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KLINIČNA SLIKA
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OCENA IN DIAGNOZA

 Diagnoza:

 Rt-PCR

 Klinična slika in anamneza

 Nespecifične spremembe v krvni sliki

 Slikovna diagnostika:

 RTG

 CT
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Simptomi in znaki

Asimptomatski potek Pozitiven PCR test

Blag potek Simptomi vnetja zgornjih

dihal

Zmeren potek Pljučnica

Težji potek Pljučnica s hipoksemijo

Kritični potek Sindrom akutne dihalne 

stiske



RENTGEN
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TIPIČNE NAJDBE – VZOREC MLEČNEGA STEKLA

 Prisotne pri veliki večini (>90 %) bolnikov 

vsaj na neki točki poteka bolezni

 Območje megličasto zvečane denzitete pljuč

 Pljučno žilje ni zabrisano

 Vzrok:

 Vnetje pljučnega intersticija in edem

8



TIPIČNE NAJDBE – VZOREC „CRAZY PAVING“

 Se pojavi pozneje v poteku bolezni

 Mreža gladkih linearnih oz. septalnih

zadebelitev, ki ima v ozadju vzorec 

mlečnega stekla

 Vzorec je pogosto jasno ločen od 

normalnih pljuč
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TIPIČNE NAJDBE - ZGOSTITVE

 Se pojavi pozneje v poteku bolezni

 Zvečana denziteta pljuč

 Pljučno žilje je zabrisano

 Vzrok:

 Zapolnjenje zračnih prostorov s tekočino, 

ceicami ali drugim materialom
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PRIMER BOLNIKA

 47-letna bolnica z vročino (38.8 °C) tri dni

 Prvi CT – 3 dni od začetka težav

 Majhno področje vzorca mlečnega stekla (GGO) z delno 

zgostitvijo

 Drugi CT – 7 dni od začetka težav

 GGO + crazy paving vzorec in delna zgostitev

 Tretji CT – 11 dni od začetka težav

 Delna razrešitev GGO in subplevralna zgostitev

 Četrti CT – 20 dni od začetka težav

 Minimalni rezidualni GGO
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ANATOMIJA PLJUČ
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OCENA PO REŽNJIH (CHEST CT SCORE)



RAZVOJ BOLEZNI GLEDE NA CHEST CT REZULTAT
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ZAKLJUČEK (1/2)

 Težave z radiološko oceno

 Opisna

 Subjektivna

 Kvalitativna

 Kvantitativni slikovni biološki označevalci

 Diagnostika

 Ocena resnosti

 Odziv na zdravljenje

 COVID-19 pušča dolgo-ročne posledice pri preživelih -> zgodnja prepoznava
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HVALA ZA POZORNOST!
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