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ΣΚΟΠΟΣ: Η διάκριση των περιπτώσεων όπου ο υπερηχογραφικός έλεγχος 
μπορεί να υποβοηθήσει άμεσα την κλινική διάγνωση, στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών παιδιατρικής κλινικής.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ: Περιγράφονται οι συχνότερες καταστάσεις, σε επίπεδο 
επειγόντος περιστατικού όπου το υπερηχογράφημα έχει πραγματική 
διαφοροδιαγνωστική αξία. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος είναι καλά 
τεκμηριωμένος σε διάφορα πρωτόκολα, τα οποία έχουν κατα καιρούς 
δημοσιευτεί, παρόλα ταύτα συχνά παρατηρείται υπερβολή στην 
παραγγελία αυτής της εξέτασης ακόμα και όταν δεν δύναται να προσφέρει 
παραπάνω πληροφορίες για την διαφοροδιάγνωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η αξία της υπερηχογραφικής εξέτασης είναι δεδομένη και 
καλά θεμελιωμενη στην κλινική σκέψη, κυρίως σε όσους ασχολούνται με 
τον παιδιατρικό πληθυσμό. Από τα βασικότερα πλεονεκτήματά της η 
απουσία ιονίζουσας ακτινοβολίας, η ευχέρεια, η αξιοπιστία και η ευελιξία 
της απεικόνισης των οργάνων του σώματος, σε ασθενείς οι οποίοι συχνά 
δεν είναι συνεργάσιμοι. Ακριβώς αυτές οι αρετές, οδηγούν συχνα σε 
κατάχρηση της μεθόδου 



ΥΠΕΡ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΤΡΑΥΜΑ: Focused Assessment with Sonograpgy for Trauma–FAST protocol 

ΠΥΛΩΡΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ: έως 2 μηνών 

Παθογνωμονική  υπερηχογραφική εικόνα! 
Υπερτροφία  μυικής στοιβάδας (>3χιλ), 
Μήκος πυλωρού (>17χιλ)  
Εγκάρσια διάμετρο (>12χιλ)

Φυσιολογικός πυλωρός

Πυλωρική στένωση

Επιμήκης - Εγκάρσια

Ενδοκοιλιακή συλλογή
(εύρημα ενδεικτικό 
μεγάλης κάκωσης)

Εντοπισμένη συλλογή
(υποκαψια-περινεφρική 
υποδιαφραγματικη) => 

ένδειξη βλάβης 
συμπαγών οργάνων

Απουσία συλλογής σε εξέταση εντός μικρού διαστήματος μετά το τραύμα, δεν αποκλείει μικρότερου βαθμού 
κακώσεις. Επι κλινικών ενδειξεων (επιδεινούμενο κοιλιακό άλγος ή αποσταθεροποίηση ασθενή) χρήζει  επανελέγχου

Θλάση => αρχικα υπόηχη
(extravasation of  fluid)

24-48ωρες (αιμορραγικά 
στοιχεία) υπερηχογενής

Αργότερα: ανομοιογενής 
=> υπόηχη

ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ: χαμηλη ευαισθησία
Ελέγχουμε και για συλλογή - plastron



ΥΠΕΡ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΕΛΙΚΑΣ

Α. VOLVULUS 

B. ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟΣ

Α. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΩΟΘΗΚΗΣ

Β. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΩΣ

ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Συσχετιση με malrotation αλλά οχι απόλυτη 
Ενδεικτική εικόνα: αναστροφή θεσης 
μεσεντεριων αγγείων (φλεβα-αρτηρια)

Διαταση 12/δακτύλου

Βαριούχο γεύμα: 
εξέταση επιλογής
γραμμοειδής 
διέλευση βαρίου 
από το επίπεδο 
συστροφής

Εικόνα «στροβιλου»

Αναταξη: το διάλυμα 
«σπρωχνει» την 

κεφαλή

Εικόνα «στοχου» 
- Μεσεντέριος 
λεμφαδένας

Υπερηχογραφικά: 
Διόγκωση ωοθήκης
Περιφερικά κυστιδια 
- υγρο

Δεξιά: φυσιολογικό σήμα.

Αριστερά: ανομοιογένεια και 
απουσία σήματος  

Παρουσία σήματος Doppler δεν αποκλείει συστροφή

Ατελής συστροφή όρχεως : 
υπεραιμία



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΗΠΑΡ – ΠΑΓΚΡΕΑΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΑ

ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ:

ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ / ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ:

ΗΠΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Σπάνια στα παιδιά: Συνήθως υποκείμενο 
αίτιο (αιματολογική διαταραχή-
παρεντερική σίτιση)

Λιθίαση & ίζημα κοινού 
χοληδόχου πόρου

Κλινική παγκρεατίτιδα, 
χωρίς US ευρήματα

Λιθοι & παχυνση 
τοιχωματος

Οίδημα και υπεραιμία 
τοιχώματος

Συνηθως προϋπάρχει κλινική υποψία

στα παιδιά, υποκρύπτει είτε συγγενείς
ανωμαλίες (διφυές πάγκρεας-
χοληδοχοκύστεις) είτε είναι ιδιοπαθείς

Ηπατοβλάστωμα

Ηπατομεγαλία σε 
λοιμωδη μονοπυρήνωση



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΜΠΥΡΕΤΟΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ-ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ: 

ΑΠΟΦΡΑΞΗ: Σημαντικό να διαφοροποιηθεί η αποφραξη πυελοουρητηρικής συμβολής από 
πολυκυστικό – δυσπλαστικό νεφρό

ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ

ΛΙΘΙΑΣΗ

Επιμήκως

Διάταση καλύκων 
και (περισσότερο) 
της  πυέλου

Εγκαρσίως

Λίθος σε κάλυκα, χωρίς 
διάταση αυτού

Λίθος στην νεφρική  
πύελο με ήπια διαταση

Φυσιολογικός δεξιός νεφρός 
και αριστερός νεφρός με 

πυελονεφριτιδα-νεφρίτιδα

Πάχυνση τοιχώματος 
της νεφρικής  πυέλου

Αιτίες: Κύρια (συγγενής στένωση) 
Δευτερεύουσα (πιεστικά φαινόμενα από 

συμφύσεις – αγγεία - μορφώματα

Εστιακή νεφρίτιδα (το 
παιδί από την πρώτη 
εικόνα)

Αποστημα: 
το ίδιο παιδί

Χαμηλη ευαισθησία: μπορεί να μην εχει US ευρήματα 
αρχικά. Σημαντικός ο ρόλος  του US για την  αναγνωριση 
επιπλοκών (εστιακή νεφριτιδα – αποστημα)& το follow-up

Σπάνια σε παιδιά: Συνήθως υποκείμενο αίτιο 
(π.χ νεφρασβέστωση) χωρίς να μπορούν να 
αποκλεισθολύν μεταφλεγμονωδους αιτιολογίας 
(στρουβίτες από Proteas)



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΠΕΡΙΣΦΥΓΜΕΝΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

ΣΥΣΤΡΟΦΗ – ΡΗΞΗ 
ΚΥΣΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ: 
ΑΙΜΑΤΟΚΟΛΠΟΣ 
ΑΙΜΑΤΟΜΗΤΡΟΚΟΛΠΟΣ 

ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΚΥΣΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ

Υπερηχογραφικά : Κυστική μάζα 
ελάσσονος πυέλου με ηχογενή στοιχεία

Εφηβες με αμηνορροια και περιοδικά επαναλαμβανόμενο 
άλγος υπογαστρίου (ατρησία υμένα)
Νεογνά με προβάλλουσα μάζα μεταξύ χειλών του αιδιου

Υπερηχογραφικα : Μικρή ανάγγεια εστία, υπόηχη - κυστική ή ηχογενής 
(ανάλογα με την χρονιοτητα), εντός υπεραιμικής περιοχής της επιδιδυμίδας

Υδρο-υδρικό επίπεδο. 
Περιφερική 

υπεραιμάτωση

Αιματο-μητρο-κολπος

Αιματο-
κολπος



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ - ΤΡΑΧΗΛΟΣ

ΤΡΑΧΗΛΟΣ => ΑΠΟΣΤΗΜΑ

ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ => ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Απόστημα λεμφαδένα Απόστημα οπισθοφαρυγγικό κατά μήκος οισοφάγου

Απόστημα στο κοιλιακό  τοίχωμα επί 
εδάφους φλεγμονής μετά χειρουργείο

Απόστημα παρωτίδος



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ –
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΒΡΕΦΗ

Υπόηχη, ασαφής  
εστία στον δεξιό 
λοβό...

=> απόστημα 
σε 24 ώρες

Βρεφος με ανησυχια, και ενδείξεις κοιλιακού άλγους :  
Τυχαίο εύρημα κατά τον υπέρηχο κοιλίας: υγρό στην 
αριστερή πλευροδιαφραγματική γωνία και 
πνευμονικά διηθήματα : Πνευμονία ΑΚΛ

7χρονος στο φάσμα του 
αυτισμού, με έντονη ανησυχία και 
επιθετικότητα: Περιχαρακωμένη 
συλλογή – plastron σε 
σκωληκοειδήτιδα με εμπύημα



ΟΧΙ – ΚΑΙ – ΤΟΣΟ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΙ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΥΠΕΖΟΚΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ –
ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ

Καλοήθης διεύρυνση του 
υπαραχνοειδούς χώρου.

Υποσκληρίδια συλλογή: παρεκτοπιση 
αγγείου έως την επιφανεια της έλικας

Καλοήθης διεύρυνση:  Τα αγγεια διατρέχουν τον 
υπαραχνοειδή χωρο
Συλλογή: Μετατοπιση των αγγείων του υπαραχνοειδή 
χώρου έως την επιφάνεια των ελίκων 

Ασθενής με εμπύρετο και έντονο κοιλιακό άλγος άνω κοιλίας : 

Πνευμονία με υπεζωκοτική συλλογή

Η μεσεντέριος λεμφαδενιτιδα 
μπαίνει στην διαφοροδιάγνωση του 
κοιλιακού άλγους



ΟΧΙ – ΚΑΙ – ΤΟΣΟ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ – ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Πάχυνση του θύλακα και συνήθως άνηχη συλλογή 
υγρού ανάμεσα στις στοιβάδες. Δεν δυναται να 
διαφοροποιηθεί απο την υπερηχογραφική εικόνα 
η σηπτικη αρθριτιδα


