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Κορύτςι ςχολικόσ ηλικύασ αναφϋρει βόχα προ εβδομϊδοσ και πετεχειώδεσ εξϊνθημα
κνόμησ.
Προ διημϋρου εμφανύζεται ϊλγοσ ςτην οςφύ και το αριςτερό κϊτω ϊκρο. Για τα
ςυμπτώματα αυτϊ επιςκϋπτεται Ορθοπαιδικό, ο οπούοσ χορηγεύ αγωγό και δύδει
οδηγύεσ.
Μετϊ 3-4 μϋρεσ εμφανύζεται εμετόσ, που ςυνεχύζεται και την επόμενη μϋρα με
ρυθμό 4-5/ημϋρα και η αςθενόσ προςκομύζεται ςτο Νοςοκομεύο. Η αςθενόσ ϋχει
όψη πϊςχοντοσ με ωχρότητα του προςώπου. Κατϊ τη δακτυλικό διαπιςτώνονται
βυςςινόχροα κόπρανα.

Εικ.1 Απλό ακτινογραφύα κοιλύασ
1. Σι παρατηρείτε ςτον έλεγχο με απλή ακτινογραφία κοιλίασ;
A. Δυςχϋρεια διϊκριςησ οπιςθοτεριτοναώκών δομών
B. Μετατόπιςη του αϋρα εντόσ του ανιόντοσ κόλου κεντρικϊ, γεγονόσ που
υποδηλώνει την ύπαρξη ελεύθερου υγρού ςτην περιτοναώκό κοιλότητα.
C. Διαπλϊτυνςη του χώρου μεταξύ των αεροπληθών ελύκων τησ δεξιϊσ
παρομφϊλιασ χώρασ, που οφεύλεται πιθανώσ ςε πϊχυνςη του τοιχώματοσ
των ελύκων τησ περιοχόσ.
D. Το 1, 2 και 3
E. Φυςιολογικό κατανομό αϋρα ςτισ εντερικϋσ ϋλικεσ.
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το υπερηχογράφημα που ακολουθεί ςτην κοιλιακή χώρα απεικονίζονται:

Εικ. 2 Εγκϊρςια τομό επιγαςτρύου

Εικ. 3 Επιμόκησ τομό επύ του δεξιού λαγονύου βόθρου

Εικ. 4 Εγκϊρςιεσ τομϋσ νηςτιδικών ελύκων.
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Εικ. 5 Παρομφαλικό τομό
2. το υπερηχογράφημα που ακολουθεί ςτην κοιλιακή χώρα δεν απεικονίζονται:
A. Ήπια διογκωμϋνοι μεςεντϋροι λεμφαδϋνεσ
B. Πϊχυνςη εντερικού τοιχώματοσ 4,5mm με διατόρηςη τησ διαςτρωμϊτωςόσ
του.
C. Ελεύθερο περιτοναώκό υγρό μεταξύ των ελύκων.
D. Φυςιολογικό ςχϋςη μεςεντερύων αγγεύων (ΑΜΑ και ΑΜΦ).
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Εικ. 6 Απεικόνιςη με το ϋγχρωμο Doppler ελύκων ςε αξονικό τομό.
3. το υπερηχογράφημα με έγχρωμο Doppler που ακολουθεί απεικονίςτηκε:
A. Αυξημϋνη αιμϊτωςη κύρια ςτον υποβλενογόνιο του εντερικού τοιχώματοσ
B. Φυςιολογικό αιμϊτωςη του εντερικού τοιχώματοσ
C. Ελϊττωμϋνη αιμϊτωςη όλων των ςτοιβϊδων του τοιχώματοσ

4. Ποια κατά τη γνώμη ςασ είναι η πιθανότερη διάγνωςη;
A.
B.
C.
D.
E.

Λϋμφωμα του εντϋρου
Ιςχαιμύα εντϋρου
Αλλεργικό πορφύρα
Malrotation
Εγκολεαςμόσ
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Αλλεργική πορφύρα
Η νόςοσ εύναι πολυςυςτηματικό, γνωςτό και ςαν πορφύρα Henoch – Schönlein.
Αποτελεύ τη ςυχνότερη αγγειύτιδα τησ παιδικόσ ηλικύασ προςβϊλλοντασ κυρύωσ
αγόρια ηλικύασ 3-8 ετών. Εύναι επακόλουθο μιασ λούμωξησ ό αλλεργύασ ςυνόθωσ ςε
φϊρμακα. Προςβϊλλει κύρια το δϋρμα, τισ αρθρώςεισ, το γαςτρεντερικό ςύςτημα
και τα νεφρϊ.
Τα κύρια κλινικϊ ευρόματα εύναι: Το κηλιδοβλατιδώδεσ εξϊνθημα που εμφανύζεται
ςυμμετρικϊ ςτα κϊτω ϊκρα και τουσ γλουτούσ, παροδικό αρθρύτιδα που
προςβϊλλει τισ μεγϊλεσ αρθρώςεισ, ούδημα μαλακών μορύων, προςβολό του
γαςτρεντερικού (με κοιλιακό ϊλγοσ ό/ και αιμορραγύα), προςβολό των νεφρών
(νεφρύτιδα, νεφρωςικό ςύνδρομο) και ςπϊνια προςβολό ΚΝΣ (ςπαςμού, παρϋςεισ
κώμα). Το γαςτρεντερικό προςβϊλλεται ςτα δύο τρύτα των περιπτώςεων.1
Προκαλεύ αγγειύτιδα των μικρού μεγϋθουσ αγγεύων, όπωσ τα τριχοειδό, τα φλεβύδια
τα αρτηριόλια, καθώσ και των αρτηριών και φλεβών μικρόσ διαμϋτρου. Η
κυριότερη παθολογοανατομικό ανωμαλύα εύναι η υποβλεννογόνια και τοιχωματικό
διόθηςη του εντϋρου από το αύμα και το ούδημα.
Η υπερηχογραφύα αποτελεύ χρόςιμη μϋθοδο ςτον προςδιοριςμό τησ βλϊβησ του
λεπτού εντϋρου και περιγρϊφει την ϋκταςη και την εντόπιςό τησ. Πριν από την
εμφϊνιςη των ηχομορφολογικών ευρημϊτων του γαςτρεντερικού προηγεύται ο
πόνοσ για λύγεσ μϋρεσ. Μύα ό περιςςότερεσ περιοχϋσ ελύκων προςβϊλλονται, με
φυςιολογικϋσ ανϊμεςϊ τουσ. Συχνό εντόπιςη αποτελεύ το δωδεκαδϊκτυλο και / ό
μονόρεισ ειλεονηςτιδϋσ ϋλικεσ. Στισ εγκϊρςιεσ τομϋσ απεικονύζεται δακτυλιοειδόσ
πϊχυνςη του εντερικού τοιχώματοσ (Εικ. 4). Στισ περιπτώςεισ που παχύνεται το
τούχωμα, η πϊχυνςη εύναι ομοιογενόσ. Η διαςτρωμϊτωςη του εντερικού
τοιχώματοσ αςαφοποιεύται, ϋνεκα τησ ϊθροιςησ του υγρού ςτον υποβλεννογόνιο,
που προκαλεύται από την αγγειύτιδα. Στισ επιμόκεισ τομϋσ επύ των εντερικών ελύκων
απεικονύζεται πϊχυνςη των εντερικών πτυχών (Εικ. 7). Η πϊχυνςη του τοιχώματοσ
κυμαύνεται από 3 ϋωσ 11mm.2 Παρατηρεύται επύςησ ελϊττωςη του περιςταλτιςμού,
παρϊ το ότι απεικονύζεται κύνηςη του εντερικού περιεχομϋνου. Ενδοτοιχωματικϊ
αιματώματα προκαλούν ϋκκεντρη πϊχυνςη του τοιχώματοσ του εντϋρου, με
υπερηχογεύσ εςτύεσ. Συχνϊ απεικονύζεται μεςεντϋριοσ λεμφαδενύτισ ςτισ
περιομφαλικϋσ χώρεσ (Εικ. 5). Σπανιότερα απεικονύζεται ελεύθερο περιτοναώκό
υγρό (Εικ. 3, 4).
Με το ϋγχρωμο Doppler απεικονύζεται αυξημϋνη ροό ςτον υποβλεννογόνιο τον
ορογόνο και το μεςεντϋριο (Εικ. 6).
Η αξονικό τομογραφύα που εκτελϋςτηκε ςτην περύπτωςη αυτό εύχε ςκοπό τον
αποκλειςμό
ςυνυπϊρχοντοσ
εγκολεαςμού,
και
παρεύχε
απεικονύςεισ
επιβεβαιωτικϋσ των ευρημϊτων τησ υπερηχογραφικόσ εξϋταςησ (Εικ 8Α, Β, C).
Τα κυριότερα εργαςτηριακϊ εύναι: η αύξηςη τησ IgA η ΤΚΕ και η CRP φυςιολογικϋσ ό
αυξημϋνεσ και αιματουρύα ό πρωτεώνουρύα.
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Πρϋπει να γύνει διαφορικό διϊγνωςη από:
Το λϋμφωμα Burkitt που παρατηρεύται ςε παιδιϊ μϋςησ ηλικύασ 7 ετών. Σε αυτό
απεικονύζεται εκςεςημαςμϋνη και ενύοτε αςύμμετρη υποηχογενόσ – ςχεδόν
ανηχογενόσ πϊχυνςη. Συχνϊ και εδώ ςυνυπϊρχει αςκητικό ό πλευριτικό υγρό
Στα παιδιϊ, η ιςχαιμύα του λεπτού εντϋρου ςυμβαύνει μετϊ από ςτραγγαλιςμό
ϋλικασ. Σε αντύθεςη με την αλλεργικό πορφύρα, το παθολογικό ϋντερο
απεικονύζεται καθηλωμϋνο, διατεταμμϋνο, ατονικό, και χωρύσ ςημεύα ροόσ με το
ϋγχρωμο Doppler.
Στο Malrotation υπερηχογραφικϊ παρατηρεύται αντιμετϊθεςη των ϊνω
μεςεντερύων αγγεύων (αρτηρύασ και φλϋβασ), πρϊγμα που δεν ςυνϋβαινε ςτην
περύπτωςό μασ. (Εικ. 2)
Στον εγκολεαςμό απεικονύζεται η τυπικό ηχομορφολογύα ςτόχου, Όπωσ
προαναφϋρθηκε εύναι δυνατό η εμφϊνιςη εγκολεαςμού ςε αςθενεύσ με πορφύρα.
Ενύοτε απεικονύζεται ελεύθερο υγρό ςτην αςκητικό κοιλότητα. Η αλλαντοειδόσ
μϊζα εντοπύζεται ςυνόθωσ ςτον δεξιό λαγόνιο βόθρο.
Η νόςοσ εύναι αυτοώώμενη ςε χρόνο 1-6 εβδομϊδων. Εμφανύζει μύα ό περιςςότερεσ
υποτροπϋσ. Κατϊ την οξεύα φϊςη τησ νόςου η πρόγνωςη επιβαρύνεται υπϊρχουν
ςοβαρϋσ επιπλοκϋσ από το γαςτρεντερικό, όπωσ αιμορραγύα, ιςχαιμικό νϋκρωςη
του εντϋρου και εγκολεαςμόσ.3

Εικ. 7
Επιμόκησ τομό κατϊ τη μετϊπτωςη ϋλικασ λεπτού με παχυςμϋνο τούχωμα προσ το
φυςιολογικό τούχωμα. Οι μικρϋσ εντερικϋσ πτυχϋσ παχύνονται ομαλϊ,
ςηματύζοντασ δαντελλοειδό παρυφό, ϋνεκα του οιδόματοσ του υποβλεννογονύου.
Το περιεχόμενο του εςτενωμϋνου τμόματοσ εύναι υπερηχογενϋσ. Η ϋλικα
περιβϊλλεται από ποςότητα ελεύθερου περιτοναώκού υγρού.
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Εικ. 8.
Κατϊ την αξονικό τομογραφύα που εκτελϋςθηκε ταυτόχρονα με το
υπερηχογρϊφημα διαπιτώθηκε:
Α. Πϊχυνςη του τοιχώματοσ ελύκων του λεπτού εντϋρου τησ νόςτιδασ με
δαντελωτό παρυφό τησ ϋςω επιφϊνειασ λόγω του οιδόματοσ (λευκό κεφαλό
βϋλουσ),- όπωσ απεικονύςτηκε και ςτο υπερηχογρϊφημα-. (Εικ.7).
Β. Παρουςύα υγρού ςτο δουγλϊςιο.
C. Μετϊ την ϋγχυςη ςκιαγραφικού απεικονύζεται κατϊ τόπουσ πεπαχυςμϋνο
τούχωμα ελύκων (κεφαλϋσ βελών) με ςυνοδό υγρό ςτισ παρακολικϋσ αύλακεσ (όπωσ
και ςτο χώρο Morrison και υφηπατικϊ). Αεροπλόθεια εντερικών ελύκων παχϋοσ
εντϋρου.
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Τα ευρόματα τησ αξονικόσ υπόρξαν επιβεβαιωτικϊ τησ υπερηχογραφικόσ εξϋταςησ
και απϋκλειςαν την ύπαρξη εγκολεαςμού.
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