
Σκοπός:

Η ανάδειξη με τη χρήση της υπολογιστικής 

τομογραφίας των χαρακτηριστικών 

ακτινομορφολογικών ευρημάτων σε απόφραξη λεπτού 

εντέρου του τύπου της κλειστής έλικας. 

Μελετήθηκαν οι επιβεβαιωμένες 

χειρουργικά περιπτώσεις συνολικά τριών 

ασθενών οι οποίοι διεγνώσθησαν στο τμήμα 

μας με απόφραξη λεπτού εντέρου του τύπου 

της κλειστής έλικας (closed loop obstruction 

SBO). Και οι τρείς ήταν άνδρες ηλικίας 65-75 

ετών οι οποίοι είχαν υποβληθεί στο παρελθόν 

σε χειρουργικές επαμβάσεις τμηματικής 

εντερεκτομής λόγω Ca παχέος εντέρου ενώ 

προσήλθαν στο τμήμα μας με οξύ κοιλιακό 

άλγος, ευαισθησία στη ψηλάφηση και χαμηλή 

πυρετική κίνηση. Πραγματοποιήθηκε 

υπολογιστική τομογραφία της άνω και κάτω 

κοιλιακής χώρας με τομές πάχους 7,0 χιλ. 

προ και μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση 

σκιαγραφικής ουσίας. Per – os σκιαγραφική 

ουσία χορηγήθηκε μόνο στον έναν εκ των 

τριών ασθενών.
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Αποτέλεσμα:

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα ακτινομορφολογικά ευρήματα:

-Σημαντικού βαθμού διάταση τμήματος του λεπτού εντέρου

-Έλικα λεπτού εντέρου σχήματος C ή U με περιφερική 

εντόπιση (στον έναν ασθενή η εντόπιση ήταν κεντρικά στην 

ελάσσονα πύελο)

-Εικόνα δίκην ράμφους πτηνού στο σημείο της απόφραξης

-Σημείο στροβίλου λόγω του στριμμένου και οιδηματώδους 

μεσεντερίου

-Ανάδειξη κοπρανώδους περιεχομένου εντός της κλειστής 

έλικας του λεπτού εντέρου (small bowel feces sign)

-Συλλογή ελεύθερου υγρού ενδοπεριτοναϊκά.

Επιπλέον αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να αναζητηθούν σημεία ισχαιμίας του εντέρου 

(πάχυνση του τοιχώματος με πιθανή παρουσία και φυσαλίδων 

αέρα, οίδημα μεσεντερίου, ασκίτης) τα οποία προκύπτουν 

όταν υπάρχει συστροφή της κλειστής εντερικής έλικας.

Ο λόγος που κανένας εκ των ασθενών μας δεν εμφάνισε 

άμεσα σημεία εντερικής ισχαιμίας θα πρέπει να αποδοθεί στην 

παρέλευση πολύ μικρού χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη των συμπτωμάτων έως και τη πραγματοποίηση της 

υπολογιστικής τομογραφίας δεδομένου ότι και οι τρεις 

ασθενείς νοσηλεύονταν ήδη στο νοσοκομείο μας.
Διατεταμένη έλικα λεπτού εντέρου τύπου C με συνοδό παρουσία feces sign καθώς και ασκιτική συλλογή. 

Μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας δεν παρατηρούνται σημεία ισχαιμίας. 

Σχηματική παρουσίαση της 

απόφραξης του τύπου της 

κλειστής έλικας.



Συζήτηση: Η απεικόνιση της απόφραξης του τύπου της κλειστής έλικας εξαρτάται κατά βάση από δύο παράγοντες: α) το 

μήκος του εντέρου που σχηματίζει τη κλειστή έλικα και β) τον προσανατολισμό της κλειστής έλικας. Δηλαδή για 

να μπορέσει να απεικονιστεί η κλειστή έλικα σε σχήμα C ή U θα πρέπει το επίπεδο τομή μας να είναι 

παράλληλο με αυτήν και αυτός είναι ο λόγος που σε περιπτώσεις που υποψιαζόμαστε μία απόφραξή τέτοιου 

τύπου θα πρέπει να μελετάμε προσεκτικά τόσο τις στεφανιαίες όσο και τις οβελιαίες τομές. Επιπλέον επειδή η 

το ποσοστό θνησιμότητας εξαρτάται κυρίως από το αν υπάρχει εντερική ισχαιμία ή όχι θα πρέπει να είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να εντοπίσουμε τα σημεία αυτής και ο ασθενής να οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο. 
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Η υπολογιστική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την διάγνωση της απόφραξης λεπτού εντέρου 

του τύπου της κλειστής έλικας. Θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα και χωρίς την χορήγηση Per – os 

σκιαγραφικής ουσίας ενώ διαθέτει αρκετά ακτινομορφολογικά χαρακτηριστικά που μπορούν να θέσουν τη 

διάγνωση με ασφάλεια. 
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Ανάδειξη του σημείου στροβίλου 

λόγω του οιδήματος του 

μεσεντερίου με συνοδό 

πάχυνση του εντερικού 

τοιώματος, ευρήματα που όπως 

αποδείχτηκε και χειρουργικά 

οφείλονταν σε εντερική ισχαιμία.

Closed  loop obstruction 

στο δεξιό πλάγιο της 

κοιλίας. Δεν παρατηρούνται 

άμεσα σημεία εντερικής 

ισχαιμίας. Σημειώνεται η 

οιδηματώδης απεικόνιση 

του μεσεντερίου. 


