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Εισαγωγή-Σκοπός
 Η γνώση των υπερηχογραφικών ευρημάτων σε 

νοσήματα του γαστρεντερικού είναι απαραίτητη ιδίως 
σε περιπτώσεις οξείας κοιλίας.

 Σκοπός η περιγραφή των υπερηχογραφικών ευρημάτων 
σε παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος σε παιδιά 
και ενήλικες. 



Υλικό- μέθοδοι
 Ανασκοπήθηκαν οι υπερηχογραφικές εξετάσεις 

ασθενών με κοιλιακό άλγος σε διάστημα 12 μηνών και 
ανιχνεύθηκαν περιπτώσεις με πάχυνση εντερικού 
τοιχώματος ή\και διάταση αυλού και ακολούθως 
επιβεβαίωση της διάγνωσης. 

 Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε μηχάνημα 
υπερήχων General Electric Healthcare Ultrasound 
System με τη χρήση καμπυλόγραμμου, γραμμικού και 
παιδιατρικού ηχοβολέα 4-12MHz, τόσο για τη μελέτη 
της ηχογένειας (βάσει των διαβαθμίσεων του γκρι) όσο 
και για τη μελέτη της αγγείωσης με τη χρήση Doppler. 



Αποτελέσματα



Υπερηχογραφική απεικόνιση του στομάχου

 Ο φυσιολογικός στόμαχος μετράται με πάχος 
τοιχώματος μεταξύ 3-7mm.  

 Η απεικόνιση του στομάχου είναι βέλτιστη σε συνθήκες 
έκπτυξής του με νερό.

 Η πάχυνση του τοιχώματός του μπορεί να οφείλεται 
τόσο σε καλοήθη όσο και κακοήθη αίτια.

 Πάχυνση τοιχώματος > 1 cm θέτει ισχυρό το 
ενδεχόμενο να σχετίζεται με κακοήθεις καταστάσεις[1].



Υπερηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού εντέρου

1. Η εσωτερική υπερηχογενής στιβάδα παριστά την διεπαφή
μεταξύ βλεννογόνου και εντερικού περιεχομένου.

2. Η δεύτερη υποηχογενής στιβάδα παριστά την εν τω βάθει
βλεννογόνια στιβάδα.

3. Η τρίτη υπερηχογενής στιβάδα συνιστά την υποβλεννογόνια
στιβάδα.

4. Η τέταρτη υπόηχη στιβάδα είναι ο μυϊκός χιτώνας και

5. Η πέμπτη εξώτερη υπερηχογενής στιβάδα συνιστά τον 
ορογόνο χιτώνα και το ορογόνιο λίπος.

Υπερηχογραφικά διακρίνονται 
5 στιβάδες (από έσω προς τα 
έξω):



Υπερηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού 
εντέρου

Σε φυσιολογικές καταστάσεις το πάχος του στομάχου 
μετράται  3-6 mm, του λεπτού εντέρου  1-3 mm, και του 
παχέως εντέρου 0,5-4 mm [2].

Στα παιδιά το φυσιολογικό πάχος τοιχώματος του παχέως
είναι <2 mm και του λεπτού <2,5 mm 



Παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος

 οξεία σκωληκοειδίτιδα, 

 ελκώδης κολίτιδα,

 νόσος Crohn,

 εκκολπωματίτιδα,

 γαστρεντερίτιδα /γερσινίωση, 

 επιπλοϊκή αποφυσίτιδα,

 ουδετεροπενική κολίτιδα, 

 ισχαιμική κολίτιδα

 ανωμαλίες καθήλωσης εντέρου 

Aναλύονται τα υπερηχογραφικά ευρήματα στις εξής παθήσεις:

• πορφύρα, 

• μεσεντέριος αδενίτιδα, 

• περιτονίτιδα

• αποστήματα

• πυλωρική στένωση,

• εγκολεασμός,

• κακοήθη νεοπλάσματα 
πεπτικού 

• κύστη διπλασιασμού



Υπερηχογραφικά ευρήματα
Συγκεκριμένα οι υπερηχογραφικές αλλοιώσεις των παθήσεων του 
γαστρεντερικού συστήματος περιλαμβάνουν: 

 τυφλή ασυμπίεστη έλικα,
 πάχυνση τοιχώματος, 
 απώλεια διαστρωμάτωσης,
 αυξημένη ηχοανακλαστικότητα μεσεντερικού λίπους,
 φυσαλίδες αέρα/κύστη σε παθολογική θέση,
 υπεραιμία τοιχώματος και μεσεντερικού λίπους,
 διάταση αυλού,
 ελεύθερο υγρό,
 ανώμαλη θέση μεσεντέριων αγγείων,
 συγκεντρικοί δακτύλιοι σε εντερική μάζα με περιεχόμενο 

ηχοανακλαστικό μηνίσκο λίπους και
 απερισταλτικός πυλωρός με πάχυνση μυϊκής στιβάδας



Οξεία σκωληκοειδίτιδα 
Τα συχνότερα υπερηχογραφικά κριτήρια περιλαμβάνουν:
 Ασυμπίεστη, τυφλή έλικα που αντιστοιχεί στη σκωληκοειδή 

απόφυση με διάμετρο > 6 mm, είτε με παχυμένο, υπεραιμικό 
τοίχωμα λόγω της οξείας φλεγμονής είτε με διατεταμένο αυλό 
που περιέχει ηχοανακλαστικό πύον. 

 Ευαισθησία κατά την πίεση με τον ηχοβολέα στην περιοχή του 
δεξιού λαγονίου βόθρου. 

 Υπερηχογένεια του περιβάλλοντος λίπους και σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις υποηχογενείς αλλαγές σε αυτό (υγρική διαπότιση 
λίπους) με/χωρίς παρουσία υγρικών συλλογών με περιεχόμενους 
ήχους (σύνθετες συλλογές).

 Φλεγμονώδης επινέμεση παρακείμενων εντερικών ελίκων όπως 
το τυφλό και ο τελικός ειλεός, τα οποία συχνά αναγνωρίζονται 
παρετικά με πάχυνση του τοιχώματός τους. 



Σκωληκοειδίτιδα

Η σκωληκοειδής απόφυση (μεταξύ +) αναγνωρίζεται με διατεταμένο αυλό πλήρης σε χαμηλής ηχογένειας πυώδες 
περιεχόμενο. Σημειώνονται επίσης η παρουσία σκωληκοειδόλιθου (εικ πάνω δεξιά) εγγύτερα που αποφράσσει τον 
αυλό της, η αυξημένη αιμάτωση του τοιχώματος (κάτω αριστερά),  η υπερηχογένεια του πέριξ μεσεντερικού λίπους (*) 
και η παρουσία ελεύθερου υγρού στο  ευθυμητρικό κόλπωμα. 

*

*



Σκωληκοειδίτιδα

Η σκωληκοειδής απόφυση (μεταξύ +)αναγνωρίζεται με διατεταμένο αυλό γεμάτο με χαμηλής ηχογένειας
πυώδες περιεχόμενο. Σημειώνονται επίσης η παρουσία σκωληκοειδόλιθου (βέλος) εγγύτερα που αποφράσσει 
τον αυλό της, η αυξημένη αιμάτωση του τοιχώματος και  η υπερηχογένεια του πέριξ μεσεντερικού λίπους.



Σκωληκοειδίτιδα

Η σκωληκοειδής απόφυση  (μεταξύ +) αναγνωρίζεται ως ασυμπίεστη τυφλή  έλικα  με διάμετρο αυλού > 6 mm, 
παχυμένο τοίχωμα λόγω της οξείας φλεγμονής και αυξημένη υπερηχωγένεια του πέριξ μεσεντερικού λίπους (*).

*
* *



Σκωληκοειδίτιδα 

Η σκωληκοειδής απόφυση αναγνωρίζεται ως ασυμπίεστη τυφλή έλικα με διάμετρο >6 mm, 
παχυμένο τοίχωμα λόγω της οξείας φλεγμονής και παρουσία παρακείμενων μεσεντέριων
λεμφαδένων (βέλος).



Σκωληκοειδίτιδα 

Η σκωληκοειδής απόφυση (μεταξύ +) αναγνωρίζεται με διατεταμένο αυλό (9χιλ) πλήρης με 
χαμηλής ηχογένειας πυώδες περιεχόμενο. Σημειώνεται η οπισθοτυφλική της πορεία.



Νόσος Crohn 
 Η νόσος Crohn προσβάλει σχεδόν πάντοτε τον τελικό ειλεό και το 

παχύ έντερο.
 Το προσβεβλημένο έντερο αναδεικνύεται με παχυμένο τοίχωμα 

και επακόλουθα στενωμένο αυλό με αποτέλεσμα το 
υπερηχογραφικό σημείο «στόχου» σε εγκάρσιες τομές.

 Οι βλάβες μπορεί να είναι ασυνεχείς (“skip lesions”) με
παρεμβολή φυσιολογικού εντέρου ανάμεσα στα προσβεβλημένα 
τμήματα, εύρημα που διαφοροδιαγιγνώσκει τη νόσο Crohn από 
την ελκώδη κολίτιδα.

 Συχνά υπάρχει φλεγμονώδης επινέμεση του μεσεντερίου και των 
παρακείμενων ανατομικών δομών. 

 Επίσης  συχνά αναγνωρίζονται συνοδός υπερτροφία του 
μεσεντέριου λίπους (creeping fat sign) και διογκωμένοι 
μεσεντέριοι λεμφαδένες, ιδίως στο δεξιό λαγόνιο βόθρο.



Νόσος Crohn

Υπεραιμάτωση και πάχυνση 
του τοιχώματος του τελικού 
ειλεού σε ασθενή με νόσο 
Crohn (βέλη).



Νόσος Crohn

Υπεραιμάτωση  και πάχυνση του 
τοιχώματος του τελικού ειλεού σε 
ασθενή με νόσο Crohn όπως φαίνεται 
υπερηχογραφικά (μαύρα βέλη εικόνες α-
δ). Η πάσχουσα έλικα περιβάλλενται 
από υπερηχογενές μεσεντέριο (*), 
εύρημα επίσης φλεγμονώδους αρχής. 
Η πάσχουσα έλικα αναγνωρίζεται στην 
ΥΤ που ακολούθησε (κόκκινο βέλος)

Νόσος Crohn

*



Νόσος Crohn

Υπεραιμάτωση και πάχυνση του τοιχώματος του σιγμοειδούς και κατιόντος κόλου σε 
ασθενή με νόσο Crohn.  Υποηχογενείς περιοχές (λευκά βέλη) στην παχυμένη
υποβλεννογόνιο μυϊκή στιβάδα αποδίδονται σε διατοιχωματική φλεγμονή.
Το πάσχον κόλον περιβάλλεται από υπερηχογενές μεσεντέριο λίπος (*), εύρημα επίσης 
φλεγμονώδους αρχής. Αναγνωρίζεται επέκταση των ευθέων αγγείων εκτός του 
τοιχώματος εύρημα που αντιστοιχεί στο σημείο της χτένας (βέλη)

*

*
*



Ελκώδης κολίτιδα
 Η προσβολή του παχέος εντέρου είναι συνεχής και η φλεγμονή 

εντοπίζεται κυρίως στον βλεννογόνο. 

 Σε περιπτώσεις οξείας φλεγμονής, ο υποβλεννογόνιος χιτώνας 
είναι παχυμένος λόγω του οιδήματος και απεικονίζεται 
υποηχογενής.

 Ο μυϊκός χιτώνας και το περικολικό λίπος συνήθως δεν 
προσβάλλονται. Μετά την ύφεση της οξείας φλεγμονής, το 
τοίχωμα του εντέρου επανέρχεται στο φυσιολογικό ή παραμένει 
ήπια παχυμένο με υπερηχογενή υποβλεννογόνιο χιτώνα λόγω 
επαναλαμβανόμενων εξάρσεων της νόσου. 

 Το τοξικό μεγάκολο είναι μία δυνητικά θανατηφόρος επιπλοκή 
της ελκώδους κολίτιδας στην οποία το παχύ έντερο είναι 
διατεταμένο με συνοδό παρουσία κλινικών σημείων τοξικότητας. 



Ελκώδης κολίτιδα

Ασθενής με επεισόδιο έξαρσης ελκώδους κολίτιδας. 
Αναγνωρίζεται πάχυνση και υπεραιμάτωση της βλεννογόνιας και υποβλεννογόνιας
στιβάδας στο κατιόν στα πλαίσια της φλεγμονής. Υπερηχογραφικά δεν μπορεί να 
γίνει διάκριση από νόσο Crohn παχέος εντέρου.



Εκκολπωματίτιδα 
 Η εκκολπωματίτιδα αποτελεί συχνή αιτία άλγους στον αριστερό 

λαγόνιο βόθρο. 

Η παρουσία των ακόλουθων τριών κριτηρίων στην περιοχή της 
μέγιστης ευαισθησίας επιτρέπουν την διάγνωση της 
εκκολπωματίτιδας: 

 Τμηματική πάχυνση του εντερικού τοιχώματος

 Προσβολή του περικολικού λίπους (υπερηχογενές ασυμπίεστο 
λίπος ή χαμηλής ηχογένειας φλέγμονα με ινοπυώδη εξιδρώματα). 

 Ανάδειξη του φλεγμαίνοντος εκκολπώματος (σε αντίθεση με τα 
φυσιολογικά εκκολπώματα αυτό αναδεικνύεται υποηχογενές ή 
υπερηχογενές με περιφερικό υποηχογενή δακτύλιο και 
υπερηχογένεια του περιβάλλοντος λίπους).  



Σιγμοειδίτιδα-εκκολπωματίτιδα

Ασθενής με γνωστό ιστορικό εκκολπωμάτων σιγμοειδούς προσήλθε με κοιλιακό άλγος εντοπιζόμενο στον αριστερό 
λαγόνιο βόθρο και το υπογάστριο. Σημειώνονται  η  πάχυνση και η υπεραιμία του εντερικού τοιχώματος του 
σιγμοειδούς, καθώς και η αυξημένη ηχωανακλαστικότητα του περικολικού λίπους (*).  Σημειώνεται η παρουσία 
υπόηχης προς τα έξω προσεκβολής συμβατής με εκκόλπωμα (βέλος).

*

*

*

*

*

*



Επιπλοϊκή αποφυσίτιδα

Υπερηχοτομογράφημα στην περιοχή της μέγιστης ευαισθησίας στο δεξιό λαγόνιο βόθρο όπου 
αναγνωρίζεται μία αποστρογγυλεμένη, ασυμπίεστη υπερηχογενής μάζα (μεταξύ+) που 
περιβάλλεται από λεπτό υπόηχο δακτύλιο και έχει μέγιστη διάμετρο 2,3εκ. Τα ευρήματα είναι 
ενδεικτικά επιπλοϊκής αποφυσίτιδας. Η σκωληκοειδής απόφυση, η ποσότητα του λίπους 
αριστερά (μεσαία εικόνα) και η δεξιά ωοθήκη ελέγχθηκαν εντός του φυσιολογικού. 



Ισχαιμική κολίτιδα
 Η έγκαιρη διάγνωση της εντερικής ισχαιμίας  είναι 

απαραίτητη στην αντιμετώπιση των ασθενών με οξύ 
κοιλιακό άλγος καθώς η ανοχή του εντέρου στην 
ισχαιμία είναι χαμηλή.

 Η οξεία ισχαιμία προκαλείται από αρτηριακή 
απόφραξη, φλεβική απόφραξη ή μη αποφρακτική 
νόσο. Η βατότητα των κύριων μεσεντέριων αγγείων δεν 
αποκλείουν την ισχαιμική νόσο. 



Ισχαιμική κολίτιδα

Ισχαιμία του ανιόντος και 
εγκαρσίου κόλου. 
Παρατηρείται  πάχυνση και πτωχή 
αιμάτωση  του εντερικού  
τοιχώματος. Σημειώνεται η 
παρουσία φυσαλίδων αέρα (στικτές 
υπερηχογενείς εστίες-- βέλη ) στο 
εντερικό τοίχωμα ενδεικτικό 
νέκρωσης. Ακολούθησε ΥΤ που 
ανέδειξε πάχυνση τοιχώματος, 
θολερότητα πέριξ λίπους, 
φυσαλίδες αέρα στο τοίχωμα και 
απουσία σκιαγραφικής ενίσχυσης 
αυτού.



Ουδετεροπενική κολίτιδα

 Η ουδετεροπενική κολίτιδα είναι μια επιπλοκή μετά 
από χημειοθεραπεία ή μεταμόσχευση σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Προσβάλλει 
κατεξοχήν τον ειλεό και το δεξιό κόλον. 

 Οι εντερικές έλικες αναγνωρίζονται παχυμένες ενώ η 
αρχιτεκτονική των στιβάδων μπορεί να διατηρείται ή να 
είναι μερικώς διαταραγμένη. 

 Προσβολή του μεσεντερικού λίπους και ασκιτικό υγρό 
μπορούν να συνυπάρχουν. 



Ουδετεροπενική κολίτιδα

Αιματολογικός ασθενής με ουδετεροπενία υπό χημειοθεραπεία παρουσιάζει κοιλιακό άλγος. 
Το ανιόν κόλον αναδεικνύεται με εκσεσημασμένη πάχυνση του τοιχώματός του, υπόηχες
περιοχές στον υποβλεννογόνιο χιτώνα (κυανά βέλη) και υπερηχογενή απεικόνιση του πέριξ 
μεσεντερικού λίπους (*), σημεία ενδεικτικά διατοιχωματικής φλεγμονής. Συνυπάρχει 
επιπλεγμένος ασκίτης ιδίως στον ηπατονεφρικό χώρο με εσωτερικά ηχοανακλαστικά στοιχεία 
(άσπρο βέλος). 

*



Νεοπλασματικές εξεργασίες
 Το κοιλιακό υπερηχογράφημα συχνά παριστά την πρώτη 

εξέταση σε ασθενείς με όγκους του γαστρεντερικού όταν 
παρουσιάζονται με μη ειδικά συμπτώματα.

 Η υπερηχογραφική εξέταση του γαστρεντερικού σωλήνα  
μπορεί να αναδείξει εστιακές μάζες-εκσεσημασμένη
πάχυνση τοιχώματος.

 Οι όγκοι μπορεί να αναδεικνύονται ως πολυποειδείς βλάβες 
ή ημικυκλοτερή/κυκλοτερή πάχυνση του εντερικού 
τοιχώματος με ασαφοποίηση των τοιχωματικών στιβάδων. 

 Επιχώριοι διογκωμένοι λεμφαδένες και εστιακές βλάβες στο 
ήπαρ θέτουν ισχυρό το ενδεχόμενο μεταστατικής νόσου. 



Λέμφωμα Burkitt
Αναγνωρίζεται ευμεγέθης 
εντερική μάζα (άσπρα βέλη) με 
απουσία της φυσιολογικής 
διαστρωμάτωσης του εντέρου 
και περιεχόμενη υπερηχoγενή
εστία (κόκκινοβέλος) που αφορά 
σε ενδοαυλικό αέρα. Το εύρημα 
επιβεβαιώθηκε σε ακόλουθη 
MRI.



Τοπική υποτροπή Ca τυφλού

Ασθενής με χειρουργηθέν Ca τυφλού προ 8μήνου. 
Στην περιοχή του τυφλού αναγνωρίζονται επιχώριοι λεμφαδένες, 
αυξημένη νεοαγγείωση και υπερηχογένεια του λίπους και οριακό πάχος 
τοιχώματος εντέρου. Στη βιοψία επιβεβαιώθηκε τοπική υποτροπή.



Πυλωρική στένωση
 Η υπερτροφική πυλωρική στένωση εκδηλώνεται 

κλινικά με εμέτους στην 3η -4η εβδομάδα ζωής του 
νεογνού. 

 Τυπικά υπερηχογραφικά σημεία αποτελούν:

(α) το πάχος του τοιχώματος του πυλωρού > 3 mm (το 
πλέον ειδικό σημείο), 

(β) το μήκος του πυλωρού > 15mm και 

(γ) η εγκάρσια διατομή του πυλωρού > 7mm

Απουσία διέλευσης γαστρικού περιεχομένου



Πυλωρική στένωση



Πυλωρική στένωση

Υπερτροφική πυλωρική στένωση με αυξημένες διαστάσεις τόσο του μυικού χιτώνα 
(4,1 χιλ) όσο και της εγκάρσιας διατομής (12,9 χιλ)



Πυλωρική στένωση



Πυλωρική στένωση



Εγκολεασμός 
 Ο εγκολεασμός είναι η πιο κοινή οξεία κοιλιακή διαταραχή 

στην πρώιμη παιδική ηλικία. 

 Ο ειλεοκολικός εγκολεασμός είναι ο συχνότερος τύπος που 
παρατηρείται. 

 Η υπερηχογραφική εικόνα του εγκολεασμού έχει περιγραφεί 
σαν σημείο του “doughnut” ή του “στόχου” με πολλαπλούς 
συγκεντρικούς δακτύλιους. 

 Παρουσία υγρού εντός του εγκολεασμού και η απουσία 
αιμάτωσης στον έλεγχο με Color doppler θέτουν ισχυρό το 
ενδεχόμενο ισχαιμίας εντέρου, ευρήματα που αποτελούν 
αντένδειξη συντηρητικής ανάταξης και η ενδεδειγμένη 
θεραπεία είναι η χειρουργική. 



Doughnut sign
Pseudo-kidney sign
Multiple concentric ring sign
Crescent –in – doughnut sign

Gloria del Pozo et al, Radiographics 1999



Ειλεοκολικός Εγκολεασμός 

Ειλεοκολικός εγκολεασμός με την τυπική εικόνα των συγκεντρικών δακτυλίων κι εγκλωβισμένο 
μεσεντέριο λίπος ως σημείο ηχοανακλαστικού μηνίσκου (βέλη)



Εγκολεασμός με περιεχόμενους 
μεσεντέριους λεμφαδένες



Ειλεοειλεϊκός Εγκολεασμός 
Ειλεοειλεϊκός
εγκολεασμός στην 
αριστερή πλάγια 
κοιλιακή χώρα που 
ανατάχθηκε 
αυτόματα, με 
εξωτερική διάμετρο 
<2.5 εκ.



Γαστρεντερίτιδα
 Η απλή εντερίτιδα χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

ποσότητα υγρού στο λεπτό έντερο και αυξημένη εντερική 
περίσταλση. Σε αντίθεση με την εντερική απόφραξη, το 
εύρος αυλού μετράται εντός φυσιολογικών ορίων (< 25mm). 
Το παχύ έντερο είναι συνήθως συμπεπτωκόν χωρίς 
αξιοσημείωτη τοιχωματική πάχυνση. 

 Η λοιμώδης εντεροκολίτιδα προσβάλλει κυρίως το δεξιό 
κόλον, λιγότερα συχνά το αριστερό κόλον, ενώ είναι δυνατόν 
να εκδηλωθεί και ως πανκολίτιδα. Ο βλεννογόνος και 
υποβλεννογόνιος χιτώνας αναγνωρίζονται παχυμένοι με 
αυξημένη αγγείωση στον έλεγχο με Color Doppler. 



Γαστρεντερίτιδα

Λοιμώδης κολίτιδα.
Αναγνωρίζεται το σημείο του ακορντεόν, με συνοδό πάχυνση του τοιχώματος του 
παχέος εντέρου, σύμπτωση των τοιχωμάτων και παρουσία υπεραιμίας. 



Υερσινίωση

Πάχυνση του τοιχώματος του 
τελικού ειλεού και πολλαπλοί 
επιχώριοι επώδυνοι λεμφαδένες



Μεσεντέριος αδενίτιδα
Πολλαπλοί επώδυνοι λεμφαδένες 
στην μέση κοιλία, στο μεσεντέριο, 
στο ύψος του ομφαλού και 
αριστερά της μέσης γραμμής



• Παιδί 4 ετών με κοιλιακό άλγος. Το υπερηχογράφημα 

ανέδειξε πολλαπλούς μεσεντέριους λεμφαδένες με 

προβολή της σκωληκοειδούς απόφυσης χωρίς όμως διάταση 

του αυλού της εύρημα οφειλόμενο σε λεμφοζιδιακή

υπερπλασία του τοιχώματός της επίσης στα πλαίσια της 

ιογενούς λοίμωξης

Μεσεντέριος αδενίτιδα



Henoch-Schönlein πορφύρα
Η Henoch-Schonlein πορφύρα  αποτελεί μία μη 
θρομβοπενική ανοσοεπαγώμενη αγγειϊτιδα μικρών 
αγγείων. Παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση στον 
παιδιατρικό πληθυσμό, κυρίως σε ηλικίες 3-10 ετών.  

Συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις :

 Ψηλαφητή πορφύρα στο δέρμα

 Αιμορραγία γαστρεντερικού συστήματος και εγκολεασμός

 Προσβολή των αρθρώσεων

 Προσβολή των νεφρών με συνοδό αιματουρία [4]



Henoch-Schönlein πορφύρα

Παιδί με οξεία κοιλία. Σημειώνεται πάχυνση και 
υπεραιμία του τοιχώματος πολλαπλών ελίκων λεπτού 
εντέρου, με απώλεια διαστρωμάτωσης και 
ηχοανακλαστική υποβλεννογόνιο μυική στιβάδα. 
Βιοψία ανέδειξε ισχαιμικές αλλοιώσεις ενδεικτικές 
Henoch-Schönlein πορφύρα (οίδημα και 
ενδοτοιχωματική αιμορραγία εντέρου).
Στην κάτω δεξιά εικόνα παρατηρείται ύφεση των 
κλινικών και ΥΧ ευρημάτων στο Follow-up.



Περιτονίτιδα

Ασθενής με σανιδώδη κοιλία και περιτονίτιδα όπου σημειώνεται η παρουσία 
ηχογενούς, ρυπαρής ενδοπεριτοναϊκής συλλογής υγρού (*). Χειρουργικά 
επιβεβαιωμένη διάτρηση δωδεκαδακτύλου.

**



Παιδί με ρήξη σκωληκοειδούς αποφύσεως. Σημειώνονται ο ρυπαρός ασκίτης (*) 
και οι φυσαλίδες αέρα στο Morrison (στικτές υπερηχογενείς εστίες -βέλη)

*

Περιτονίτιδα - ρήξη σκωληκοειδούς
αποφύσεως



Αποστήματα

Η σκωληκοειδής απόφυση μετράται με εύρος 7 χιλ (μαύρος βέλος) και 
παρακείμενα αυτής αναγνωρίζεται ρυπαρή εγκυστωμένη συλλογή (κόκκινα βέλη) 
που αφορά σε περισκωληκοειδικό φλέγμονα-απόστημα.



Συστροφή μέσου εντέρου
 Η συστροφή του μέσου εντέρου είναι επιπλοκή  

ανώμαλης στροφής του εντέρου και έχει σαν αποτέλεσμα 
απόφραξη μεσεντερίων αγγείων οδηγώντας σε ισχαιμία και 
νέκρωση εντέρου. 

 Επιδημιολογικά η συστροφή μέσου εντέρου εμφανίζεται το 
πρώτο μήνα ζωής σε ποσοστό 75% και εντός του πρώτου 
έτου ζωής σε ποσοστό 90%.

 Υπερηχογραφικά σημεία αποτελούν το σημείο της δίνης 
των μεσεντέριων αγγείων, η αναστροφή της θέσης της άνω 
μεσεντερίου αρτηρίας και φλέβας, η διάταση του 
12δακτύλου,  η διάταση του λεπτού εντέρου πλήρες υγρικού
περιεχομένου, η πάχυνση του τοιχώματος του λεπτού 
εντέρου και το ελεύθερο ενδοπεριτοναϊκό υγρό.



Ανώμαλη θέση αγγείων

Σημείο της δίνης των μεσεντέριων αγγείων σε περίπτωση νεογνού με συστροφή 
μέσου εντέρου.



Εντερική κύστη διπλασιασμού
 Η εντερική κύστη διπλασιασμού περιλαμβάνει όλες τις 

φυσιολογικές εντερικές στιβάδες: βλεννογόνο χιτώνα, 
υποβλεννογόνια στιβάδα, μυϊκή στιβάδα και ορογόνο χιτώνα.

 Στην υπερηχοτομογραφία οι κύστεις διπλασιασμού 
απεικονίζονται ως καλά περιγεγραμμένες σφαιρικές ή 
ωοειδείς  άνηχες μάζες, πλήρεις υγρικού περιεχομένου. 

 Ο συνδυασμός του ηχογενούς βλεννογόνου και του υπόηχου
δακτυλίου του μυϊκού χιτώνα είναι παθογνωμονικός της 
κύστης διπλασιασμού και είναι χρήσιμος στην διαφορική 
διάγνωση από άλλες κυστικές αλλοιώσεις, όπως κύστη 
μεσεντερίου, κύστη ωοθήκης ή κύστης χοληδόχου πόρου [3].



Εντερική κύστη διπλασιασμού

Κυστική βλάβη εν μέσω εντερικών ελίκων . Η παρουσία του ηχογενούς
βλεννογόνου και του υπόηχου δακτυλίου του μυϊκού χιτώνα στη βλάβη (βέλη) 
αποτελούν την εντερική «σφραγίδα», παθογνωμονικό σημείο της κύστης 
διπλασιασμού.



Μη ειδικά
ευρήματα

Διάγνωση Ειδικά ευρήματα Διάγνωση 

Πάχυνση τοιχώματος

Γαστρεντερίτιδα
ΙΦΕΝ

Τυφλή ασυμπίεστη 
έλικα

Σκωληκοειδίτιδα 

Ηχωανακλαστικό
περιβάλλον λίπος

Ρυπαρός ασκίτης Περιτονίτιδα/διάτρησ
η σκωληκοειδούς 

Υπεραιμία Συγκεντρικοί 
δακτύλιοι

Εγκολεασμός

Διογκωμένοι 
λεμφαδένες

Γαστρεντερίτιδα,  
μεσεντέριος
αδενίτιδα, ΙΦΕΝ, 
Κακοήθειες 

Κύστη με σφραγίδα 
εντέρου

Εντερική κύστη 
διπλασιασμού

Ασκίτης Σημείο δίνης Συστροφή εντέρου,

Απώλεια
διαστρωμάτωσης

ΙΦΕΝ 
Ουδετεροπενική
κολίτις, πορφύρα, 
κακοήθειες

Απερισταλτικός
πυλωρός με μυικό
χιτώνα > 3χιλ

Πυλωρική στένωση



Συμπεράσματα
 Η υπερηχοτομογραφία αποτελεί την αρχική 

απεικονιστική μέθοδο σε ασθενείς με οξύ κοιλιακό 
άλγος και μπορεί δυνητικά να συμβάλει σημαντικά στη 
διάγνωση παθήσεων του γαστρεντερικού σωλήνα.  

 Τα υπερηχογραφικά ευρήματα μπορεί να είναι 
παθογνωμονικά ή να προσανατολίσουν με τη σωστή 
κλινική καθοδήγηση σε περιορισμένη διαφορική 
διάγνωση.
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