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Ιςτορικό, κλινικοεργαςτθριακά ευριματα:
Αγόρι, θλικίασ 7 μθνϊν προςκομίςκθκε με κοιλιακό άλγοσ, κολικοειδζσ, με περιοδικότθτα.
Αναφζρκθκαν ζμετοι με τθν ζναρξθ τθσ κλινικισ εικόνασ.
Η απλή ακτινογραφία κοιλίασ ςε όρθια θζςη που ελήφθη κατά την ειςαγωγή
αποκαλφπτει:

1. Εικόνα μάηασ μαλακϊν μορίων ςτο επιγάςτριο
2. Εικόνα «ςτόχου» ςτην πλάγια κοιλιακή χώρα
3. Φυςιολογικι κατανομι αζρα ςτισ εντερικζσ ζλικεσ
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Ακολοφθηςε ςυμβατικό υπερηχογράφημα κοιλίασ που απεικόνιςε:

Εγκάρςια τομι επί μορφϊματοσ

Επιμικθσ τομι επί μορφϊματοσ

Εγκάρςια –λοξι τομι

1. Απεικόνιςθ ενδο - αυλικισ μάηασ, ςυνεχόμενθσ με λεπτό μίςχο με το τοίχωμα του
εντζρου ςτθ λοξι τομι
2. Εικόνα «ςάντουϊτσ» επί τθσ επιμικουσ τομισ
3. Εικόνα «ςτόχου» διαμζτρου 25 mm επί τθσ εγκάρςιασ τομισ
4. Όλα τα παραπάνω
5. Πάχυνςθ του εντερικοφ τοιχϊματοσ με διατιρθςθ τθσ διαςτρωμάτωςθσ
6. Απεικόνιςθ «ςτόχου» και «ελαίασ»
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Τα παραπάνω ευρήματα μασ οδηγοφν ςτη διάγνωςη:
1. Δευτεροπακοφσ ειλεοκολικοφ εγκολεαςμοφ επί πορφφρασ Henoch-Schönlein
2. Ιδιοπακοφσ ειλεο-τυφλο-κολικοφ εγκολεαςμοφ
3. Δευτεροπαθοφσ εγκολεαςμοφ λεπτοφ εντζρου με οδηγό Μεκζλειο
4. Ιδιοπακοφσ ειλεο-ειλεϊκου εγκολεαςμοφ

Εγκολεαςμόσ του λεπτοφ εντζρου
Εγκολεαςμόσ δθμιουργείται όταν, λόγω διαταραχισ ςτθν ομαλι μετάδοςθ του εντερικοφ
περιςταλτιςμοφ, προκαλείται θ είςοδοσ ενόσ τμιματοσ του εντζρου, που αποκαλείται
«εγκολεάηον», ςτον αυλό του αμζςωσ περιφερικότερου τμιματοσ, που ονομάηεται
«εγκολεαηόμενο», ςχθματίηοντασ με τον τρόπο αυτό διόγκωςθ αλλαντοειδοφσ ςχιματοσ.1
Ζχουν περιγραφεί τζςςερισ κφριοι τφποι εγκολεαςμοφ: ο ειλεοκολικόσ, ο είλεοειλεοκολικόσ, ο κολοκολικόσ και ο ειλεοειλεϊκόσ.2 Θ πλειοψθφία των ςυμπτωματικϊν
εγκολεαςμϊν ξεκινοφν από τον ειλεό, λόγω οιδιματοσ του βλεννογόνου ι λεμφοειδοφσ
υπερπλαςίασ των πλακϊν του Peyer, ςαν επακόλουκο γαςτρεντερίτιδασ ι λοίμωξθσ του
αναπνευςτικοφ. Οι εγκολεαςμοί αυτοφ του τφπου χαρακτθρίηονται ιδιοπακείσ και
αποτελοφν τθν μεγάλθ πλειονότθτα (95%).
Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα του ιδιοπακοφσ εγκολεαςμοφ παρατθρείται ςε βρζφθ θλικίασ 3
ζωσ 10 μθνϊν.3 To 75% των εγκολεαςμϊν ςυμβαίνουν μζχρι τθν θλικία των 2 ετϊν.
Τα κλινικά ςθμεία αποτελοφν χαρακτθριςτικά τριάδα και είναι: τυπικόσ κολικόσ του
εντζρου, που διαρκεί 2 - 4 λεπτά, ζμετοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πάκθςθσ και αιματθρζσ
κενϊςεισ μερικζσ ϊρεσ μετά τθν εγκατάςταςθ του εγκολεαςμοφ.
Σε μικρό ποςοςτό των εγκολεαςμϊν, μόλισ 5% προχπάρχει ςαφζσ πακολογικό αίτιο, ζνα
οδθγό μόρφωμα δθλαδι, όπωσ μια ανεςτραμμζνθ μεκζλειοσ, μια κφςτθ διπλαςιαςμοφ,
πολφποδασ, πορφφρα Henoch-Schönlein κλπ. Πακολογικόσ οδθγόσ είναι πάντα υπεφκυνοσ
για τθ δθμιουργία ειλεο-ειλεικοφ εγκολεαςμοφ, όπωσ ςυνζβθ και ςτθν περίπτωςι που
παρουςιάηουμε. Θ ςυχνότθτα του δευτεροπακοφσ εγκολεαςμοφ αυξάνεται με τθν πάροδο
τθσ θλικίασ και είναι υψθλότερθ ςε παιδιά θλικίασ 6 ετϊν.4 Θ ςυμπτωματολογία των
παιδιϊν με δευτεροπακι εγκολεαςμό είναι ίδια με αυτι του ιδιοπακοφσ.
Θ υπερθχογραφία ςιμερα αποτελεί τθν εξζταςθ εκλογισ για τθν απεικόνιςθ τθσ
αλλαντοειδοφσ διόγκωςθσ. Θ προςκιοπίςκια διάμετροσ του μορφϊματοσ μετράται ςε 20 –
50 mm, ενϊ το μικοσ ποικίλλει ανάλογα με τον τφπο και τον χρόνο που παριλκε.
Χαρακτθριςτικά θχομορφολογικά ςτοιχεία ςτισ εγκάρςιεσ κεωροφνται του “ςτόχου” και του
«μθνίςκου επάνω ςε ντόνατ». Στισ επιμικεισ αναφζρονται τα ςθμεία: «αυλοφ εντόσ
αυλοφ», «ςάντουϊτσ» και «ψευδονζφρου».
Θ πιο κοινι αιτία δευτεροπακοφσ εγκολεαςμοφ που εμφανίηεται κατά τθν παιδικι θλικία
είναι θ μεκζλειοσ απόφυςθ. Αυτι είναι ζνα ςυγγενζσ εκκόλπωμα του ειλεοφ, που
εντοπίηεται 40 - 50 cm από τθν ειλεοτυφλικι βαλβίδα και αποτελεί εμβρυολογικό
υπόλειμμα του ομφαλεντερικοφ πόρου. Θ ςυχνότθτά τθσ ςτον πλθκυςμό είναι 0,3 - 3%. Το
μικοσ τθσ ποικίλλει από 2 ζωσ 10 cm. Ο βλεννογόνοσ τθσ περιζχει εντερικό επικιλιο, αλλά
μπορεί να ανεβρεκεί και ζκτοποσ γαςτρικόσ βλεννογόνοσ ι παγκρεατικόσ ιςτόσ. Σε μερικζσ
περιπτϊςεισ, όπωσ και θ αναλυόμενθ, το εκκόλπωμα του Meckel αναςτρζφεται και δρά
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ςαν οδθγόσ εγκολεαςμοφ, προκαλϊντασ ενίοτε ιςχαιμία και εμβολι ςτο ζντερο. Θ κορυφι
τθσ μεκκελείου μαηί με τθν τροφοφόρα τθσ αρτθρία, ςυχνά εμβυκίηονται ςε λίποσ. Θ
αναςτροφι του εκκολπϊματοσ «τραβάει» το λίποσ προσ το κζντρο τθσ βλάβθσ
ςχθματίηοντασ χαρακτθριςτικι θχομορφολογία, 5
Συχνι πρακτικι αποτελεί ςτο τμιμα μασ ο υδροςτατικόσ απεγκολεαςμόσ, υπό
υπερθχογραφικι κακοδιγθςθ. Στθν περίπτωςθ που παρουςιάςαμε δεν επιχειρικθκε
υδροςτατικόσ απεγκολεαςμόσ, εφϋ όςον όταν υπάρχει οδθγόσ βλάβθ, εάν δεν χειρουργθκεί
υποτροπιάηει.
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