
1. Υπεπησηηική παναπηηπιογπαθία 

ζπλίζηαηαη σο ε πξώηε εξγαζηεξηαθή έξεπλα ηνπ 

πεξηθεξηθνύ αξηεξηαθνύ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ πξν-

ζεθηηθή ζπζηεκαηηθή  

θιηληθή εμέηαζε.  
 

2. TRIPLEX εξέηαζη 
Έιεγρνο θαξσηίδσλ θαη ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ 

Η Triplex εξέηαζη εμαζθαιίδεη ηε γξήγνξε εμέηα-

ζε ηεο αλαηνκίαο ηνπ αγγείνπ, ηελ απνθάιπςε θαη 

εθηίκεζε ησλ αζεξσκαηηθώλ αιινηώζεσλ, όπσο 

επίζεο θαη ηελ απεηθόληζε ηεο πθήο θαη ηεο ζπλζέ-

ζεσο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο.  

Θεσξείηαη επίζεο πην αμηόπηζηε κέζνδνο γηα λα 

αλαδείμεη επηζξόκβσζε Αζεξσκαηηθήο πιάθαο ή 

πξόζθαην ζξόκβν επί ηνπ ηνηρώκαηνο. 

Οη ελδείμεηο γηα ηελ Triplex εξέηαζη κπνξνύλ λα 

ζπλδπαζζνύλ: 

 Αζζελείο κε παξνδηθά ηζραηκηθά επεηζόδηα 

 Αζπκπησκαηηθνί αζζελείο κε θπζήκαηα 

 Αζζελείο κε δηθνξνύκελν ηζηνξηθό θαη άηππα 

ζπκπηώκαηα 

 Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο εμειίμεσο ηεο αζεξσκα-

ηηθήο λόζνπ 

 Πξνιεπηηθώο γηα αζζελείο κε πςειό θίλδπλν 

λνζήζεσο 

 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αζζελώλ πξν ηεο θια-

ζηθήο αγγεηνγξαθίαο 

 Έιεγρνο πξν θαη κεηά ελδαξηεξεθηνκή 

 Πξνεγρεηξεηηθόο έιεγρνο κεγάισλ επεκβάζεσλ 

 Πξν θαη κεηά ηηο δηάθνξεο αγγεηνπιαζηηθέο 

επεκβάζεηο 

 Πξν θαη κεηά ηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο Ελδαγ-

γεηαθήο Χεηξνπξγηθήο 

 Όηαλ ε αγγεηνγξαθία αληελδείθλπηαη 

 Καζνξηζκόο θαη παξαθνινύζεζε ηεο ελδνζειη-

αθήο λόζνπ θαη 

Η αλσηέξσ εμέηαζε καο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα 

δηα ηελ άκεζε ηαρεία θαη αλαίκαθηε δηάγλσζε ηνπ 

Αγγειακέρ   εξεηάζειρ  
αγγείνπ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 
 

3. Έλεγσορ ενδοκπανιακών απηηπιακών κλάδων 
 

4. Έλεγσορ κοιλιακήρ αοπηήρ 
Η εξέηαζη ζπλίζηαηαη ζηελ νιηθή απεηθόληζε ηεο 

ανξηήο, θαη ηελ απνθάιπςε δηαθόξσλ αξηεξηνζθιε-

ξπληηθώλ ή κε αιινηώζεσλ. 

Το ανεύπςζμα ηηρ κοιλιακήρ αοπηήρ είλαη ε πην 

θνηλή παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη αλεπξίζθεηαη ζην 2

-3% των ατόμων. Η αρτηριοσκλήρυνση είναι η πιο 

ζπρλή αηηία, ρσξίο λα απνθιείνληαη νη άιινη αηηηνγό-

λνη παξάγνληεο, όπσο είλαη ην ηξαύκα, ε κόιπλζε. 

Τν 98% ησλ θνηιηαθώλ αλεπξπζκάησλ είλαη ζαθθνεη-

δή ή ειηθνεηδή θάησ από ηηο λεθξηθέο. Είλαη πνιύ 

επηθίλδπλε παζνινγηθή θαηάζηαζε κε κεγάιε πηζα-

λόηεηα ξήμεσο.  

Ο αζζελήο ζεσξείηαη όηη έσει μια σειποβομβίδα 

ζηην κοιλιά ηος έηοιμη να ζκάζει γη' απηό ε 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε άκεζε ρεηξνπξγηθή ή ελδαγ-

γεηαθή απνθαηάζηαζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 
 

5. Έλεγσορ λαγονίων, μηπιαίων και ιγνςακών απ-

ηηπιών 
Η απόθπαξη ηων λαγονίων απηηπιών παξνπζηάδε-

ηαη θαηά ηε ζηαηηθή αλίρλεπζε, ελώ ε triplex εμέηα-

ζε καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαζνξίδνπκε επα-

θξηβώο ηηο αξηεξηνζθιεξπληηθέο αιινηώζεηο θαη ηηο 

δηαηαξαρέο ηεο αηκαηηθήο ξνήο. Η αθξίβεηα ηεο κεζό-

δνπ γηα ηα ιαγόληα αγγεία είλαη 90 - 96%. 

Η ακπίβεια ηηρ μεθόδος για ηη μηπιαία και ιγνςα-

κή απηηπία είναι 100%. 
Η κεξηαία αξηεξία είλαη κηα πξνζθηιήο πεξηνρή αζε-

ξσκαηηθώλ αιινηώζεσλ θαη αλεπξπζκαηηθήο λόζνπ. 

Με ηελ triplex εμέηαζε θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 

100% ε έθηαζε ησλ αζεξσκαηηθώλ αιινηώζεσλ θα-

ζώο επίζεο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αλεπξύζκαηνο επί 

ηεο ηγλπαθήο αξηεξίαο. 
 

6. Πποζδιοπιζμόρ κςκλοθοπίαρ κάηω άκπων 
Ο πποζδιοπιζμόρ ηηρ κςκλοθοπίαρ ηων κάηω 

άκπων θαη ηνπ δείθηνπ πηέζεσο ησλ ζθπξώλ δηα ησλ 

ππεξήρσλ DOPPLER έρεη πξσηεύνληα ξόιν γηα ηνλ 

έιεγρν θαη παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ νη νπνί-

νη πάζρνπλ εμ απνθξαθηηθήο αξηεξηνπάζεηαο ησλ 

θάησ άθξσλ.  

Η εμέηαζε είλαη ανώδςνη, ακίνδςνη θαη αναίμα-

κηη ρσξίο ηελ παξακηθξή ελόριεζε γηα ηνλ αζζε-

λή. Ειέγρνπκε ηελ αξηεξηαθή θπθινθνξία ησλ 

θάησ άθξσλ, ζηα δηάθνξα επίπεδα, θαζνξίδνληαο 

έηζη ην ύςνο ηεο απνθξάμεσο. Επίζεο, ειέγρνπκε 

ηελ θπθινθνξία πξν θαη κεηά από ηελ δνθηκαζία 

θνπώζεσο δηα ηνπ θπιηόκελνπ ηάπεηνο (TREAD 

MILL - STRESS TEST) θαζνξίδνληαο επαθξηβώο 

ηελ απόζηαζε βάδηζεο θαη ηνλ βαζκό ηεο θπθιν-

θνξίαο ησλ θάησ άθξσλ εηο ηνπο αζζελείο κε δηα-

ιείπνπζα ρσιόηεηα. 
 

7.Έλεγσορ ηων θλεβών - Triplex 
Η Triplex εξέηαζη απνηειεί ηελ θύξηα αλαίκαθηε 

θαη αμηόπηζηε εμέηαζε ηνπ θιεβηθνύ ζπζηήκαηνο 

γηα ηελ δηάγλσζε ησλ θιεβηθώλ παζήζεσλ ησλ 

άθξσλ. 

Οη θιέβεο κεηαθέξνπλ ην αίκα από όια ηα κέξε 

ηνπ ζώκαηνο ζηελ θαξδηά. 

Οη θηξζνί είλαη εθηεηακέλεο - δηεπξπκέλεο θιέβεο 

κε βαιβίδεο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. 

Οη γπλαίθεο έρνπλ ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξε πηζα-

λόηεηα από ηνπο άλδξεο γηα λα θάλνπλ θηξζνύο. 

Θπομβοθλεβίηιδα (η θλεβική θπόμβωζη) είλαη 

θιεγκνλή ησλ ηνηρσκάησλ ηεο θιέβαο κε απνηέ-

ιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ζξόκβνο. Απηό κπνξεί λα 

ζπκβεί από ιίκλαζε ηνπ 

αίκαηνο ζηελ θιέβα ιόγσ 

παζνινγίαο. 

Η πξώηε αληηθεηκεληθή α-

λαίκαθηνο εμέηαζε είλαη ζην 

λα δηαγλώζεη ηελ απόθξαμε 

(ζξόκβσζε) ή ηελ αλεπάξ-

θεηα θαη παιηλδξόκεζε ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο εάλ απηή 

ππάξρεη. 

 



Έλεγσορ ηων θλεβών - Triplex 

Η εξέηαζη ηων θλεβών ζςνιζηάηαι κςπίωρ 

 Εηο ηνλ αθξηβή εληνπηζκό ζξόκβνπ 

 Εηο ηελ απνθάιπςε ηνπ ζξόκβνπ ν νπνίνο δελ 

απνθξάζζεη πιήξσο ηνλ απιό ηεο θιεβόο 

(ηνηρσκαηηθόο ζξόκβνο) 

 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζξόκβνπ (εάλ είλαη 

ζπνγγώδεο, ζπκπαγήο, ηνηρσκαηηθόο)  

 Τελ απεπζείαο παξαηήξεζε ηεο δηαιύζεσο ηνπ 

ζξόκβνπ κε ζξνκβνιπηηθή ζεξαπεία 

 Τελ απεπζείαο κειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηνο ηεο 

βαιβίδνο θαη ηεο αηκαηηθήο ξνήο 

 Τνλ βαζκό αλεπαξθείαο ηνπ επηπνιήο θαη ηνπ 

ελ ησ βάζεη θιεβηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Τελ ύπαξμε θαη ζέζε ησλ θηξζνεηδώλ αλεπξύλ-

ζεσλ 

Τελ ύπαξμε θαη ζέζε ησλ αλαζηνκσηηθώλ αλεπαξ-

θώλ θιεβώλ 
 

Η Triplex εξέηαζη αμηνινγεί ηα δηάθνξα παζνιν-

γηθά θαηλόκελα ζε θιέβεο ησλ θάησ άθξσλ, όπσο 

είλαη ην ιαγνλνκεξηαίν ηκήκα, ηγλπαθή θιέβα, νη 

ελ ησ βάζεη θιέβεο ηεο γαζηξνθλεκηαίαο θαη νη π-

πάξρνπζεο  

αλαζηνκσηηθέο. 
 

8. Τπισοειδοζκόπηζη 
Έλα από ηα κεραλήκαηα ηνπ αγγεηνινγηθνύ εξγα-

ζηεξίνπ είλαη ην πξσηνπνξηαθό ηπισοειδοζκόπιο. 

Τν κεράλεκα απηό πεξηθιείεη έγρξσκν θιεηζηό θύ-

θισκα ηειενξάζεσο θαη ρξεζηκεύεη ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ηεο κηθξνθπθινθνξίαο. 

Μειεηά θαη δηεξεπλά ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξηρνεη-

δώλ αγγείσλ δηακέηξνπ 5-8 κ. (κηθξόλ) αλαίκαθηα 

αθίλδπλα θαη αλώδπλα, ησλ αζζελώλ πνπ πάζρνπλ 

από αξηεξηνπάζεηα ησλ άθξσλ, θαζώο θαη ηελ θα-

ηάζηαζε ησλ ηξνθνθόξσλ ηξηρνεηδώλ πνπ είλαη 

ππεύζπλα γηα ηε δσηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

δέξκαηνο ώζηε λα πξνιακβάλνληαη λεθξώζεηο ηνπ 

δέξκαηνο ζε πεξηπηώζεηο κεηώζεσο ή θαη απνθξά-

μεσο ησλ αγγείσλ. 
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Αγγειακές Εξετάσεις  

 Διάγνωση Παθολογικών 

 Αγγειακών Ασθενειών 

Επίζεο, ειέγρνπκε ηα ηξηρνεηδή ηνπ παξνλπρίνπ α-

ζζελώλ νη νπνίνη εκθαλίδνπλ αγγεηνθηλεηηθέο δηαηα-

ξαρέο, Σύλδξνκν Raynaud θαη δηαθόξνπο λόζνπο ηνπ 

θνιιαγόλνπ κε ζθνπό ηε δηάγλσζε θαη ηελ πξόιεςε 

ησλ αιινηώζεσλ πξηλ αθόκε γίλνπλ νξαηέο.  

Επξύηαηε εθαξκνγή ε κέζνδνο απηή έρεη πξνθεηκέ-

λνπ γηα δηαηαξαρέο ηεο κηθξνθπθινθνξίαο θαη ηελ 

πξόιεςε ησλ ηξνθηθώλ αιινηώζεσλ θαη λεθξώζεσλ 

ζηνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο. 
 

9. Διαβηηικό πόδι 
Τν διαβηηικό πόδι αθνξά ζε κία θιηληθή νληόηεηα, 

ε νπνία απνξξέεη από ηελ ζπλύπαξμε πεξηθεξηθήο 

απνθξαθηηθήο αξηεξηνπάζεηαο ( καθξν θαη κηθξναγ-

γεηνπαζείαο ) ζε ζπλδπαζκό κε λεπξνπάζεηα θαη α-

λακθίβνια κεησκέλε αληίζηαζε θαη ινηκώμεηο. 

Τν πόδι ηος διαβηηικού αζθενούρ απνηειεί θπξην-

ιεθηηθά ηελ Ασίλλειο πηέπνα ηνπ δηόηη κηα θιεγκνλή 

ή επηπνιήο εμέιθσζε ησλ δαθηύισλ ησλ πνδηώλ νδε-

γεί ζπρλά ζε ζεηξά επηπινθώλ πνπ ηειηθά κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε γάγγξαηλα θαη αθξσηεξηαζκό ηνπ 

άθξνπ ή θαη ζάλαην ηνπ αζζελνύο. Οι ακπωηηπια-

ζμοί ηων διαβηηικών ποδιών αποηελούν ηο 50-

70% ηος ζςνόλος ηων μη ηπαςμαηικών ακπωηηπι-

αζμών. 

Η παζνινγηθή ηξηάδα πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηηο επη-

πινθέο ηνπ δηαβεηηθνύ πνδηνύ είλαη  

 η ηοπική λοίμωξη 

 η νεςποπάθεια και 

η ιζσαιμία λόγω ηων ζςνςπαπσοςζών Αποθπακηι-

κών Απηηπιοζκλςπινηικών Αλλοιώζεων ζε ζςνδς-

αζμό με ηην μικποαγγειοπάθεια. 

Η αηηηνινγηθή δξάζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ κπνξεί 

λα είλαη ζπλδπαζκέλε ή κεκνλσκέλε κε απνηέιεζκα 

ηε λέθξσζε ησλ ηζηώλ. 
 

Σηο Ιαηπείο ηος Αγγειοσειποςπγού    

ςπάπσει  η δςναηόηηηα  

διάγνωζηρ και θεπαπείαρ  

όλων αςηών ηων   

παθολογικών  καηαζηάζεων. 

 


