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• Η λοίμωξη COVID-19 από τον ιό SARS-CoV2

αφορά πρωτίστως το αναπνευστικό σύστημα και από την αρχή

της πανδημίας είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της απεικόνισης

στη διάγνωση της νόσου, στην εκτίμηση της προόδου της

νόσου, στην πρόγνωση της τελικής έκβασης και στη διαχείριση

αυτών των ασθενών.

• Τα παιδιά φαίνεται να νοσούν από COVID-19 λιγότερο συχνά

και έχουν ελαφρύτερη εικόνα και καλύτερη πρόγνωση

συγκριτικά με τους ενήλικες.

• Η βαρύτητα της νόσου από COVID - 19 ποικίλει

από ασυμπτωματική έως πολύ σοβαρή και στα παιδιά

δεν εκλείπουν δυστυχώς, περιπτώσεις θανάτων, αν και σπάνια.

• Η επιβεβαίωση της διάγνωσης της νόσου γίνεται με τη μέθοδο

RT-PCR (και όχι με απεικόνιση).
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• Παρόλο που η γνώση μας όσο αφορά τα κλινικά και 

επιδημιολογικά στοιχεία για τον παιδιατρικό πληθυσμό 

συσσωρεύεται ταχύτατα, τα ακτινολογικά ευρήματα δεν έχουν 

περιγραφεί εκτενώς και σχετικές περιεκτικές ανασκοπήσεις είναι

ακόμα ελλειπείς.

• Η παρουσίαση αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στη βιβλιογραφία 

και όχι σε προσωπική εμπειρία.

• Οι μέθοδοι που έχουμε στην απεικονιστική μας φαρέτρα για 

τους παιδιατρικούς ασθενείς είναι πρωτίστως η Α/α Θώρακος και 

η ΥΤ Θώρακος και δευτερευόντως ο υπέρηχος.

• Οι βασικές απεικονιστικές μέθοδοι έχουν σχετικά

χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα.

16% των παιδιών που νοσούν με COVID-19 και έχουν

εκδηλώσει κλινικά συμπτώματα δεν έχουν απεικονιστικά

ευρήματα, ενώ στο 7% ασυμπτωματικών ασθενών

υπάρχουν απεικονιστικά ευρήματα.
SARS-CoV-2 infection in children. Lu X, Zhang L, Du H et al (2020) 

N Engl J Med 382:1663–1665



Παράγοντες κινδύνου
και περιορισμοί όσο
αφορά την απεικόνιση
στη νόσο COVID-19

 Δυνητικά μη διαγνωστική εξέταση

 Έκθεση στην ακτινoβολία σε έναν πληθυσμό με αυξημένη

ακτινοευαισθησία

 Ανάγκη για συνοδό κατά τη διάρκεια της εξέτασης

 Καθυστερήσεις στη λειτουργία του ακτινολογικού

εργαστηρίου λόγω αναγκαίων μέτρων απολύμανσης και 

αερισμού του χώρου μετά από κάθε ύποπτο ή 

επιβεβαιωμένο περιστατικό

 Κίνδυνοι ενδονοσοκομειακής διασποράς λόγω έκθεσης

του προσωπικού του εργαστηρίου και άλλων ασθενών

στον ιό COVID-19



Δεν έχουν συμφωνηθεί διεθνή guidelines για την απεικόνιση σε
παιδιά με COVID-19 και οι συστάσεις ποικίλουν ανάμεσα στις
διάφορες χώρες και στα διαφορετικά ινστιτούτα.

Προτροπή για χρήση με φειδώ των απεικονιστικών εξετάσεων
στα παιδιά με COVID-19, είτε ύποπτα είτε επιβεβαιωμένα.



Παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίσουμε:

o Βαρύτητα της νόσου:

• Ήπια ή Μέτρια/Βαριά

o Υποκείμενο νόσημα:

•Άσθμα

•Κυστική Ίνωση

•Συγγενείς καρδιοπάθειες

•Καρκίνος

•Ανοσοκαταστολή

•Πνευμονική νόσος σχετιζόμενη με προωρότητα

•Χρόνιες λοιμώξεις (π.χ. TB ή HIV)

o Ιστορικό ταξιδιού



Πότε πρέπει να κάνουμε απεικόνιση και με ποιά μέθοδο;

 Επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID – 19 με RT-PCR

 Ασθενείς με ισχυρή υποψία COVID-19 αλλά αρνητικό RT-PCR



ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

• Ως εργαλείο screening

• Σε ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας 
(ACR) η απεικόνιση δεν ενδείκνυται σε ένα 
παιδί με ικανή ανοσοεπάρκεια, ηλικίας 
>3 μηνών με ήπια συμπτώματα και 
καλή κλινική εικόνα, ενώ το Βασιλικό Κολλέγιο
των Παιδιάτρων (RCPCH) και η 
Ιταλική Εταιρία Διαγνωστικής και Επεμβατικής
Ακτινολογίας κάνουν ισχυρές συστάσεις η 
απεικόνιση να μην περιλαμβάνεται στη ρουτίνα 
για τη διάγνωση του COVID-19 στα παιδιά.

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

• Στην αρχική διάγνωση σε

μέτριας/σοβαρής βαρύτητας νόσο

• Σε ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία που 

έχουν υποκείμενη νόσο

• Σε ραγδαία επιδείνωση της νόσου εάν το 

παιδί δεν ανταποκρίνεται στην 

εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση και 

υπάρχει υποψία πνευμονίας

• Σε επανέλεγχο για αξιολόγηση της

ανταπόκρισης στην υποστηρικτική αγωγή 

ή/και της εξέλιξης της νόσου σε ασθενείς 

με θετικά ευρήματα στην αρχική

απεικόνιση

ΠΟΤΕ;

International Expert Consensus Statement on Chest Imaging in Pediatric COVID-19 Patient Management: 

Imaging Findings, Imaging Study Reporting and Imaging Study Recommendations

Foust et al



Α/α Θώρακος ή Υ.Τ. Θώρακος;

Σε ένα παιδί με COVID-19 που παρουσιάζει οξεία συμπτώματα μέτριου έως

σοβαρού βαθμού από το αναπνευστικό, η Α/α Θώρακος θεωρείται το πρώτο 

βήμα στην απεικονιστική προσέγγιση παρόλο που η ευαισθησία της είναι 

πολύ μικρότερη συγκριτικά με την Υ.Τ. Θώρακος.

Πλεονέκτημα η δυνατότητα διεξαγωγής της Α/α επι κλίνης.

Μια αρνητική Α/α θώρακος δεν αποκλείει συμμετοχή του αναπνευστικού σε

ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο.

Η Υ.Τ. Θώρακος δεν συστήνεται σαν αρχική διαγνωστική μέθοδος στα παιδιά 

με COVID-19. Έχει θέση:

- Σε ασθενείς με ραγδαία επιδείνωση της κλινικής εικόνας και εγκατάσταση

αναπνευστικής δυσχέριας

- Σε απάντηση συγκεκριμένων κλινικών ερωτημάτων στην οξεία φάση όπως

π.χ. αποκλεισμός πνευμονικής εμβολής σε ασθενείς με ανεβασμένα d-dimer

- Όταν υποψιαζόμαστε επιπλοκές που απαιτούν αλλαγή στην αντιμετώπιση ή

παρέμβαση

- Στο follow up ασθενών για αξιολόγηση ανάπτυξης πνευμονικής ίνωσης μετά

την αποδρομή της νόσου



Management strategies for children with COVID-19: ESPR practical recommendations

Raissaki et al, Pediatric Radiology (2020) 50:1313–1323



Απεικονιστικά ευρήματα



Σκίαση δίκην "θολής υάλου"
Περιοχή αυξημένης πυκνότητας πίσω από την οποία διαγράφονται τα αγγεία.

Αναδεικνύεται κυρίως στην Υ.Τ. Θώρακος

Thoracic imaging of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children: a series of 91 cases
Caro-Dominguez et al, Pediatr Radiol. 2020 Aug 4 : 1-15.
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Σκίαση δίκην "θολής υάλου" αρχόμενη πλήρωση κυψελίδων με υγρό
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Ευρήματα Α/α θώρακος

Τυπικά ευρήματα:

Σκιάσεις δίκην θολής υάλου ή/και πυκνώσεις, με αμφοτερόπλευρη 
περιφερική ή/και υπουπεζωκοτική κατανομή και κύρια εντόπιση στα κάτω 
πνευμονικά πεδία (βασικά τμήματα).

Περιβρογχαγγειακή πάχυνση με ή χωρίς πυκνώσεις, ευρήματα τυπικά στις 
ιογενείς πνευμονίες και συχνότερα στον παιδιατρικό πληθυσμό (προσβολή 
διαμέσου ιστού)

Λιγότερο ειδικά/άτυπα ευρήματα:

Ετερόπλευρη πύκνωση που δεν αφορά σε τμήμα ή λοβό

Πολυεστιακές πυκνώσεις χωρίς συγκεκριμένη κατανομή

Ετερόπλευρη τμηματική ή λοβώδης πύκνωση

Μονήρης στρογγύλη πνευμονία

Σπάνια

Πλευριτικές συλλογές

Ευρήματα από τη συμμετοχή κεντρικών αεραγωγών

Λεμφαδενοπάθεια

Αρνητική ακτινογραφία



Ευρήματα Υ.Τ. θώρακος

Η Υ.Τ. Θώρακος υπερτερεί στην ανάδειξη σκιάσεων δίκην "θολής υάλου"

που είναι βασικό εύρημα της νόσου στο αρχικό στάδιο.

Αξιολογεί επίσης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την έκταση της νόσου, τη 
συμμετοχή του διάμεσου ιστού και των κυψελίδων, την εντόπιση και την 
κατανομή των βλαβών.

Τυπικά ευρήματα:

• Σκιάσεις δίκην θολής υάλου

• +/- πυκνώσεις

• Αμφοτερόπλευρη περιφερική ή/και υπουπεζωκοτική κατανομή

• Κύρια εντόπιση στα κάτω πνευμονικά πεδία (βασικά τμήματα).

• "Halo"sign: Είναι εύρημα στην Υ.Τ. που έχει παρατηρηθεί σε
παιδιατρικούς ασθενείς COVID-19 και όχι σε ενήλικες (reversed "halo" sign).



"HALO" sign

 Χαρακτηριστική βλάβη στην ΥΤ θώρακος που 

αποτελείται από κεντρική εστιακή πύκνωση, η οποία 

περιβάλλεται από δακτύλιο "θολής υάλου".

 Μέχρι τώρα το συναντούσαμε συχνότερα σε 

περιπτώσεις διηθητικής ασπεργίλωσης, κυρίως σε 

ανοσοκατεσταλμένα παιδιά, όπου ο δακτύλιος αυτός 

αντιπροσωπεύει αιμορραγία η οποία περιβάλλει 

σηπτικό έμφρακτο .

 Είναι εύρημα χαρακτηριστικό της πρώιμης φάσης της 

νόσου COVID-19 στα παιδιά.

Πηγή:

Department of Radiology, Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, 

Madrid, Spain, 2020

https://www.eurorad.org/case/16865ISSN:1563-4086

https://www.eurorad.org/case/16865ISSN:1563-4086


Καθώς η κλινική εικόνα έχει διαβαθμίσεις, αντίστοιχα η απεικόνιση αλλάζει καθώς η νόσος εξελίσσεται.

International Expert Consensus Statement on Chest Imaging in Pediatric COVID-19 Patient 

Management: Imaging Findings, Imaging Study Reporting and Imaging Study Recommendations

Faust et al, Radiology:Cardiothoracic Imaging Vol. 2, No. 2



Thoracic imaging of coronavirus disease 
2019 (COVID-19) in children: a series of 
91 cases
Caro-Dominguez et al, Pediatr Radiol. 
2020 Aug 4 : 1-15.



International Expert Consensus Statement on Chest Imaging in Pediatric 

COVID-19 Patient Management: Imaging Findings, Imaging Study Reporting 

and Imaging Study Recommendations

Faust et al, Radiology:Cardiothoracic Imaging Vol. 2, No. 2

COVID-19 in pediatric patients: a case series from the Bronx, NY

Blumfield et al, Pediatr Radiol. 2020 Jul 29 : 1–6.



Imaging Findings of SARS-CoV-2 Infection in Pediatrics: A Systematic Review of 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in 850 Patients

Katal et al., Acad Radiol 2020; 27:1608–1621

International Expert Consensus Statement on Chest Imaging in Pediatric COVID-19 

Patient Management: Imaging Findings, Imaging Study Reporting and Imaging Study 

Recommendations

Faust et al, Radiology:Cardiothoracic Imaging Vol. 2, No. 2



Clinical and CT features in pediatric patients with COVID‐19 infection: Different points from adults

Wei Xia et al, Pediatric Pulmonology. 2020;55:1169–1174.



Ο ρόλος του Υπερηχογραφήματος

U/S Υπεζοκώτα-Πνευμόνων

• Χρήσιμο γιατί οι αλλοιώσεις είναι κυρίως περιφερικής
εντόπισης

• Χρήσιμο στο follow up περιπτώσεων υπουπεζωκοτικής
πύκνωσης

• Ανάδειξη επιπλοκών (πνευμοθώρακας, συλλογές)
• Δυνατότητα εξέτασης επί κλίνης.

Triplex φλεβών

• Για αποκλεισμό οξείας εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης
στα πλαίσια θρομβοεμβολικής νόσου

U/S Κοιλίας

• Για αξιολόγηση συμπτωμάτων
από τη συμμετοχή του ΓΕΣ

Thoracic imaging of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children: a series of 91 cases
Caro-Dominguez et al, Pediatr Radiol. 2020 Aug 4 : 1-15.



Lung Ultrasound in Children With COVID-19

Denina et al, Pediatrics July 2020, 146 (1) e20201157



H συμμετοχή άλλων συστημάτων πέραν του 
αναπνευστικού στη νόσο COVID-19



Α/α Θώρακος

• Καρδιομεγαλία

• Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα

• Πλευριτικές Συλλογές

Καρδιαγγειακό Σύστημα

• Οξεία Μυοκαρδίτιδα (MIS-C)

• Καρδιογενές Πνευμονικό Οίδημα

• Υποτασική καταπληξία

COVID-19 in pediatric patients: a case series from the Bronx, NY
Blumfield et al, Pediatr Radiol. 2020 Jul 29 : 1–6.



Συμμετοχή Γαστρεντερικού Συστήματος

Σε σοβαρή μορφή της νόσου COVID-19 στα παιδιά

συνήθως συμμετέχει και το γαστρεντερικό σύστημα.

Συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα εμφανίζουν

10% των προσβεβλημένων παιδιών.

Συχνό κλινικό σενάριο:

Παιδί με COVID-19 και συμπτώματα που περιλαμβάνουν

πυρετό, ναυτία, έμετοι, διάρροια και κοιλιακό άλγος.

Αποκλεισμός σκωληκοειδίτιδας U/S Κοιλίας

U/S Ευρήματα:

-Μεσεντέριος Λεμφαδενίτιδα

-Φλεγμονή μεσεντερίου λίπους

-Οιδηματώδης απεικόνιση και πάχυνση τελικού ειλεού Gastrointestinal features in children with COVID-19: an observation of 

varied presentation in eight children

Lucinda Tullie et al, Lancet Child Adolesc Health. 2020 Jul; 4(7): e19–e20



Συμπεράσματα

Η συμβολή της απεικόνισης είναι καθοριστική για τη διαχείριση 
των παιδιατρικών ασθενών με COVID-19, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία τόσο των νοσούντων
όσο και του προσωπικού.

Επί του παρόντος φαίνεται να έχουμε ικανοποιητικά δεδομένα από 
την μέχρι τώρα εμπειρία και τη βιβλιογραφία και αρκετά σαφή 
εικόνα ως προς τα απεικονιστικά ευρήματα κατά τη διάρκεια της 
οξείας και υποξίας φάσης της νόσου.

Είναι πολύ νωρίς όμως να γνωρίζουμε τα κατάλοιπα της νόσου 
αυτής στην υγεία των ασθενών και τη πιθανότητα ύπαρξης
μόνιμων βλαβών μετά την αποδρομή της. Κατά συνέπεια τα 
απώτερα απεικονιστικά ευρήματα είναι ακόμα άγνωστα.

Ο ρόλος του Ακτινολόγου είναι σημαντικός στην παρούσα φάση
της πανδημίας αλλά και στο μέλλον.



Ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας!


