από τους κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, για μελλοντικά καρδιαγγειακά
επεισόδια σε ασυμπτωματικά άτομα χωρίς γνωστή
CAD. Στα άτομα ενδιάμεσου κινδύνου βελτιώνεται
η επαναταξινόμησή τους και ξεπερνά τους άλλους
μη επεμβατικούς βιοδείκτες, συμπεριλαμβανομένου
του πάχους του έσω μέσου χιτώνα της καρωτίδας,
του σφυρο-βραχιόνιου δείκτη, της διαστολής προκαλούμενης από τη ροή της βραχιονίου αρτηρίας ή
της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας
(Εικόνα 1). Το CCS συνιστάται σήμερα για τη διαστρωμάτωση ασυμπτωματικών ατόμων, χαμηλού
και ενδιάμεσου κινδύνου. Κατά κανόνα, το CCS άνω
των 100 προσδιορίζει άτομα με αυξημένο κίνδυνο
και το CCS ≥300 επισημαίνει μέτριο έως σοβαρά
αυξημένο κίνδυνο, αν και έχει προταθεί η χρήση
προσαρμοσμένων τιμών βάσει ηλικίας, φύλου και
εθνότητας (π.χ. >75ο εκατοστημόριο).
Αλλαγές στο CCS, στην πορεία του χρόνου,
και ο ρυθμός εξέλιξής του προσφέρουν πρόσθετες προγνωστικές πληροφορίες για καρδιαγγειακά
επεισόδια. Οι Budoff et al.10 έχουν καταδείξει την
ανεξάρτητη προγνωστική αξία των αλλαγών στο
CCS σε 4.609 ασυμπτωματικούς ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία καρδιάς χωρίς
σκιαγραφικό. Ένας υψηλότερος ρυθμός εξέλιξης του
CCS συνδέθηκε ανεξάρτητα με υψηλότερο κίνδυνο
θνησιμότητας. Επιπλέον, πέρα από τον όγκο ασβεστοποίησης, η υψηλότερη πυκνότητα ασβεστίου
σχετίζεται αντιστρόφως με τον κίνδυνο για CAD.
Το CCS είναι διαδεδομένο χάρη στην απλότητά
του στην απόκτηση χρησιμοποιώντας αξονική τομογραφία με χαμηλή δόση ακτινοβολίας και χωρίς
σκιαγραφικό, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον αυλό 9. Η εναπόθεση ασβεστίου
σηματοδοτεί μη αναστρέψιμες δομικές αλλαγές του
στεφανιαίου τοιχώματος, η οποία είναι μια διαδικασία επούλωσης που οδηγεί σε σταθεροποίηση της
πλάκας. Από την άλλη μεριά, μη ασβεστοποιημένες
πλάκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης7. Έτσι, ενώ
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η αρνητική προγνωστική αξία μηδενικού CCS αναγνωρίζεται γενικά, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει
με ασφάλεια τον κίνδυνο για στεφανιαίο επεισόδιο
σε όλες τις περιπτώσεις11. Επιπλέον, η εφαρμογή
στρατηγικών μείωσης του κινδύνου, π.χ. με στατίνες,
δεν καθυστερεί την εξέλιξη της ασβεστοποίησης
των στεφανιαίων, αντιθέτως μπορεί να επιταχύνει
την εναπόθεση ασβεστίου και να αυξήσει το CCS.
Επομένως, το CCS είναι ακατάλληλο για τη διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με γνωστή CAD.

Β. Εκτίμηση του αυλού για αποφρακτική και
μη αποφρακτική στεφανιαία νόσο
Η CCTA είναι, επί του παρόντος, η μέθοδος
εκλογής για τον αποκλεισμό νόσου σε συμπτωματικούς ασθενείς με χαμηλή έως ενδιάμεση πιθανότητα πριν τις δοκιμασίες (15-50%) για αποφρακτική
CAD. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας Καρδιαγγειακής Υπολογιστικής Τομογραφίας (Society of
Cardiovascular Computed Tomography, SCCT), η
στένωση του αυλού μπορεί να βαθμολογείται ως:
ελάχιστη (<25% στένωση), ήπια (στένωση 25-49%),
μέτρια (στένωση 50-69%), σοβαρή (στένωση 70 έως
99%) και αποφραγμένη. Στις δύο μεγαλύτερες πολυκεντρικές μελέτες για τη διαγνωστική απόδοση
της CT, η CCTA έχει ευαισθησία 85-95%, ειδικότητα
83-90% για αποφρακτική CAD12. Αυτά τα νούμερα
αντιστοιχούν στην απόδοση των τυπικών 64 τομών
CT και είναι ακόμη υψηλότερα με τους νεότερους
σαρωτές 256 τομών.
Η αποφρακτική CAD (συνήθως ορίζεται ως
στένωση ≥50% ή ≥70%) είναι ένας ανεξάρτητος
προγνωστικός παράγοντας για κλινικά συμβάντα
σε ασθενείς με θωρακικό πόνο που υποβάλλονται
σε CCTA. Μία ή πολλαπλές στενώσεις του αυλού
(> 50%) σχετίζεται με κλιμακούμενη αύξηση του
κινδύνου θνησιμότητας, ενώ η απουσία οποιασδήποτε στένωσης σηματοδοτεί χαμηλό κίνδυνο
θνησιμότητας. Στην πολυκεντρική μελέτη CONFIRM,
που περιελάμβανε 23.854 ασθενείς, η σοβαρότητα
της ανατομικής στένωσης του αυλού συνδέθηκε
ανεξάρτητα με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας13.
Είναι σημαντικό, ότι όχι μόνο η αποφρακτική αλλά
και η μη αποφρακτική CAD σχετίζεται με αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η προγνωστική σημασία
των μη αποφρακτικών στεφανιαίων πλακών στις

CCTA έχει διερευνηθεί και επιβεβαιώθηκε ότι η παρουσία και η έκταση των μη αποφρακτικών πλακών
προβλέπει ένα φτωχότερο κλινικό αποτέλεσμα ακόμη και ελλείψει ταυτόχρονης αποφρακτικής CAD
(Εικόνα 1a-b).
Τέτοια ευρήματα είναι απροσδόκητα, δεδομένου της φυσικής πορείας της αθηροσκλήρωσης
και των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ACS)14. Η
πλειοψηφία του ACS είναι αποτέλεσμα διάβρωσης
ή ρήξης μη αποφρακτικών αθηρωματικών πλακών14. Η μελέτη ορόσημο PROSPECT14 έδειξε ότι σε
ασθενείς με ACS, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση, τα σημαντικά
ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά επεισόδια (major adverse
cardiovascular events, MACEs) αποδόθηκαν εξίσου
στην υποτροπή των ενοχοποιητικών βλαβών όσο
και σε μη ένοχες, μη αποφρακτικές βλάβες. Έτσι, η
ανίχνευση μη αποφρακτικής νόσου στη CCTA δεν
πρέπει να θεωρείται καθησυχαστική διαπίστωση,
δεδομένης της ανεξάρτητης συσχέτισής του με δυσμενή μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Αν και οι τρέχοντες
αποδείξεις είναι αδύναμες, είναι λογικό να σκεφτούμε,
ότι αυτοί οι ασθενείς είναι επιλέξιμοι για επιθετικές
στρατηγικές μείωσης του κινδύνου (π.χ. στατίνες).
Η σχέση κόστους-οφέλους αυτής της στρατηγικής
δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Συστάσεις για την κλινική αντιμετώπιση
ασθενών με μη αποφρακτικές στεφανιαίες πλάκες,
που ανιχνεύθηκαν από τη CCTA, εμπίπτουν στην
γκρίζα ζώνη, αλλά η ανίχνευσή τους είναι πιθανό
να ωθήσει τους κλινικούς ιατρούς να εφαρμόσουν
πιο επιθετικά μέτρα για την πρόληψη της CVD (και
οι ασθενείς να ακολουθήσουν τέτοιες συστάσεις).

Γ. Ανατομική έκταση στεφανιαίας
αθηροσκλήρωσης
Πέρα από το βαθμό στένωσης του αυλού και
τη νόσο των αγγείων, η έκταση της στεφανιαίας
αθηροσκλήρωσης έχει επίσης προγνωστική σημασία για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε CCTA.
Ένας δημοφιλής δείκτης για τη βαθμολόγηση της
ανατομικής έκτασης της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης είναι ο Duke CAD Index, ο οποίος ιεραρχεί
και αξιολογεί τη σοβαρότητα της στένωσης και την
ανατομική θέση των πλακών και προβλέπει ανεξάρτητα τον κίνδυνο θνησιμότητας. Παρόλα αυτά, το
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CAD-RADS (Coronary Artery Disease-Reporting and
Data System) είναι το επίσημα προτεινόμενο σύστημα
βαθμολόγησης από την SCCT για τη βαθμολόγηση
των στεφανιαίων βλαβών, με παρόμοια προγνωστική
αξία με το Δείκτη Duke15. Άλλες βαθμολογίες για την
εκτίμηση της έκτασης/σοβαρότητας της στεφανιαίας
αθηροσκλήρωσης είναι η βαθμολογία στένωσης
τμήματος (segment stenosis score) και η βαθμολογία συμμετοχής τμήματος (segment involvement

score), τα οποία έχουν προγνωστική σημασία για
MACEs16. Αυτά τα σκορ έχουν μία θετική γραμμική
συσχέτιση με κλινικά αποτελέσματα. Όμως, κάθε
πλάκα έχει το ίδιο βάρος στον υπολογιζόμενο κίνδυνο, ανεξάρτητα από τον αριθμό άλλων τμημάτων
με νόσο, χωρίς να προσαρμόζεται ανάλογα με την
ανατομική εντόπιση των πλακών (π.χ. μια πλάκα που
βρίσκεται στο στέλεχος αποδίδει το ίδιο προγνωστικό
βάρος με μία που βρίσκεται σε ένα μικρό διαγώνιο

Εικόνα 1. Εκτίμηση αυλού, φορτίο πλάκας και φαινότυπος πλάκας για διαστρωμάτωση κινδύνου
με αγγειογραφία υπολογιστικής τομογραφίας. Α. Επίδραση της μη αποφρακτικής και της αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου και Β. ενός ή παραπάνω αγγείων στη θνησιμότητα από κάθε αιτία των
ασθενών που υποβάλλονται σε CCTA (προσαρμοσμένο από Min et al. J Am Coll Cardiol 2011; 58:
849-60). C. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα καμπύλης πολλαπλής αναδιαμόρφωσης του στεφανιαίου συνόλου δεδομένων με D. διατομή πλάκας στο εγγύς αριστερό πρόσθιο κατιόντα (LAD) και
Ε. Ανάλυση συστατικών πλάκας με χαρτογράφηση Hounsfield Units (HU) (αναπαράγεται με άδεια
από Maurovich- Horvat et al. Nat. Rev. Cardiol. 2014). F. Απεικονιστική εμφάνιση χαρακτηριστικών πλάκας υψηλού κινδύνου (HRP) στη CCTA και η προγνωστική τους αξία για οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο στη μελέτη ROMICAT-II (Αναπαραγωγή με άδεια των Puchner et al. J Am Coll Cardiol.
2014 19 Αυγούστου 64; (7): 684-92). ACS: οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Ca: ασβέστιο. CI: διάστημα
εμπιστοσύνης. HU: Μονάδες Hounsfield. NRS: napkin-ring sign. PR: θετική αναδιαμόρφωση.
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κλάδο). Άλλες λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες
βαθμολογίες, όπως, π.χ. το Leaman Score, είναι
επίσης προγνωστικές για στεφανιαία επεισόδια.

Δ. Ογκομέτρηση της πλάκας και ρυθμός
εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης
Πέρα από τη βαθμολογία της έκτασης της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης, η άμεση ποσοτικοποίηση
του μη ασβεστοποιημένου όγκου της στεφανιαίας
πλάκας από τη CCTA είναι, επί του παρόντος, εφικτή
με βάση τη χαρτογράφηση εξασθένησης σήματος
CT του στεφανιαίου αγγειακού τοιχώματος. Το ειδικό
λογισμικό επιτρέπει την απεικόνιση μετά την επεξεργασία
και τον αυτοματοποιημένο προσδιορισμό του όγκου
της πλάκας (Εικόνα 1c-e). Είναι δυνατή η ογκομετρική
ανάλυση μεμονωμένων συστατικών της πλάκας, όπως
η ποσοτικοποίηση του νεκρωτικού πυρήνα ή η ινώδης/
ινολιπώδης πλάκα χαμηλής έως ενδιάμεσης πυκνότητας. Η ακρίβεια αυτής της ανάλυσης περιορίζεται
από τη σημαντική αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων
συστατικών της πλάκας σε αυτό το εύρος Hounsfield
Units (HU) και της αντίθεσης στον αυλό.
Εν μέρει, για αυτούς τους λόγους, οι περισσότερες
κλινικές μελέτες υιοθετούν την ποσοτικοποίηση του
ασβεστοποιημένου έναντι του μη ασβεστοποιημένου
τοιχώματος και του συνολικού όγκου πλάκας. Σε μια
πρόσφατη μετα-ανάλυση, ο μη ασβεστοποιημένος
όγκος πλάκας ήταν σημαντικά υψηλότερος σε ασθενείς με ACS, σε σύγκριση με σταθερή στηθάγχη.
Ένας υψηλότερος συνολικός όγκος πλάκας, κατά
την έναρξη στη δοκιμή PROSPECT, συσχετίστηκε με
αυξημένο κίνδυνο καρδιακών συμβάντων κατά την
περίοδο παρακολούθησης17.
Ο ρυθμός εξέλιξης της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης προσφέρει επίσης ανεξάρτητες προγνωστικές πληροφορίες. Σε μια πολυκεντρική μελέτη
1.365 ασθενών με σειριακές σαρώσεις CCTA τόσο
το φορτίο της στεφανιαίας πλάκας όσο και η ετήσια
αλλαγή της βελτίωσαν την προγνωστική απόδοση
του μοντέλου για κλινικά αποτελέσματα πέρα από
τη συμβατική αγγειογραφική εκτίμηση18.
Ο μη επεμβατικός ποσοτικός προσδιορισμός
του όγκου της στεφανιαίας πλάκας και ο ρυθμός
εξέλιξής της είναι μια ελκυστική εναλλακτική λύση
στις συμβατικές επεμβατικές τεχνικές ενδοστεφανιαίας απεικόνισης, που χρησιμοποιούνται από τυ-

χαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση
της ανταπόκρισης στις θεραπείες. Για παράδειγμα,
έχει αποδειχθεί, ότι οι στατίνες προκαλούν φαινοτυπικές αλλαγές στη σύνθεση της πλάκας στη CCTA,
αύξηση της ασβεστοποίησης των στεφανιαίων και
επιβράδυνση της εξέλιξης της πλάκας19. Το πιθανό
μειονέκτημα των αξονικών τομογραφιών είναι η υψηλή έκθεση σε ακτινοβολία, αλλά οι νέες τεχνικές με
στρατηγικές μείωσης της δόσης ξεπερνούν εν μέρει
αυτό το πρόβλημα και θα μπορούσαν να επιτρέψουν
την εκτίμηση των χρονικών αλλαγών στο φορτίο της
πλάκας με ελάχιστη αθροιστική δόση ακτινοβολίας.

E. Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της πλάκας
υψηλού κινδύνου
Ο εντοπισμός της ευάλωτης πλάκας ήταν ο
απώτερος στόχος της καρδιαγγειακής ιατρικής τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, που επιδιώχθηκε κυρίως
μέσω του συσχετισμού των ευρημάτων της ενδοστεφανιαίας απεικόνισης με την ιστολογική ανάλυση
των αθηρωματικών πλακών που έχουν υποστεί ρήξη.
Ωστόσο, οι μέθοδοι ενδοστεφανιαίας απεικόνισης είναι
περιορισμένης χρήσης ως εργαλεία πληθυσμιακού
ελέγχου. Αντίθετα, η μη επεμβατική απεικόνιση των
στεφανιαίων πλακών με υψηλής χωρικής ανάλυσης
CT έχει αναδειχθεί ως ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο
ελέγχου. Σε κλινικές μελέτες ο χαρακτηρισμός των
πλακών με CT έχει καλή συμφωνία με την ενδοστεφανιαία απεικόνιση με ενδοαγγειακό υπερηχογράφημα
(IVUS) ή οπτική τομογραφία συνοχής (OCT).
Πέρα από τον όγκο της πλάκας, η CCTA μπορεί
να αξιολογήσει την παρουσία χαρακτηριστικών υψηλού κινδύνου (high-risk plaques, HRP), όπως πλάκα
χαμηλής απόσβεσης, θετική αναδιαμόρφωση, στικτή
ασβεστοποίηση και το napkin ring sign (Εικόνα 1f). Η
πλάκα χαμηλής απόσβεσης στη CCTA σηματοδοτεί
την παρουσία μεγάλου νεκρωτικού πυρήνα, ένα από
τα χαρακτηριστικά των ευάλωτων, επιρρεπών σε ρήξη
στεφανιαίων πλακών σε ιστολογικές μελέτες, καθώς
συσχετίζεται θετικά με stress που ασκείται στην ινώδη
κάψα, οδηγώντας, ενδεχομένως, σε ρήξη της πλάκας. Ωστόσο, η καθιέρωση μιας τιμής ορίου στην
απόσβεση της αξονικής τομογραφίας ήταν ένα θέμα
συζήτησης. Η πλάκα χαμηλής απόσβεσης ορίζεται
συμβατικά ως πλάκα με απόσβεση στη CT <30 HU.
Με βάση αυτόν τον ορισμό, παρατηρείται συχνότερα
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πλάκα χαμηλής απόσβεσης σε ασθενείς με ACS από
εκείνους με σταθερή στηθάγχη και έχει συσχετιστεί με
8 φορές αυξημένο κίνδυνο για ACS σε ασθενείς με
οξύ πόνο στο στήθος που υποβάλλονται σε CCTA4.
Η θετική αναδιαμόρφωση είναι η επέκταση της
εξωτερικής ελαστικής μεμβράνης και η αντισταθμιστική
διεύρυνση του τοιχώματος του αγγείου στη θέση των
αθηρωματικών βλαβών. Αυτή η αγγειακή αναδιαμόρφωση (ή φαινόμενο Glagov) διαχωρίζει το μέγεθος της
πλάκας από το βαθμό στένωσης του αυλού κατά τα
πρώτα στάδια της ανάπτυξης της πλάκας. Μια θετική
αναδιαμόρφωση στο αγγειακό τοίχωμα ορίζεται ως
δείκτης αναδιαμόρφωσης (remodeling index), RI≥1,1
και υπολογίζεται ως το μέγεθος του αγγείου στο σημείο της μέγιστης στένωσης δια του μεγέθους στο
σημείο αναφοράς20. H θετική αναδιαμόρφωση, όπως
εκτιμάται από την αξονική τομογραφία, παρατηρείται
συχνότερα σε ασθενείς με λεπτής κάψας ινοαθηρώματα και ACS, σε σύγκριση με ασθενείς με σταθερή
στηθάγχη. Στη μελέτη ROMICAT-II η παρουσία θετικής
αναδιαμόρφωσης συσχετίστηκε με 11 φορές αυξημένο κίνδυνο για ACS4.
Το πιο γνωστό χαρακτηριστικό HRP είναι το
napkin-ring sign, το οποίο σήμερα θεωρείται το
σήμα κατατεθέν στη CCTA της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας. Μελέτες, που χρησιμοποιούν τόσο
CCTA όσο και ενδοστεφανιαία απεικόνιση, έχουν
δείξει, ότι το napkin-ring sign βρίσκεται κυρίως σε
βλάβες υψηλού κινδύνου, όπως σε πλάκες με λεπτή
κάψα (44% έναντι μόλις 4% σε πλάκες χωρίς λεπτή
κάψα). Αν και η ακριβής βιολογική σημασία του
είναι άγνωστη, το napkin-ring sign μπορεί να αντιπροσωπεύει αιμορραγία της πλάκας ενδοαυλικά,
νεοαγγείωση, μικροαποτιτανώσεις ή προϋπάρχουσα
ρήξη της αθηρωματικής πλάκας και είναι λιγότερο
συχνή από άλλα χαρακτηριστικά HRP, όπως θετική
αναδιαμόρφωση και χαμηλή απόσβεση.
Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών HRP με πληροφορίες για τη σοβαρότητα της στένωσης μεγιστοποιεί την προγνωστική αξία των πληροφοριών που
προέρχονται από CCTA (Εικόνα 1g). Σε μετα-ανάλυση
6 μελετών με προοπτική παρακολούθηση, ο τριετής
κίνδυνος για ACS ήταν σημαντικά υψηλότερος σε
ασθενείς με οποιοδήποτε χαρακτηριστικό HRP (OR
=12,1, 95%CI: 5,24-28,1)21. Σε μία από τις μεγαλύτερες
μέχρι σήμερα μελέτες σχετικά με την προγνωστική
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αξία των χαρακτηριστικών HRP, σε 4.415 ασθενείς
που υποβάλλονται σε CCTA, η παρουσία HRP ήταν
ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για
MACEs22. Η αναταξινόμηση κινδύνου, που παρέχεται
από χαρακτηριστικά HRP, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στις ομάδες χαμηλότερου κινδύνου, όπως
οι νεότεροι ασθενείς, οι γυναίκες και εκείνοι με μη
αποφρακτική CAD22.

Λειτουργικός έλεγχος των στεφανιαίων
αρτηριών με CCTA
A. Εκτίμηση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου
με CT
Οι ανατομικές πληροφορίες για τον αυλό και τις
πλάκες έχουν μόνο μέτρια προγνωστική αξία για την
ισχαιμία του μυοκαρδίου. Η στατική ή δυναμική απεικόνιση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου με αξονικό
τομογράφο (myocardial CT perfusion, CTP) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ισχαιμίας με
τη χρήση φαρμακολογικών παραγόντων, π.χ. αδενοσίνη ή regadenoson και απεικόνιση αιμάτωσης
του μυοκαρδίου σε κατάσταση ηρεμίας και στρες με
παρόμοιο τρόπο με το SPECT ή του καρδιακού μαγνητικού συντονισμού (CMR). Ελλείμματα αιμάτωσης
επαγόμενα από το στρες απεικονίζονται ως υπόπυκνες περιοχές στη CT. Σταθερά ελλείμματα αιμάτωσης, που αντιστοιχούν σε ουλώδη ιστό, εμφανίζονται
ως περιοχές μειωμένης ενίσχυσης του μυοκαρδίου,
ενώ οι καθυστερημένες λήψεις μπορούν να ανιχνεύσουν ενίσχυση του μυοκαρδίου ανάλογη με την όψιμη ενίσχυση του γαδολινίου στη CMR. Συνήθως, ο
εντοπισμός μιας στεφανιαίας βλάβης, που προκαλεί
ενδιάμεση στένωση του αυλού στη CCTA, μπορεί να
ακολουθηθεί από μια σάρωση CTP με κόπωση, για
να εκτιμηθεί η ροή, αν και η σάρωση με στρες μπορεί
να πραγματοποιηθεί πρώτα. Η απεικόνιση αιμάτωσης
με dual-energy ή spectral CT με ανασύσταση χαρτών ιωδίου (iodine maps reconstruction) προσφέρει
καλύτερη αναλογία σήματος προς θόρυβο για την
απεικόνιση μυοκαρδίου και υψηλότερη διαγνωστική
αξία, σε σχέση με την CCTA μόνη της, για την ανίχνευση νόσου που περιορίζει τη ροή. Η CTP έχει υψηλή
διαγνωστική ακρίβεια για ισχαιμία του μυοκαρδίου,
συγκρίσιμη με εκείνη των πυρηνικών δοκιμασιών ή
της CMR. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες για την
CTP είναι από ένα κέντρο με λίγους ασθενείς και δια-
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φορετικά πρωτόκολλα. Λείπουν, επίσης, πληροφορίες
σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα της μεθόδου, ενώ το ζήτημα της δόσης ακτινοβολίας από την
πρόσθετη σάρωση αιμάτωσης παραμένει το κύριο
μέλημά της. Παρά τη διαγνωστική της αξία, η CTP δεν
χρησιμοποιείται ακόμη στην κλινική πράξη.

Β. Μη επεμβατικός υπολογισμός του FFR με CT
To Fractional flow reserve (FFR) είναι μια μέθοδος
για τη λειτουργική εκτίμηση των στεφανιαίων αλλοιώσεων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, υπό συνθήκες
επαγόμενης υπεραιμικής ροής, για την καθοδήγηση
της επαναγγείωσης των στεφανιαίων. Η διαγνωστική
αξία του FFR είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση των
πλακών που προκαλούν μέτρια στένωση του αυλού
(50-70%), όπου η λειτουργική επίδραση της βλάβης
στη στεφανιαία ροή δεν μπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα. Με βάση την τιμή 0,80 στο FFR, εκτιμάται
ότι μεταξύ των βλαβών που προκαλούν σημαντική
στένωση του αυλού (>70%) έως 20% δεν περιορίζουν
τη ροή, ενώ μεταξύ εκείνων που προκαλούν ενδιάμεση στένωση του αυλού (50-70%), μόνο το 35% είναι
αιμοδυναμικά σημαντικές23. Οι τεχνολογικές εξελίξεις
και οι αυξήσεις της υπολογιστικής ισχύος επέτρεψαν
πρόσφατα την ακριβή μοντελοποίηση της στεφανιαίας ροής, σε σύντομους χρόνους επεξεργασίας,
καθιστώντας την ελκυστική για χρήση στο κλινικό
περιβάλλον. Το CT-FFR (ή FFRCT) υπολογίζεται με την
πραγματική προσομοίωση των συνθηκών της στεφανιαίας υπεραιμίας, επιτρέποντας την αιμοδυναμική
εκτίμηση στεφανιαίων στενώσεων, χωρίς συνθήκες
στρες ή έγχυση αδενοσίνης. Οι μετρήσεις FFRCT παρέχονται στο εμπόριο με ανάλυση σε απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας, με μεγα-υπολογιστές
ολόκληρου του στεφανιαίου δικτύου και υπολογισμός
των τιμών FFR για κάθε στεφανιαία βλάβη24. Αυτή η
υπολογιστικά απαιτητική ανάλυση περιλαμβάνει τρία
στοιχεία: α. το ανατομικό μοντέλο των στεφανιαίων, β.
ένα μοντέλο απεικόνισης της ροής και γ. υπολογισμό
των κατάλληλων μαθηματικών εξισώσεων σε υπολογιστικό σύστημα24. Σε σύγκριση μόνο με την εκτίμηση
της στένωσης του αυλού, η προσθήκη μετρήσεων
FFRCT βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια της CCTA, για
τον εντοπισμό στενώσεων που περιορίζουν τη ροή,
ξεπερνώντας τον περιορισμό της χαμηλής θετικής
προγνωστικής αξίας του CCTA για αποφρακτική CAD.
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Το FFRCT έχει επικυρωθεί έναντι του επεμβατικού FFR
σε τρεις προοπτικές, πολυκεντρικές κλινικές μελέτες,
που περιέβαλαν περισσότερους από 600 ασθενείς
με τυφλή εργαστηριακή ανάλυση 1.050 αγγείων. Σε
αυτές τις μελέτες, η χρήση του FFRCT βελτίωσε σημαντικά τη διαγνωστική απόδοση της CCTA25-27. Σε μια
πραγματική πολυκεντρική ομάδα 5.083 ασθενών, η
FFRCT τροποποίησε τη σύσταση θεραπείας στα δύο
τρίτα των ατόμων, σε σύγκριση με την CCTA μόνη,
και συσχετίστηκε με λιγότερες αρνητικές στεφανιογραφίες, ενώ το σημαντικό είναι ότι οι ασθενείς με
FFRCT> 0,80 θα μπορούσαν να αναβάλουν με ασφάλεια την επεμβατική στεφανιογραφία28. Οι μετρήσεις
FFRCT είναι τεχνικά εφικτές σε >98% των περιπτώσεων,
αλλά η διαγνωστική του απόδοση μειώνεται σε περιπτώσεις με έντονη ασβεστοποίηση και blooming
artifacts. Επίσης, στα αγγεία με μικρή αναλογία όγκου
προς μάζα και σε ασθενείς με πρόσφατο ACS και
εξασθενημένη αγγειοδιασταλτική ανταπόκριση, η
ακρίβεια του FFRCT μειώνεται5.
Άλλες μέθοδοι για τον υπολογισμό του FFR με
CT έχουν επίσης αναπτυχθεί, χρησιμοποιώντας
πρωτότυπους αλγόριθμους, υπό συνθήκες ανάπαυσης, για να προσομοιώσουν τη στεφανιαία
ροή χωρίς υψηλές υπολογιστικές ανάγκες (cFFR).
Η μέθοδος του cFFR έχει επικυρωθεί, συγκρίνοντάς
το με το επεμβατικώς υπολογιζόμενο FFR σε μικρές
κλινικές μελέτες και έχει βελτιώσει τη διάκριση των
αιμοδυναμικά σημαντικών στενώσεων, σε σύγκριση
με την αξιολόγηση μόνο του αυλού με τη CCTA6. Σε
μια μικρή μελέτη σύγκρισης με το επεμβατικό FFR,
το cFFR είχε καλή διαγνωστική ακρίβεια (91% ευαισθησία, 96% ειδικότητα) για τον εντοπισμό αιμοδυναμικά σημαντικών βλαβών. Περαιτέρω επικύρωση
της μεθόδου, σε μεγάλες κλινικές μελέτες, απαιτείται
πριν από την εφαρμογή στην κλινική πράξη.

Ποσοτικός προσδιορισμός της φλεγμονής
των στεφανιαίων με απεικόνιση περιαγγειακού λίπους
Ο περιαγγειακός λιπώδης ιστός (perivascular
adipose tissue, PVAT) παίζει κεντρικό ρόλο στη φυσιολογία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρόλο
που ο PVAT θεωρείται παραδοσιακά ως μεσολαβητής
της φλεγμονής των αγγείων με την απελευθέρωση
προαθηρογόνων αδιποκινών29, πρόσφατα, δείξαμε
ότι υπάρχει αφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του αγγει-
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ακού τοιχώματος και του λιπώδους ιστού30-32. Ο PVAT
λειτουργεί ως αισθητήρας αγγειακής φλεγμονής και
ανταποκρίνεται αλλάζοντας το φαινότυπό του (κατάσταση διαφοροποίησης λιποκυττάρων, μέγεθος
λιποκυττάρων και ισορροπία λιπιδίων/ύδατος). Τέτοιες
αλλαγές στο στεφανιαίο PVAT είναι ανιχνεύσιμες με
αξονική τομογραφία. Το πρώτο τρισδιάστατο εργαλείο για τη μέτρηση των κατάλληλα σταθμισμένων
διαβαθμίσεων στην εξασθένηση του σήματος της
CT του περιαγγειακού λιπώδους ιστού γύρω από τα
ανθρώπινα αγγεία (Fat Attenuation Index ή FAI) έχει
αναπτυχθεί πρόσφατα ως μέτρο αγγειακής φλεγμονής (Εικόνα 2a)7. Ο περιαγγειακός FAI έχει επικυρωθεί,
συγκρίνοντάς το με την ιστολογία και την τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και συσχετίζεται με
το βαθμό της υποκείμενης φλεγμονής, καθώς και το
φορτίο της πλάκας και την κατάσταση της νόσου7. Ο
περιαγγειακός FAI είναι ένας δυναμικός βιοδείκτης, που
ακολουθεί τις παραλλαγές της αγγειακής φλεγμονής
μετά από ένα συμβάν ρήξης πλάκας (Εικόνα 2b, c)7.
Αυτά τα ευρήματα έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλες
μελέτες, οι οποίες, χρησιμοποιώντας μια παρόμοια
προσέγγιση, έχουν δείξει διαφορές στην εξασθένηση
του περιαγγειακού λιπώδους ιστού γύρω από αθηρωματικές βλάβες ή ασταθείς πλάκες ασθενών με ACS33.
Η προγνωστική αξία του περιαγγειακού FAI
αποδείχθηκε πρόσφατα από τη μελέτη CRISP-CT
(Cardiovascular RISk Prediction using Computed
Tomography), η οποία περιελάμβανε ανάλυση δύο
ανεξάρτητων ομάδων σε συνολικά 3.912 ασθενείς,
που υποβλήθηκαν σε διαγνωστική CCTA8. Ο περιαγγειακός FAI γύρω από τα τρία στεφανιαία είναι
ισχυρά συνδεδεμένος με τον κίνδυνο θνησιμότητας
από κάθε αίτια και από καρδιαγγειακά. Η προγνωστική αξία του περιαγγειακού FAI στη CRISP-CT ήταν
ανεξάρτητη από τους παραδοσιακούς παράγοντες
κινδύνου, την έκταση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης ή την παρουσία χαρακτηριστικών πλάκας
υψηλού κινδύνου στη CCTA. Σε αυτή τη μεγάλη κλινική μελέτη υπήρξε μια σχέση «σχήματος J» μεταξύ
του περιαγγειακού FAI γύρω από την εγγύς RCA ή
του LAD και του κινδύνου θνησιμότητας από κάθε
αίτια και καρδιακής θνησιμότητας . Ένα κατώφλι για
τον περιαγγειακό FAI -70,1 HU γύρω από την εγγύς
δεξιά στεφανιαία αρτηρία είχε προγνωστική σημασία τόσο στη μελέτη ανάπτυξης όσο και στη μελέτη
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επικύρωσης και βελτίωσε την ταξινόμηση κινδύνου
τόσο για θνησιμότητα από κάθε αιτία όσο και από
καρδιαγγειακά πέρα από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου, χαρακτηριστικά HRP και έκταση
CAD (Εικόνα 2d-e)8. Η CRISP-CT έδειξε, επίσης, ότι
η προγνωστική αξία του FAI χάθηκε, όταν οι ασθενείς άρχισαν θεραπεία με στατίνες μετά τη CCTA,
παρακολουθώντας τη μείωση του κινδύνου τους,
σε αντίθεση με το CCS που αντανακλά μη αναστρέψιμες ανατομικές αλλαγές στο αγγειακό τοίχωμα
και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόγνωση
κινδύνου σε ασθενείς υπό θεραπεία με στατίνες. Ο
περιαγγειακός FAI είναι τώρα μια καλά επικυρωμένη
μέτρηση της φλεγμονής των στεφανιαίων, αλλάζει
δυναμικά μετά από ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και
ανταποκρίνεται σε αντιφλεγμονώδεις θεραπείες3, 4.
Εφαρμογή ανάλυσης FAI στην κλινική πράξη:
Ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μη προσαρμοσμένη εξασθένηση του περιαγγειακού λιπώδους
ιστού, πρόσφατα, δείξαμε, ότι η προγνωστική αξία
τέτοιων μετρήσεων είναι χαμηλότερη από εκείνη του
FAI, δηλαδή του δείκτη μέτρησης εξασθένησης PVAT
πλήρως προσαρμοσμένου για βιολογικούς και τεχνικούς παράγοντες2. Τώρα, η ανάλυση FAI είναι
εφικτή με αλγόριθμους ενισχυμένους με τεχνητή
νοημοσύνη, με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω μιας
υπηρεσίας cloud (CaRi-HEART, Caristo Diagnostics
Ltd) από την επεξεργασία εικόνων CCTA ρουτίνας,
που λαμβάνονται από οποιονδήποτε τύπου σαρωτή
64 τομών ( ή περισσότερων). Όταν ο FAI εισάγεται
σε κατάλληλα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψιν το προφίλ του ασθενούς (ηλικία,
φύλο και παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου), τότε
μπορεί να υπολογιστεί ο εξατομικευμένος κίνδυνος
για καρδιαγγειακά επεισόδια.

Μηχανική εκμάθηση και μελλοντικές προοπτικές στον τομέα της αξονικής τομογραφίας
Η χρήση φασματικής αξονικής τομογραφίας μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να επιτραπεί ο καλύτερος χαρακτηρισμός των
ιστών, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις δεν έχουν ακόμη
χρησιμοποιηθεί ευρέως στην κλινική πράξη. Μέχρι
σήμερα, υπάρχουν κυρίως προκλινικά δεδομένα σχετικά με την απεικόνιση στεφανιαίας πλάκας με χρήση
συσκευής CT καταμέτρησης φωτονίων, βασισμένων
σε φανταστικά μοντέλα και μεταθανάτια δείγματα
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Εικόνα 2. Αξιολόγηση της φλεγμονής του στεφανιαίου με απεικόνιση περικορονιακού λίπους. Α. Ο
βαθμός απόσβεσης του περιαγγειακού λίπους (Fat Attenuation Index ή FAI) γύρω από τα στεφανιαία
μπορούν να αναλυθούν με μετα-επεξεργασία των τυπικών εικόνων αξονικής τομογραφίας (CTA) ως μέτρο της φλεγμονής των αγγείων. Β. Ο περιαγγειακός FAI μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ των ρηγμένων/
ασταθών βλαβών και των μη ένοχων ή σταθερών αθηρωματικών πλακών. C. Σχετικά αντιπροσωπευτικά
παραδείγματα. D-E. Σε δύο προοπτικές μελέτες ασθενών, που υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό CTA για
κλινικές ενδείξεις, ο περιαγγειακός FAI ήταν προγνωστικός της καρδιακής θνησιμότητας τόσο στη μελέτη
ανάπτυξης, derivation cohort (Erlangen, n = 1872, διάμεση παρακολούθηση 72 μήνες, D) όσο και στη
μελέτη επικύρωσης, validation cohort (Cleveland, US, n = 2040, διάμεση παρακολούθηση 54 μήνες,
Ε). Αναπαράγεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας απόδοσης Creative Commons (Oikonomou EK
et al. Lancet 2018; dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31114-0).

καρδιάς. Αυτές οι νέες τεχνικές δίνουν τη δυνατότητα
χαρακτηρισμού των ιστών με CT, επιτρέποντας το
διαχωρισμό των σκιαγραφικών παραγόντων από τα
συστατικά των ιστών, λήψη εικόνων καλύτερης ποιότητας που απομακρύνουν το ασβέστιο και μειώνουν
τα artifacts κίνησης καθώς και τα artifacts υψηλής
έντασης σήματος, που προκαλούνται από στεφανιαίες ενδοπροθέσεις. Έχει αποδειχθεί, σε μια προκλινική μελέτη, το δυναμικό της φασματικής αξονικής
τομογραφίας στην απεικόνιση φλεγμονής εντός της
πλάκας, χρησιμοποιώντας παράγοντες αντίθεσης,
με νανοσωματίδια που στοχεύουν ενεργοποιημένα
μακροφάγα. Ο φαινότυπος της πλάκας μέσω της
απεικόνισης (radiomic phenotyping) είναι μία νέα

προσέγγιση για την ανίχνευση HRP, μέσω αλγορίθμων
μηχανικής εκμάθησης (machine learning, ML) και
μεγάλα σύνολα δεδομένων με εκατοντάδες χαρακτηριστικά απεικόνισης πλακών. Αυτός είναι ένας
ελκυστικός τρόπος για τον εντοπισμό ευάλωτων
πλακών, επιρρεπείς σε ρήξη, αλλά η γενίκευση και
η δυνατότητα μεταφοράς τέτοιων radiomic βιοδεικτών μένει να αποδειχθεί.
Οι βιολογικές πληροφορίες, που μπορούν να
προέλθουν από την απεικόνιση PVAT, μπορούν να
εμπλουτιστούν με εξαγωγή radiomic χαρακτηριστικών.
Τα radiomics είναι ένα ταχέως εξελισσόμενο πεδίο,
π.χ. στην ιατρική ογκολογία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία για τη φαινοτύπιση των όγκων. Οι αλγόριθμοι
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χαρακτηρισμού δεδομένων επιτρέπουν την εξαγωγή
εκατοντάδων διακριτών απεικονιστικών (radiomic)
χαρακτηριστικών, για την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των voxels σε ιατρικές εικόνες,
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση
του ιστού μιας περιοχής ενδιαφέροντος. Πρόσφατα,
αποδείξαμε, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξαγωγή
απεικονιστικών χαρακτηριστικών και η εφαρμογή
αλγορίθμων ML για την εξαγωγή προγνωστικών
πληροφοριών από την ανάλυση περιστεφανιαίου
λίπους σε εικόνες CCTA34. Χρησιμοποιώντας μια
ομάδα 167 βιοψιών λιπώδους ιστού από ασθενείς
που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση
και είχαν υποβληθεί και σε CCTA, οι αλγόριθμοι ML
εκπαιδεύτηκαν για τον προσδιορισμό της φλεγμονής
του λιπώδους ιστού, της ίνωσης και της αγγείωσης
από το φαινότυπο του λίπους στην απεικόνιση. Το
Fat Radiomic Profile (FRP) δοκιμάστηκε και επικυρώθηκε σε μια ομάδα 5.487 συμμετεχόντων από τις
μελέτες CRISP-CT8 & SCOT-HEART2 και αποδείχθηκε
ότι προβλέπει ανεξάρτητα MACEs πέρα από την
παραδοσιακή διαστρωμάτωση κινδύνου με βάση
τους παράγοντες κινδύνου, το CCS, τις στενώσεις
στεφανιαίων και χαρακτηριστικά HRP στη CCTA.
Τέτοιες προσεγγίσεις ML/radiotranscriptomic αναμένεται να φέρουν επανάσταση στην ικανότητά μας
να δούμε τη βιολογία των ιστών με την απεικόνιση
και να εξαγάγουμε διαγνωστικές ή προγνωστικές
πληροφορίες από αυτή. Ωστόσο, αυτοί οι αλγόριθμοι ML πρέπει να ρυθμιστούν αυστηρά και να
επικυρωθούν, προτού γενικευτεί η χρήση τους.

Διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου
με αξονική στεφανιογραφία: μια ριζική αναθεώρηση
Κάθε ένα από τα διαθέσιμα, προς το παρόν,
εργαλεία CT έχει ορισμένα πλεονεκτήματα καθώς και
περιορισμούς και μια προσαρμοσμένη προσέγγιση
φαίνεται κατάλληλη στην κλινική χρήση τους. Για
παράδειγμα, η χρήση του CCS είναι κατάλληλη σε
ασυμπτωματικά άτομα χωρίς γνωστή CAD, ενώ το
FFRCT δεν είναι καλά επικυρωμένο σε ασθενείς με
πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων έχει προσφέρει πολύτιμες
γνώσεις σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης της
διαγνωστικής απόδοσης της CCTA και την καλύτερη
χρήση των διαθέσιμων εργαλείων.
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Πρώτον, η χρήση του CCTA αμφισβήτησε έντονα
τη δυαδική ταξινόμηση της CAD ως αποφρακτικής
και μη αποφρακτικής, αποδεικνύοντας ανεξάρτητη
συσχέτιση του φορτίου της στεφανιαίας πλάκας με
κλινικά αποτελέσματα35. Ενώ η αποφρακτική CAD
συνδέεται πάντα με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο,
η παρουσία μη αποφρακτικών πλακών αυξάνει επίσης
τον κίνδυνο για μελλοντικά στεφανιαία επεισόδια, και
αυτό πιθανότατα θα μπορούσε να ληφθεί υπόψιν
στην αξιολόγηση της έκθεσης μίας CCTA35.
Δεύτερον, η ανατομική έκταση της στεφανιαίας
αθηροσκλήρωσης (όπως εκτιμάται από τα συστήματα βαθμολόγησης) ή ακόμη και ο ογκομετρικός
προσδιορισμός του φορτίου της στεφανιαίας πλάκας
έχει προγνωστική αξία για μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάντα35. Η έκτασης τη αθηροσκλήρωσης
μπορεί να είναι ανώτερη από την ανίχνευση ισχαιμίας του μυοκαρδίου με λειτουργικές δοκιμασίες
για διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών, κάτι που
ενισχύθηκε πρόσφατα από τα αποτελέσματα της
μελέτης ISCHEMIA3, όπου η ανίχνευση λειτουργικής
ισχαιμίας για την καθοδήγηση της επαναγγείωσης
δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στα καρδιαγγειακά
αποτελέσματα, σε σύγκριση με τη συντηρητική αντιμετώπιση με βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία. Η
ISCHEMIA καθιέρωσε τη CCTA ως τη μέθοδο εκλογής
για τον αποκλεισμό της προγνωστικά σημαντικής
CAD (π.χ. νόσο στελέχους). Επιπλέον, η CCTA μπορεί
να παρέχει ολοκληρωμένο χαρακτηρισμό πλάκας
για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών HRP
και του ευάλωτου ασθενούς που κινδυνεύει από
ρήξη πλάκας και ACS22. Το αν πρέπει να προσφέρεται επιθετική θεραπεία πρόληψης σε αυτούς τους
ασθενείς παραμένει ακόμη υπό συζήτηση.
Τρίτον, η πλήρης ενσωμάτωση του CTP και/ή
του FFRCT στην κλινική πρακτική έχει τη δυνατότητα
να καταστήσει τη CCTA ικανή για την ανατομική και
λειτουργική εκτίμηση των στεφανιαίων. Τα πρώτα
δεδομένα από την εισαγωγή αυτών των εργαλείων
στην κλινική πρακτική υποδηλώνουν ότι μπορούν
να χρησιμεύσουν, για να μειώσουν τις περιττές
παραπομπές για επεμβατικές δοκιμασίες28. Πρέπει
να σημειωθεί, ότι ένα φυσιολογικό FFRCT μπορεί να
είναι προγνωστικά χρήσιμο, αλλά μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει στηθάγχη λόγω μικροαγγειακής
δυσλειτουργίας. Αυτό συνεπάγεται, ότι πρόσθετες
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Εικόνα 3. Προτεινόμενος αλγόριθμος για την ενσωμάτωση του δείκτη απόσβεσης λίπους (FAI) στην κλινική
πρακτική και στη διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου, με αγγειογραφία στεφανιαίων μέσω αξονικής τομογραφίας (CCTA). Ο προτεινόμενος αλγόριθμος καταδεικνύει τη δυνατότητα της CCTA να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση τόσο των συμπτωματικών ασθενών με σταθερό πόνο στο στήθος όσο και
των ασθενών με οξύ πόνο στο στήθος. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για τη διαστρωμάτωση κινδύνου
ασθενών που υποβάλλονται σε CCTA και δημιουργεί υποθέσεις που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε
μελλοντικές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την αντιμετώπιση του υπολειπόμενου κινδύνου τόσο για
πληθυσμούς χαμηλού όσο και υψηλού κινδύνου. ACS: οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. CAD: στεφανιαία νόσος;
CTP: CT αιμάτωση; ΗΚΓ: ηλεκτροκαρδιογραφία; FFRCT: FFR που υπολογίζεται από CT. HRP: πλάκες υψηλού
κινδύνου. hscTnI: καρδιακή τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας. MR: επαναγγείωση του μυοκαρδίου. OMT:
βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία. PCSK9i: Αναστολείς της PCSK9, Proprotein convertase subtilisin/kexin type
9. Αναδημοσίευση από: Antonopoulos, A. S., et al. (2021). "Cardiovascular risk stratification by coronary
computed tomography angiography imaging: current state-of-the-art." Eur J Prev Cardiol.

διαγνωστικές πληροφορίες μπορούν να προσφερθούν από το CTP του μυοκαρδίου, το οποίο αυτή τη
στιγμή δεν χρησιμοποιείται αρκετά και θα μπορούσε
να έχει αξία.
Ακόμη, η περιαγγειακή χαρτογράφηση FAI των
στεφανιαίων προσφέρει τώρα ένα μοναδικό τρόπο
μη επεμβατικής ποσοτικοποίησης της φλεγμονής7.
Επί του παρόντος, η διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ασθενών βασίζεται σε συστήματα βαθμολογίας κινδύνου, τα οποία έχουν
χαμηλή διακριτική ικανότητα. Η χρήση βιοδεικτών
συστηματικής φλεγμονής έχει επίσης προταθεί ως
μέθοδος για την καταγραφή του υπολειπόμενου
φλεγμονώδους κινδύνου και τον εντοπισμό των ευάλωτων ασθενών, που είναι επιλέξιμοι για επιθετική
δευτερογενή πρόληψη. Ωστόσο, οι βιοδείκτες της
συστηματικής φλεγμονής είναι κακοί υποκατάστα-

τοι δείκτες αγγειακής φλεγμονής. Άλλες μέθοδοι,
ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ανίχνευση φλεγμονής
των στεφανιαίων, όπως το ραδιοσημασμένο με
φθοριούχο νάτριο (18NaF) PET/CT, πάσχουν από
περιορισμένη κλινική διαθεσιμότητα. Ο περιαγγειακός
FAI ξεπερνά πολλούς από τους περιορισμούς των
υφιστάμενων βιοδεικτών απεικόνισης: ο FAI μπορεί
να ληφθεί με την επεξεργασία των εικόνων CCTA,
χωρίς να χρειάζονται επιπλέον δοκιμασίες, η απόδοσή του δεν παρεμποδίζεται από την επέκταση της
στεφανιαίας ασβεστοποίησης ή την παρουσία των
ενδοπροθέσεων και προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για την πρόγνωση και την επαναταξινόμηση
του κινδύνου, πέρα από τον παραδοσιακά υπολογιζόμενο κίνδυνο, την ανατομική έκταση της νόσου
και τα χαρακτηριστικά της HRP8. Η ενσωμάτωση
του περιαγγειακού FAI στην κλινική θα μπορούσε
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να προσφέρει νέες ευκαιρίες, για την προσαρμοσμένη διαχείριση ασθενών που υποβάλλονται σε
CCTA. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός περιαγγειακού FAI και χαρακτηριστικών HRP θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ασθενών με
υψηλό υπολειπόμενο φλεγμονώδες φορτίο ή πλάκες επιρρεπείς σε ρήξη36, επιλέξιμες για επιθετικές
στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης, π.χ. με αντιαιμοπεταλιακά ή στατίνες. Παρομοίως, ασθενείς
υψηλού κινδύνου με υπολειπόμενο φλεγμονώδες
φορτίο (δηλαδή υψηλό FAI) μπορεί να είναι επιλέξιμοι για επιθετική στοχευμένη θεραπεία, με υψηλού
κόστους στρατηγικές δευτερογενούς πρόληψης,
όπως canakinumab ή PCSK9 αναστολείς. Αυτές
οι έννοιες (συνοψίζονται στην Εικόνα 3) παρέχουν
έναν οδηγό για την ενσωμάτωση του FAI στην κλινική περίθαλψη και επισημαίνουν μερικά από τα
ερωτήματα που θα μπορούσαν να απαντηθούν σε
σχετικές, κατάλληλα σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες.

τική ικανότητα για την αναγνώριση ασθενών σε

Συμπεράσματα

χρήσης αυτών των νεότερων μετρήσεων CT και να

Η τρέχουσα διαστρωμάτωση κινδύνου, με τη
χρήση κλινικών συστημάτων βαθμολόγησης κινδύνου ή βιοδεικτών πλάσματος έχει χαμηλή διακρι-

εξατομικευμένης ιατρικής για τη βέλτιστη διαχείριση

υπολειπόμενο κίνδυνο. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη
διαθέσιμη τεχνολογία αξονικής τομογραφίας προσφέρουν έναν κομψό τρόπο για τη διαστρωμάτωση
κινδύνου των ασθενών, επεκτείνοντας την απεικονιστική ανάλυση πέρα από την αξιολόγηση του αυλού
και εστιάζοντας στο φαινότυπο της πλάκας και τον
περιαγγειακό ιστό, για τον εντοπισμό των ασθενών
που κινδυνεύουν από στεφανιαία επεισόδια. Ο συνδυασμός ανατομικών, μορφολογικών και βιολογικών μετρήσεων του στεφανιαίου δικτύου, μαζί με
μη επεμβατικές λειτουργικές δοκιμασίες ,προσφέρει
ένα μοναδικό εργαλείο με την CT για τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών, την επιλογή αυτών
για στοχευμένες επιθετικές στρατηγικές πρόληψης
και την καθοδήγηση επαναγγείωσης ή την ασφαλή
αναβολή επεμβατικών εξετάσεων. Οι μελλοντικές
κλινικές μελέτες στον τομέα αναμένεται να παρέχουν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αποδοτικής
τις ενσωματώνουν σε κατάλληλες κλινικές οδούς
των ασθενών. ■
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