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Καμία σύγκρουση συμφερόντων



• Υπερηχογράφημα

• Α/α κοιλίας 
• Όρθια θέση ???

• Πλάγια δέσμη 

• Ακτινοσκοπικός έλεγχος 
• πεπτικού συστήματος (διάβαση ανώτερου πεπτικού ή υποκλυσμός)
• ουροποιητικού συστήματος (αν. κυστεοουρηθρογραφία)

• Σκιαγραφικά 
• Αποφυγή λήψης ακτινογραφιών / σύγχρονα μηχανήματα 

• ΜRI, CT
• μαγνητική αγγειογραφία 
• μαγνητική ουρογραφία
• μαγνητική εντερογραφία



Οξύ κοιλιακό άλγος

Ενδοκοιλιακά αίτια

Οξεία σκωληκοειδίτιδα

Εγκολεασμός

Συστροφή ωοθήκης

Μεκέλειος απόφυση

Συστροφή επιπλοϊκής απόφυσης

Εσωτερική κήλη

Παγκρεατίτιδα

Χοληδοχολιθίαση

Εξωκοιλιακά αίτια

Κυστική ίνωση

Πνευμονία 



Acute appendicitis is the most common surgical 
indication in children

Diseases of the Abdomen and Pelvis 2018–2021, Diagnostic Imaging Juerg Hodler Rahel A. Kubik-
Huch Gustav K. von Schulthess







US is the initial test of choice due to its lack of ionizing radiation and is optimal for 
imaging children. 
With an experienced sonographer and use of graded compression technique, US is 
highly sensitive and specific for the diagnosis of appendicitis and its complications 
and approaches the accuracy of CT. Use of MRI in the diagnosis of appendicitis is 
increasing, particularly for children with equivocal ultrasound

Krishnamoorthi R et al. Effectiveness of a staged US and CT protocol for the diagnosis of pediatric appendicitis: 
reducing radiation exposure in the age of ALARA. Radiology. 2011;259(1):231–9. 25

Wan MJ et al. Acute appendicitis in young children: cost-effectiveness of US versus CT in diagnosis—a Markov 
decision analytic model. Radiology. 2009;250(2):378–86. 26



Καταστάσεις που μπορούν να μιμηθούν Οξεία σκωληκοειδίτιδα

• Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα 

• Ιογενής γαστρεντερίτιδα

• Τελική ειλεΐτιδα

• Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

• Εγκολεασμός

• Συστροφή ωοθήκης / αιμορραγική κύστη ωοθήκης

• Συστροφή μεκελείου απόφυσης

• Εσωτερική κήλη

• Συστροφή επιπλοϊκής απόφυσης



• Καταστάσεις που μπορούν να μιμηθούν οξεία 
σκωληκοειδίτιδα

• Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα 

• ≥3 διογκωμένοι λεμφαδένες με φυσιολογική σκωληκοειδή 
απόφυση









 

 



Μεκέλειος απόφυση (Meckel's diverticulum)



The diagnosis is extremely difficult to make with radiographs and 
cross-sectional imaging alone, which are often insensitive. 
99mTc-pertechnetate scintigraphy is typically diagnostic.

Kotecha M et al. Multimodality imaging manifestations of the Meckel diverticulum in children. 
Pediatr Radiol. 2012



Άλγος επιγαστρίου

• Οξεία παγκρεατίτιδα

• Χολολιθίαση 

• Χοληδοχολιθίαση









Λιθίαση ουρητήρα



Λιθίαση ουρητήρα



Επίσχεση ούρων



Πυελονεφρίτιδα



Κύστη ωοθήκης 



Συστροφή ωοθήκης



Υδρομητρόκολπος 



Κύηση



Κοιλιακή διόγκωση



Όγκος Wilms



Performing abdominal radiography on pediatric patients may be requested for the following indications:

swallowed foreign body

bowel perforation

bowel obstruction

abdominal hernia

pneumoperitoneum

intussusception

appendicitis

inflammatory bowel disease

hematuria

necrotizing enterocolitis

typhlitis

constipation

MRI screening

anal atresia

Sarah J. Menashe, Ramesh S. Iyer, Marguerite T. Parisi, Randolph K. Otto, Edward Weinberger, A. Luana Stanescu. Pediatric 
Abdominal Radiographs: Common and Less Common Errors. (2017) American Journal of Roentgenology. 209 (2): 417-429.



Δυσκοιλιότητα - αεροπλήθεια



Εξωκοιλιακά αίτια κοιλιακού άλγους

• Κυστική ίνωση

• Πνευμονία βάσης





Συμπεράσματα

• Πολλαπλοί τρόποι απεικόνισης της κοιλιάς

• Υπερηχογράφημα!!!

• Παιδιατρικά πρωτόκολλα - ακτινοπροστασία

• Συνεργασία: η γνώση του λεπτομερούς ιστορικού και η διατύπωση σαφούς 
κλινικού ερωτήματος επιτρέπουν την επιλογή της κατάλληλης εξέτασης, την  
προσαρμογή της εξέτασης και την εξατομίκευση αυτής, με όφελος για το παιδί 



Σας ευχαριστώ


