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Σκοπός: Η παρουσίαση των απεικονιστικών ευρημάτων στην υπολογιστική 
τομογραφία, περιστατικών από την παθολογία των μυικών ομάδων της κοιλιακής 
χώρας.

Υλικό – Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά τις υπολογιστικές τομογραφίες ασθενών 
με επιβεβαιωμένη (χειρουργικά είτε με βιοψία) παθολογία των μυϊκών ομάδων της 
κοιλιακής χώρας. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε ελικοειδή αξονικό τομογράφο 
με τομές πάχους 5 χιλιοστών, πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής 
ουσίας.  



Αποτελέσματα: Αναδείχθηκαν τα ακόλουθα ευρήματα: αιματώματα και αποστήματα 
του κοιλιακού τοιχώματος και των λαγονοψοϊτών μυών, συμβάματα μετά την 
διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων και διαγνωστικών πράξεων, επινέμηση των 
μυϊκών ομάδων από ενδοπεριτοναϊκές φλεγμονές, καθώς και καλοήθεις όγκοι των 
μυών (αιμαγγειώματα, λιπώματα).
Η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας ήταν χρήσιμη τόσο στην ανάδειξη των 
βλαβών όσο και στην διαφορική διάγνωσή τους.  

Συμπεράσματα: Η υπολογιστική τομογραφία με την ενδοφλέβια χορήγηση 
σκιαγραφικού μέσου είναι χρήσιμη στην ανάδειξη παθολογίας των μυϊκών ομάδων 
της κοιλιακής χώρας. 



Rectus abdominis abscess 

Απόστημα ορθού κοιλιακού μυός

Απόστημα του λαγονίου και του ψοΐτου μυός

Abscess of iliacus and psoas muscles



Αιμάτωμα στο λαγονοψοΐτη μυ στον 
τετράπλευρο οσφυϊκό και στους 
λοξούς κοιλιακούς μυς σε ασθενή 
που λάμβανε θεραπεία με 
αντιπηκτικά

Hematoma of the iliopsoas , 
quadratus lamborum muscle and 
internal /external oblique muscles in 
a patient on anticoagulation therapy.

Αιμάτωμα του ορθού κοιλιακού μυός

Rectus abdominis hematoma



Κάταγμα της εγκαρσίας απόφυσης του οσφυϊκού σπονδύλου που δημιουργεί αιμάτωμα 
στο σύστοιχο λαγονοψοΐτη μυ. Μετά την εφ. χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας 
διακρίνεται ενεργός διαφυγή από την τρώση της οσφυϊκής αρτηρίας.

Transverse process fracture of lumbar vertebra and hematoma of the ipsilateral iliopsoas
muscle. After the injection of intravenous contrast media active bleeding through a 
ruptured lumbar artery is seen.



Εντεροδερματικό συρίγγιο που δημιουργήθηκε μετά την αποστηματοποίηση του ορθού 
κοιλιακού μυός και τη χειρουργική διάνοιξή του.

Enterocutaneous fistula after surgical intervention for treatment of rectus abdominis abscess .



Αιμάτωμα που δημιουργήθηκε από τρώση της μηριαίας αρτηρίας. Διακρίνονται το αιμάτωμα 
από την εξαγγειωθείσα ποσότητα αίματος, η ενεργός διαφυγή του σκιαγραφικού μέσου 
καθώς και το αιμάτωμα στον έξω θυρεοειδή, στο βραχύ προσαγωγό και κτενίτη μυ.

Hematoma created after puncture of the femoral artery. We observe hematoma, active bleeding 
and hematoma of the obturator externus, adductor brevis and pectineus muscle



Αποστήματα στο μέσο γλουτιαίο μυ αριστερά. Διακρίνονται πολλαπλά ενεσιώματα
αμφοτερόπλευρα

Abscesses of the left gluteus medius muscle. Multiple bilateral granulomas.

Αποστήματα στους απιοειδείς μυς που επεκτείνονται και στη προϊερά χώρα
Abscesses of the piriformis muscle,  extended in the presacral area.


