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تفريقيةيصتشاخ–حلاالت إصابة مثبتة مقاربة شعاعية

Corona Virus Covid-19 

 االعر  موقع أطباء األشعة السوريني



ذات،Covid-19بتةمثمنوذجيةمنهامخسجديدة،حاالتعشرعلىتعليقًاوضعتلألشعةالفرنسيةاجلمعيةإن

.الشعريةالقصيباتالتهابأووالقصباتالرئةذاتمنتفريقيةتشاخيصًاتبّينأخرىحاالتومخس.خمتلفإنذار

احلاالت؟هذهمننتذكرأنجيبماذا

منالنموذجيةاملظاهرCovid-19غّشىاملأو)املقشعالزجاجمظهرذاتاجلانبثنائيةآفاتبوجودتتميز

النموذجيةئةالرذاتمظاهريبديقدأيضًاولكنخاصًة،جنيبحتتحميطيتوضعذاتوغالبًا(املصنفرأو

.(االخنماصيةالشرائطعنتفريقهاجيبوهذه)خطيشكلذاتسنخيةتكثفاتأي

ـبالمخجإىليوجهالمنوذجيةتكثفاتأوقصبيةداخلإفرازات،فصيصيةداخلُعقدوجودإنSARS Cov2

Dr Souhail BENNANI, Pr Marie-pierre REVEL, Pr Mathieu LEDERLIN, pour la Société d'Imagerie Thoracique



 مع وضع أكليليةعامًا، سوابق اعتالل شرايني 67مريضstentال ، يراجع بقّصة التهاب أنف وبلعوم ثم سع

.درجة مئوية، معّند على العالج بنوعني من الصاّدات احليوية39جاف وترّفع حروري 

در األيسرمستقر بشكل عام وسوّي التنّفس يف درجة حرارة الغرفة، بعض االنزعاج يف نصف الص.

CRP 6,8من دون ارتفاع الكريات البيض

ات توضع ُترى بقع من الزجاج املقّشع ثنائية اجلانب، متعددة البؤر وذ

حميطي

 املظهر يتماشى معCovid-19

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2إجيابي



 درجة مئوية38,5عامًا، سعال منتج للقشع، آالم عضلية، ترّفع حروري 52مريضة.

يف درجة حرارة الغرفة% 95ثنائية اجلانب، إشباع األوكسجني خراخر.

ات توضع ُترى بقع من الزجاج املقّشع ثنائية اجلانب، متعددة البؤر وذ

حميطي، حتت جنيب، يف الفصوص العلوية، 

 اخنماصيةائط ، ليست بشر(األسهم)تكثفات خطية يف الفصوص السفلية

يةأذية رئوأية وإمنا ذات رئة منوذجية، مظهر رد فعل العضوية على 

 املظهر يتماشى معCovid-19

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2إجيابي



 وترّفع حروري مع أعراض انفلونزا، إسهال بدون نقص أكسجةعامًا، سعال 56مريضة

 األمينيف الفص الرئوي السفليمتوضعةحتت جنبية من الزجاج املقّشع بقع .

 ظهر ذات رئة منوذجيةحتت جنبية يف الفصوص السفلية تتماشى مع مبارانشيميةتكثفات.

 املظهر يتماشى معCovid-19 (قليلة االنتشار)مع إصابة حمددة

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2إجيابي



 جني أيام من العالج بصادات حيوية، زّلة تنفسّية وإشباع أوكس3قصة ترّفع حروري مستمر بعد عامًا، 72مريضة

يف درجة حرارة الغرفة% 95

 لي األيسرحتت جنبية يف األقسام األمامية من الفص الرئوي السفمن الزجاج املقّشع بقع  .

 وذجيةخّطية حتت جنبية يف الفصني السفليني تتماشى مع مظهر ذات رئة منتكثفات.

 املظهر يتماشى معCovid-19.

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2إجيابي



 داية عالج يف طور التعايف بعد زرع ذاتي، أعراض انفلونزا منذ مخسة أيام، بملفومسوابق عامًا، 63مريض

.بالكالموكسيلبالصادات احليوية 

 حضر إىل قسم اإلسعاف بسبب ارتفاع فجائي يف الزلة التنّفسية(FR 25/mn.)

 9غازات الدمL O2, paO2 90 mmHg.ية الرئويةاملرّكزة على جهاز التهوالعنايةقسميفاملريضقبولمت

 منتشرة حميطية ومركزيةمن الزجاج املقّشع بقع .

 ة النموذجية  وغياب مظهر ذات الرئالفصيصيةالحظ غياب اإلفرازات داخل القصبية، غياب العقد والعقيدات

 املظهر يتماشى معCovid-19مع إصابة منتشرة شديدة

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2إجيابي



تفريقيةتشاخيص



 نفس القصيب الت)مع ترّفع حروري واخنفاض األصوات التنفسية ( ضيق تنفس)زّلة تنفّسية عامًا، 49مريضة

يف قاعدة الرئة اليمنى( احلويصلي

عقيدات دقيقة ذات توزع قصيب

ىاليمنالقاعدةيفسنخيةتكثفات

 مع ذات رئة وقصبات وليس  املظهر يتماشىCovid-19

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2سليب



 (طبيعية)اشتباه التهاب رئوي مع صور شعاعية بسيطة للصدر سلبية عامًا، 73مريض

 ،سدادات خماطية داخل قصبية ساّدة

 ع مع مناطق من الزجاج املقّشفصيصيةعقيدات ذات حواف مبهمة داخل

.يف القاعدة اليمنىمتوضعة( املغّشى)

 مع ذات رئة وقصبات وليس املظهر يتماشىCovid-19

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2سليب



 تشكو من ربو مع سعال وترّفع حروري، سيالن أنف وأمل بالبلع، عامًا40مريضة

ور العادي ويف يف وضع قراءة الصعقيدات ناعمة يف الفصني السفليني مرئية

املربعممظهر الشجر -MIPالوضع 

 مع التهاب قصيبات شعرية وليس املظهر يتماشىCovid-19

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2سليب



 درجة مئوية، نفث دم 38سوابق سرطان غدة درقية وحادث وعائي دماغي، لديه سعال وترفّع حروري عاماً، 76مريض

.6800، الكريات البيض CRP=100، %99ساعة، مستقر بشكل عام، إشباع األوكسجين 24قليل الكمية منذ 

 لبسيطةفي الفص السفلي األيسر، خلف القلب على الصورة ابارانشيميةتكثفات.

 مع التهاب رئة غالباً جرثومي وليس يتماشى المظهرCovid-19

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2سلبي



 سوابق قصور قلب وسرطان كولون، لديه تسّرع تنفس ونقص أكسجة وترّفع حروريعامًا، 93مريض

  املريض واعي، مضطرب ومشّوش

 (.  رمز النجمة)انصباب جنب ثنائي اجلانب متناظر

 يف القاعدتنييةالفصيص، تسّمك احُلُجز بني (السهم األمحر)تسّمك اجلدر القصبية الوعائية.

ني أيسرمظاهر الزجاج املقّشع وال تكّثف رئوي، قد يتماشى مع نقص معاوضة بطيوجدال

 مع ال يتماشى املظهرCovid-19

 نتيجةPCR أظهرتSARS-Cov2سليب
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