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ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ

Από το αρχειακό υλικό του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας συγκεντρώσαμε και
παρουσιάζουμε ευρήματα της ν.Crohn κατά την απεικόνιση με S.B.F.T. σε ασθενείς που
παραπέμφθηκαν στο τμήμα μας είτε κατά τη νοσηλεία τους είτε σε τακτική εξωτερική βάση.

Η συνοπτική παρουσίαση των απεικονιστικών ευρημάτων της ν.Crohn κατά τη διάβαση του
λεπτού εντέρου (SBFT).

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Η ν.Crohn είναι μια ιδιοπαθής, χρόνια φλεγμονώδης νόσος του γαστρεντερικού σωλήνα που
προσβάλλει όλες τις στοιβάδες του εντερικού τοιχώματος, το μεσεντέριο και τους επιχώριους
λεμφαδένες.

 Η αιτιολογία και η παθογένεια είναι άγνωστες.

 Αν και συνηθέστερη εντόπιση είναι ο τελικός ειλεός, η ν.Crohn μπορεί να αφορά σε ολόκληρο
τον πεπτικό σωλήνα, από τη στοματική κοιλότητα έως τον πρωκτό.

 Πρωτοεμφανίζεται συνήθως μεταξύ 15-30 ετών.

 >80% η διάγνωση πριν τα 40 έτη.

 Η ενδοτοιχωματική προσβολή είναι συχνά ασύμμετρη. Συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, στο
μεσεντέριο χείλος του εντέρου.

 Τμηματικές βλάβες  Χαρακτηριστική η εναλλαγή προσβαλλόμενων και υγιών τμημάτων.



Ενδείξεις

 Στένωση - απόφραξη ανώτερου πεπτικού

 Εκκολπώματα

 Εξωαυλικές συμφύσεις

 Ύπαρξη μαζών

 Διαταραχή κινητικότητας ΓΕΣ

Αντενδείξεις

 Γνωστή (ή πιθανή) διάτρηση του ΓΕΣ

 Βαριά δυσκοιλιότητα

 Εγκυμοσύνη

ΤΕΧΝΙΚΗ SBFT

 Ο απεικονιστικός έλεγχος της ν.Crohn περιλαμβάνει τη διάβαση του λεπτού εντέρου (SBFT), την

εντερόκλυση (κλασσική, CT ή ΜR) και τον ενδοσκοπικό έλεγχο με κάψουλα.

 Η SBFT είναι μια κλασσική δυναμική απεικονιστική μέθοδος, αξιόπιστη, χαμηλού κόστους και

εύκολα ανεκτή από τον εξεταζόμενο. Εκτελείται ακτινοσκοπικά με την per os χορήγηση

σκιαγραφικού μέσου και τη λήψη διαδοχικών ακτινογραφιών κοιλίας σε πρηνή ή άλλες θέσεις ανά

τακτά χρονικά διαστήματα.

 Η SBFT βοηθά στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό της έκτασης της προσβολής του λεπτού

εντέρου, της ύπαρξης πιθανών επιπλοκών (π.χ. συρίγγια, εντερικές στενώσεις), στην ανάδειξη

προηγούμενων χειρουργικών εκτομών και παρακάμψεων.















ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αν και παλαιά εξέταση, η SBFT διατηρεί τον σημαντικό της ρόλο στην διαγνωστική

προσέγγιση της ν.Crohn, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο οικονομικός παράγοντας

επηρεάζει τις ιατρικές αποφάσεις τόσο από πλευράς φορέων υγείας όσο και από

πλευράς ασθενών.

Η καλή γνώση των απεικονιστικών ευρημάτων δίνει στον ακτινοδιαγνώστη τη

δυνατότητα να προσφέρει πολλά με λίγα μέσα .
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