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Το σύστημα κλινικής βαθμολόγησης κατά Alvarado δεν μπορεί να 

καθορίσει την ανάγκη διεξαγωγής CT κοιλίας σε ασθενείς με υποψία 

οξείας σκωληκοειδίτιδας

 Η CT κοιλίας μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια την οξεία σκωληκοειδίτιδα και 

να περιορίσει δραστικά τον αριθμό των περιττών χειρουργικών επεμβάσεων. 

Όμως, η χρήση της σε κάθε ασθενή με υποψία σκωληκοειδίτιδας οδηγεί σε 

περιττή ακτινοβόληση ασθενών και περιττή δαπάνη.                                      

Ο κλινικός αλγόριθμος βαθμολόγησης κατά Alvarado αναπτύχθηκε για τη 

διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας με κλινικά κριτήρια. 

Βαθμός 7 ή μεγαλύτερος θεωρείται διαγνωστικός της οξείας 

σκωληκοειδίτιδας. 

Σκοπός της μελέτης μας η διερεύνηση της συμβατότητας του Alvarado score με 

τα ευρήματα της CT κοιλίας σε ασθενείς με κλινική υποψία οξείας 

σκωληκοειδίτιδας



 Σύνολο 35 συνεχόμενοι ασθενείς (17 γυναίκες, 18 άνδρες, 17-86 ετών) που 

παραπέμφθηκαν για CT κοιλίας με πιθανή διάγνωση οξείας σκωληκοειδίτιδας. 

Όλοι οι ασθενείς πριν την διεξαγωγή της CT βαθμολογήθηκαν κατά Alvarado

από τον θεράποντα ιατρό. Η βαθμολόγηση συγκρίθηκε με τα ευρήματα της 

αξονικής τομογραφίας και αναζητήθηκε ο βαθμός που ήταν διαγνωστικός για 

την οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η αξονική τομογραφία έγινε σε τομογράφο 

Siemens 128 τομών, Σκιαγραφικό χορηγήθηκε σε 33 από τους ασθενείς.        

Οι κυριότεροι λόγοι μη χορήγησης σκιαγραφικού ήταν επηρεασμένη νεφρική 

λειτουργία (1 ασθενής) και ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης (1 ασθενής). 

Τα απεικονιστικά ευρήματα εκτιμήθηκαν από 2 τουλάχιστον ακτινολόγους.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ



Συμπεράσματα

 Από τους τριάντα πέντε ασθενείς με πιθανή διάγνωση οξείας σκωληκοειδίτιδας 

η ΥΤ κοιλίας έθεσε τη διάγνωση στους δέκα τρεις  (8 άνδρες,  5 γυναίκες). 

Οκτώ από τους  ασθενείς με οξεία σκωληκοειδίτιδα είχαν βαθμό 7 ή 

μεγαλύτερο, 3 είχαν βαθμό 4-6 ενώ ένας είχε βαθμό 3 με βάση τη κλίμακα 

Alvarado. 

Επιπλέον, η ΥΤ ανέδειξε σε 15 ασθενείς άλλο αίτιο (εκκολπωμάτωση, πυελική 

φλεγμονή, φλεγμονώδη πάχυνση του εντέρου,  κωλικό του νεφρού)



Αποτελέσματα

 Η CT κοιλίας έχει σημαντική αξία στη διαφορική διάγνωση ασθενών με άλγος 

Δεξιού Λαγονίου Βόθρου, την οποία  δεν μπορούν να υποκαταστήσουν κλινικοί 

αλγόριθμοι και συστήματα κλινικής βαθμολόγησης. 


