
Τομογραφική ανατομική θώρακα 



 

Στεφανιαίο 

Οβελιαίο  

Εγκάρσιο  



• Στέρνο 

– Λαβή (1) 

– Γωνία (2) 

– Σώμα (3) 

– Ξιφοειδής απόφυση(4) 

• 12 ζεύγη πλευρών 

– 6 ή 7 ζεύγη πραγματικές (5) 

– 3 ή 4 ψευδή (6) 

– 2 ζεύγη ελεύθερες (7) 

• Θωρακική είσοδος (άνω) (8) 

• Θωρακική έξοδος (κάτω) (9) 

• Θωρακικοί σπόνδυλοι (πίσω)  



 



 

http://www.wesnorman.com/thoraxradiology.htm 



Θωρακική κοιλότητα 

 



• Ο τοιχωματικός και 

ο πλευρικός 

υπεζωκότας είναι 

συνεχείς στην πύλη 

του πνεύμονα 

 Διαφραγματικός 

Υπεζωκότας  

Πλευρικός 

υπεζωκότας 

Υπεζωκότας 

μεσοθωρακίου 

Κορυφαίος 

υπεζωκότας 



 

Υπεζωκοτική 

κοιλότητα 

Πλευρικός 

υπςζωκότας 

Πύλη  

πνεύμόνων 

Υπεζωκότας  

μεσοθωρακίου 

Τοιχωματικός 

υπεζωκότας 

ΔΕΞΙΟΣ  

ΠΝΕΥΜΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 

ΠΝΕΥΜΩΝ 



 
Άνω  

λοβός 

γλωσσίδα 

κάτω  

λοβός 

Μέσος  

λοβός 

κάτω  

λοβός 

Άνω  

λοβός 

ΔΕΞΙΟΣ  

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ  

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 



 

Πνευμονική 

αρτηρία 
Πνευμονική 

αρτηρία 

Πνευμονική 

φλέβα Πνευμονική φλέβα 



 

Κυψελίδες  

Τοιχωματικός Υπεζωκότας 

 Υγρό 

Σπλαχνικός  Υπεζωκότας 

Υποπλευρική  

περιτονία 

Θωρακικό  

τοίχωμα 



• 1. Κεφαλή του βραχιονίου, 2. Ωμογλήνη, 3. Κορακοειδής απόφυση, 4. 

Ωμοπλάτη, 5. Κλείδα, 6. Ακρώμιο, 7. Χειρουργικός αυχένας του 

βραχιονίου, 8. Ανατομικός αυχένας του βραχιονίου, 9. Άνω πλευρές, 10. 

Κάτω πλευρές, 11. Στέρνο, 12. Λαβή στέρνου, 13. Σώμα στέρνου, 14. 

Ξιφοειδής απόφυση, 15. Μηνοειδής εντομή. 



Να δείξετε τις υποκλείδιες αρτηρίες  



Η δεξιά υποκλείδια αρτηρία όπως βγαίνει από τη βραχιοκεφαλική 



Ποιές είναι οι δομές που περιέχουν αέρα  
 

Κορυφή πνεύμονα 

τραχεία 

οισοφάγος 



Σκιαγραφικό στην αρ. υποκλείδια 

φλέβα 



Να δείξετε τους 3 κλάδους  

του αορτικού τόξου 

Βραχιοκεφαλική αρτηρία 

Αρ. κοινή καρωτίδα 

Αρ. υποκλείδια αρτηρία 



Παρεμπιπτόντως λίπωμα στο θωρακικό 

τοίχωμα (συγκρίνετε την πυκνότητα με το 

υποδόριο λίπος). 







Αρ. βραχιοκεφαλική φλέβα αδειάζει στην άνω κοίλη 



Αορτικό τόξο 



Δεξιοί μείζων και ελάσσων θωρακικοί μύες 



Άνω κοίλη φλέβα 







Τόξο της αζύγου φλεβός 





Τρόπιδα  





Που είναι η αριστερή πνευμονική αρτηρία 









Κώνος της πνευμονικής και δεξιά πνυμονική αρτηρία 



Ανιούσα και κατιούσα θωρακική αορτή 

A 

D 





Αριστερός κόλπος και πνευμονικές φλέβες 



Αριστερή στεφανιαία αρτηρία 



Κλάδοι της αρ. στεφανιαίας 

αρτηρίας: 

Περισπωμένη 

LAD, πρόσθιος κατιόν 

κλάδος 





Αορτική βαλβίδα 





Αρ. κόλπος, αρ. κοιλία 





Τοίχωμα της αρ. κοιλίας και μεσοκοιλιακό διάφραγμα 

Θηλοειδείς μυες 

Μιτροειδής βαλβίδα 







ΣΜ στη δεξιά κοιλία 





Περικαρδιακός σάκος 

 
















