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ΣΚΟΠΟΣ: Η αναζήτηση χαρακτηριστικών απεικονιστικών σημείων και εικόνων στην ακτινογραφία 

θώρακος και η σύνδεσή τους με τα παθοφυσιολογικά στοιχεία παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τη 

διαφοροδιάγνωση στον ακτινοδιαγνώστη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Η επισήμανση των σημείων και των εικόνων στις απλές ακτινογραφίες θώρακος 

και η σωστή ερμηνεία τους.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα κάτωθι σημεία-εικόνες :

Το σημείο της «σιλουέτας»: εάν η πυκνότητα του 
πνευμονικού παρεγχύματος που περιβάλλει ένα ενδοθωρακικό 
όργανο είναι αυξημένη (από την παρουσία παρεγχυματικής 
βλάβης), τότε το περίγραμμα ασαφοποιείται τοπικά και χάνεται η 
σαφήνεια της παρυφής.

Το σημείο των «γραμμών του τραμ»: επίταση 
των πνευμονικών στοιχείων σαν παράλληλες γραμμές, 
το  οποίο δηλώνει βρογχεκτασίες.



Το «θωρακοαυχενικό σημείο» : μάζα που 
διατηρεί σαφή όρια ύπερθεν των κλειδών 
υποδηλώνει εντόπιση στο επίπεδο της 
θωρακικής εισόδου

Το σημειο «S» ή Golden sign: απεικονίζεται 
όταν την κοίλη παρυφή της μετατοπισμένης 
μεσολοβίου ακολουθεί  η κυρτή παρυφη 
κεντρικότερου όγκου



Το σημείο του «λευκού πνεύμονα»                    Το σημείο του «επιπλέοντος νούφαρου»

• Σκιερό ημιθωράκιο λόγω κατάληψης από υγρό 

(όπως στην παραπάνω εικόνα) ή ατελεκτασία.
•Ραγείσα εχινόκκοκος κύστη πνεύμονος.



Σημείο του «μηνίσκου» : μηνοειδής διαύγαση στην περιφέρεια ενός πνευμονικού όζου. 

Εξεργασίες που παρουσιάζουν το σημείο αυτό περιλαμβάνουν  την επιπλεγμένη υδατίδα κύστη, τη 

νεκρωτική πνευμονία και το νεκρωτικό νεόπλασμα.



Σημείο «εξαφανιζόμενου όγκου» ή “phantom tumor¨ : λόγω της παρουσίας υγρού εντός της 

μεσολοβίου σχισμής. 



Το σημείο του αεροβρογχογράμματος :

• απεικόνιση βρόγχων με αέρα μέσα σε σκιερό 

παρέγχυμα

• σε πνευμονική λοίμωξη, πνευμονικό οίδημα, 

λέμφωμα, νόσο υαλοειδούς μεμβράνης και 

βρογχοκυψελιδικό Ca.

Το σημείο της «ατελούς άλω» :

•μόνο τμήμα της παρυφής της βλάβης έχει σαφή 

όρια και υποδηλώνει εξωπνευμονική βλάβη.

•(μετάσταση υπεζωκότα από α΄παθή εξεργασία 

νεφρού)



Σημείο του «γιαταγανιού»: αφορά το ομώνυμο 

σύνδρομο το οποίο περιλαμβάνει υποπλασία του δεξιού 

πνεύμονα, του οποίου η απαγωγή του αίματος γίνεται με 

μία φλέβα που συνήθως καταλήγει στην κάτω κοίλη φλέβα.

Σημείο Westermark: αφορά στην 

υπερδιαύγαση τμήματος του πνεύμονα που οφείλεται 

στην ελάττωση της αγγείωσης περιφερικά του σημείου  

της εμβολής.



Εικόνα «φτερών νυχτερίδας ή 

πεταλούδας» : Παρουσία αμφοτερόπλευρων

σκιάσεων-πυκνώσεων εκτεινόμενων από τις 

πύλες προς την περιφέρεια (ΟΠΟ).

Εικόνα μελικηρύθρας :Διάχυτη 
δικτυοοζώδης απεικόνιση σε 
επαγγελματικά νοσήματα, νόσους του 
κολλαγόνου, αλλεργική κυψελιδίτιδα,  
σαρκοείδωση και σπανιότερα σε λήψη 
φαρμάκων .



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ερμηνεία της απλής ακτινογραφίας μέσω ειδικών ακτινολογικών σημείων και 

εικόνων τελεί επικουρικό ρόλο για τον ακτινοδιαγνώστη προς την τελική διάγνωση και τη σωστή 

καθοδήγηση του ασθενούς.

Αποτιτανώσεις δίκην «κελύφους αυγού» Αποτιτανώσεις δίκην «pop corn» 


