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την απλό ακτινογραφύα θώρακα και κοιλύασ παρατηρούνται:
1. Φυςιολογικό κατανομό του αϋρα εντόσ των εντερικών ελύκων.
2. Παρουςύα μικρόσ ποςότητασ ελεύθερου αϋρα ςτην περιτοναώκό
κοιλότητα εκτόσ του εντϋρου
3. Διαγραφό κολικών κυψελών ςε αεροπληθϋσ τμόμα εντϋρου μόνο
ςτην αριςτερό κοιλιακό χώρα.
4. Αρχόμενα υγραερικϊ επύπεδα ςτην αριςτερϊ κοιλύα
5. Φυςιολογικό ακτινογραφύα κοιλύασ και θώρακα.
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τισ παρατιθϋμενεσ υπερηχογραφικϋσ τομϋσ με το ςυμβατικό υπερηχογρϊφημα
ςτουσ τόνουσ του γκρύζου και κυρτό μεταλλϊκτη ςυχνότητασ εκπομπόσ 2-5
MHz διαπιςτώνεται:
1. Όλα τα παρακϊτω
2. Στην επιμόκη τομό επύ του επιγαςτρύου δεν απεικονύζεται η τρύτη μούρα του
δωδεκαδακτύλου μεταξύ τησ ϊνω μεςεντερύου αρτηρύασ (η οπούα
πορεύεται παρϊλληλα με την αορτό), αλλϊ μόνο η αριςτερϊ νεφρικό φλϋβα
ςε εγκϊρςια διατομό.
3. Σε λοξό τομό επύ του πυλωρού και δωδελκαδακτύλου παρατηρεύται
χωνοειδόσ απόληξη του δωδεκαδακτύλου με ςύμπτωςη των ελύκων τησ
νόςτιδασ.
4. Παρουςύα ποςότητασ υγρών ςτο ςτόμαχο και ο βολβόσ εύναι πλόρησ.
5. Προσ τα αριςτερϊ παρεκτόπιςη τησ ϊνω μεςεντερύου φλϋβασ
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το ϋγχρωμο υπερηχογρϊφημα ςε εγκϊρςια τομό ςτο επιγϊςτριο
απεικονύςτηκε:
1. Ανευρυςματοειδόσ διϊταςη τησ κοιλιακόσ αορτόσ
2. Φυςιολογικό απεικόνιςη του παγκρϋατοσ, των νεφρών και των μεγϊλων
αγγεύων τησ κοιλύασ.
3. Φιαζόμενη αντιμετϊθεςη των ϊνω μεςεντερύου αρτηρύασ και αορτόσ (με
μπλϋ κωδικοπούηςη) με τισ ϊνω μεςεντϋρια φλϋβα και κϊτω κούλη φλϋβα
(με ερυθρό κωδικοπούηςη).

Η πιθανότερη διϊγνωςη εύναι:
1. Μικρόκολον
2. Νόςοσ Hirsprung
3. Ανωμαλύα ςτροφόσ και καθόλωςησ εντϋρου
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ΤΓΓΕΝΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΗ ΕΝΣΕΡΟΤ
Οι ςυγγενεύσ ανωμαλύεσ ςτροφόσ και καθόλωςησ του μϋςου εντϋρου
ςυνόθωσ διαγιγνώςκονται κατϊ τον πρώτο μόνα τησ ζωόσ. Η ςυχνότητα
εμφϊνιςησ τησ ανωμαλύασ δεν εύναι ςαφώσ προςδιοριςμϋνη λόγω του ότι ςε
αρκετϊ παιδιϊ διαγιγνώςκεται μερικϊ χρόνια αργότερα ό η πϊθηςη παραμϋνει
αςυμπτωματικό και αδιϊγνωςτη καθ΄ όλη την διϊρκεια του βύου. Επειδό τα
κλινικϊ ευρόματα ποικύλουν και εύναι μη ειδικϊ όλο και περιςςότερεσ
περιπτώςεισ διαγιγνώςκονται ςε μεγαλύτερεσ ηλικύεσ.1
Η πϊθηςη εκδηλώνεται κλινικϊ με επειςόδια κολικοειδούσ κοιλιακού
ϊλγουσ και εμϋτων ϋωσ οξϋα ευρόματα, όταν δημιουργεύται ςυςτροφό του
μϋςου εντϋρου. Διαρροώκϋσ κενώςεισ και δυςαπορρόφηςη μπορεύ να
παρατηρηθεύ λόγω τησ χρόνιασ απόφραξησ των φλεβών και των λεμφαγγεύων.
Παρότι η ακτινοςκοπικό εξϋταςη του ανώτερου γαςτρεντερικού με
βϊριο θεωρεύται εξϋταςη εκλογόσ ςτη διϊγνωςη τησ ανωμαλύασ ςτροφόσ και
καθόλωςησ του εντϋρου και τησ οξεύασ επιπλοκόσ -τησ η ςυςτροφόσ του μϋςου
εντϋρου-, οι ςύγχρονεσ απεικονιςτικϋσ μϋθοδοι παύζουν ςημαντικό ρόλο ςτην
ϋγκαιρη διϊγνωςη τησ παθολογικόσ αυτόσ κατϊςταςησ.
Τα ευρόματα του ακτινολογικού ελϋγχου με απλϋσ ακτινογραφύεσ
κοιλύασ εύναι μη ειδικϊ και όχι ευαύςθητα για τη διϊγνωςη τησ ανωμαλύασ. Στην
απλό ακτινογραφύα κοιλύασ εύναι δυνατό να απεικονύζεται διϊταςη του
ςτομϊχου, ο οπούοσ εύναι γεμϊτοσ αϋρα. Υποδηλωτικϊ τησ ανωμαλύασ εύναι η
παρουςύα αεροπληθών ελύκων λεπτού ςτο δεξιό ημιμόριο τησ κοιλύασ και η
ϋλλειψη τμημϊτων παχϋωσ εντϋρου, που ςυνόθωσ περιϋχουν κόπρανα ςτη
δεξιϊ κοιλιακό χώρα. Τα ευρόματα αυτό μπορεύ να μην παρατηρούνται ςε
μερικούσ αςθενεύσ με την ανωμαλύα.
Στην ακτινοςκόπηςη του ανώτερου γαςτρεντερικού με λόψη
ςκιαςτικού, θετικϊ ακτινολογικϊ ςημεύα τησ ανώμαλησ ςτροφόσ θεωρούνται η
διϊταςη του ςτομϊχου, ο οπούοσ πληρούται με ςκιαςτικό, και τησ ϋλικασ
μορφολογύασ C- του δωδεκαδακτύλου. Η πορεύα των ελύκων τησ εγγύσ νόςτιδασ
παρατηρεύται ελικοειδόσ (ςαν τιρμπουςόν) ςε προςθιοπύςθισεσ και πλϊγιεσ
λόψεισ.
Σημαντικό διαγνωςτικό ςτοιχεύο ςτισ ακτινοςκοπόςεισ αποτελεύ η θϋςη
τησ δωδεκαδακτυλονηςτιδικόσ ςυμβολόσ. Φυςιολογικϊ επιπροβϊλλεται ςτο
ύψοσ του αριςτερού πετϊλου του τόξου του Ο1. Στη θϋςη αυτό η
δωδεκαδακτυλονηςτιδικό ςυμβολό ςυγκρατεύται από τον ςύνδεςμο του Treitz.
Στο ύδιο ύψοσ εντοπύζεται ο πυλωρόσ ό ο βολβόσ του δωδεκαδακτύλου. Δεξιϊ
εντόπιςη τησ ςυμβολόσ αποτελεύ θετικό διαγνωςτικό ςημεύο καθώσ και η θϋςη
τησ ςε κατώτερο επύπεδο του βολβού..
Στισ ακτινοςκοπόςεισ με βϊριο η δεύτερη και οι 4η μούρα του
δωδεκαδακτύλου φυςιολογικϊ φϋρονται παραλλόλωσ οπιςθοπεριτοναώκϊ.
Πϊντωσ η εντόπιςη μϋςα ςτην περιτοναώκό κοιλότητα (ατελόσ ςτροφό) ό πύςω
από το περιτόναιο (φυςιολογικϊ) διακρύνεται δύςκολα αφού οι δύο θϋςεισ
απϋχουν μόνο κατϊ το πϊχοσ του περιτοναύου ςυν την προςθιοπύςθια
διϊμετρο τησ ϊνω μεςεντερύου.
Η ακτινοςκοπικό εξϋταςη με βαριούχο υποκλυςμό επύςησ δεν θεωρεύται
ειδικό εφόςον η θϋςη του τυφλού μπορεύ να εύναι διαφορετικό χωρύσ να
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υπϊρχει ανωμαλύα ςτροφόσ και καθόλωςησ. Σόμερα παρατηρεύται διϊςταςη
απόψεων ςχετικϊ με το εϊν η εντόπιςη του τυφλού ςτο δεξιό κατώτερο
τεταρτημόριο τησ κοιλύασ αποκλεύει την πιθανότητα ατελούσ ςτροφόσ ό η
υψηλό θϋςη του τυφλού ςτο δεξιό ανώτερο τεταρτημόριο τησ κοιλύασ την
επιβεβαιώνει. Μόνο η εντόπιςη του τυφλού ςτο αριςτερό ανώτερο ό κατώτερο
τεταρτημόριο τησ κοιλύασ εύναι διαγνωςτικό με την εξαύρεςη βϋβαια τησ
περύπτωςησ αναςτροφόσ των ςπλϊχνων. Η πιθανότητα ψευδώσ θετικών
εξετϊςεων ανϋρχεται ςε 15-30% ενώ των ψευδώσ αρνητικών ςε 6%.2
Η υπερηχογραφύα ςυμβϊλλει ςημαντικϊ ςτην διϊγνωςη με υψηλό
ευαιςθηςύα, όταν εκτελεύται από ϋμπειρουσ απεικονιςτϋσ. Υπερηχογραφικό
ςημεύο αποτελεύ η διϊταςη του δωδεκαδακτύλου με χωνοειδό κατϊληξη,
ιδιαύτερα μετϊ την πλόρωςη του με υγρϊ. Η εντόπιςη τησ 3ησ μούρασ του
δωδεκαδακτύλου μεταξύ τησ ϊνω μεςεντερύου αρτηρύασ και τησ αορτόσ
αποτελεύ αξιόπιςτο εύρημα, βαςιζόμενο ςε εμβρυολογικϋσ και ανατομικϋσ
αρχϋσ, που αποκλεύει την ατελό ςτροφό και καθόλωςη ςτα νεογνϊ.
Με το ϋγχρωμο Doppler απεικονύζονται οι πορεύεσ των ϊνω μεςεντερύων
αγγεύων, τησ φλϋβασ και τησ αρτηρύασ. Η ϊνω μεςεντϋρια φλϋβα ςυνόθωσ ςτα
φυςιολογικϊ ϊτομα φϋρεται αριςτερϊ τησ αρτηρύασ, αποκλεύοντασ την ατελό
ςτροφό. Σε χαμηλότερο επύπεδο ουριαύα, η αριςτερό νεφρικό φλϋβα
διερχόμενη μεταξύ τησ αορτόσ και τησ ϊνω μεςεντερύου φλϋβασ χιϊζεται με
αυτϋσ. Εντόπιςό τησ ϊνω μεςεντερύου φλϊβασ ςτα δεξιϊ τησ αρτηρύασ θϋτει με
υψηλό βαθμό βεβαιότητασ τη διϊγνωςη τησ ατελούσ ςτροφόσ. Στισ
περιπτώςεισ αυτϋσ αναζητεύται και το ςημεύο τησ «δύνησ», η αλλαγό τησ θϋςησ
δηλαδό τησ τομόσ τησ ϊνω μεςεντϋριασ φλϋβασ ςε ςχϋςη με την αρτηρύα ςτισ
εγκϊρςιεσ τομϋσ, με την μετακύνηςη του μεταλλϊκτη ουριαύα, λόγω τησ
κυκλοτερούσ περιϋλιξησ τησ ϊνω μεςεντερύου φλϋβασ γύρω απο την αρτηρύα
(ςαν τιρμπουςόν). Προσ τα δεξιϊ μετατόπιςη τησ φλϋβασ πρόςθια τησ
αρτηρύασ αποτελεύ μεν πιθανό ςημεύο ατελούσ ςτροφόσ, αλλϊ μειωμϋνησ
ευαιςθηςύασ.3
Η αξονικό τομογραφύα αναδεικνύει την ανώμαλη θϋςη των εντϋρων
ςτην κοιλύα καθώσ επύςησ και εξωεντερικϊ ευρόματα που δεν απικονύζονται
ςτον ακτινοςκοπικό ϋλεγχο όπωσ η αντιμετϊθεςη των ϊνω μεςεντϋριων
αγγεύων. Η εξϋταςη δεν πρϋπει να ςυνιςτϊται ςαν αρχικό εξϋταςη για την
ανωμαλύα ςτροφόσ και καθόλωςησ λόγω τησ χρόςησ ιοντύζουςασ. Το ςημεύο
τησ «δύνησ» παρατηρεύται και ςτισ τομϋσ του αξονικού τομογρϊφου
προερχόμενο από την περιςτροφό τησ ϊνω μεςεντερύου φλϋβασ ό τησ 1ησ
ςυνόθωσ νηςτιδικόσ φλϋβασ. Με την αξονικό τομογραφύα μπορεύ να
απεικονιςτεύ ςε φυςιολογικϊ νεογνϊ οπιςθομεςεντερικό εντόπιςη του
δωδεκαδακτύλου.4
Εϊν παρ΄ όλεσ τισ απεικονιςτικϋσ προςπϊθειεσ δεν τεθεύ η διϊγνωςη τησ
ατελούσ ςτροφόσ με βεβαιότητα θα απαιτηθεύ λαπαροςκοπικό ό χειρουργικό
διερεύνηςη.
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