


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται για μια σπάνια συγγενή ανωμαλία που εντοπίζεται συνήθως στη 2η μοίρα του 

δωδεκαδακτύλου. Αναπτύσσεται  κατά τη διάρκεια της 4ης – 8ης εβδομάδας της ενδομήτριας ζωής  

και δημιουργείται λόγω παρουσίας συγγενούς διαφράγματος ή δακτυλίου. Εμφανίζεται σε 

ευένδοτες θέσεις του εντερικού τοιχώματος και τείνει να αυξάνεται σε διαστάσεις κατά τη διάρκεια 

της ενήλικης ζωής λόγω μηχανικών παραγόντων (περισταλτικότητα). 

Συχνά (40%) συνυπάρχει με έτερες συγγενείς ανωμαλίες όπως ατρησία 12δακτύλου, 

δακτυλιοειδές πάγκρεας, χοληδοχοκήλη και σύνδρομο Down.

 Ιστολογικά αποτελείται από διπλή στιβάδα εντερικού βλεννογόνου , μια ατελή υποβλεννογόνια 

μυική στιβάδα και μια λεπτή στιβάδα ινομυώδους ιστού με σχετικά πτωχή αιμάτωση.

Συνήθως είναι ασυμπτωματικό και έχει την τάση να συμπτύσσεται όταν το 12δακτυλο είναι κενό 

περιεχομένου. Η παρουσία συμπτωμάτων είναι ανάλογη με τις διαστάσεις του, καθώς και με την 

πλήρωση του αυλού του εντέρου. Τα συχνότερα εξ αυτών είναι: ναυτία, επιγαστραλγία και έμετοι. 

Μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια βάρους, απόφραξη χοληφόρων , απώλεια αίματος και 

αναιμία, ενώ σχετίζεται και με υποτροπιάζουσες παγκρεατίτιδες.



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Λόγω της αναιμίας η ασθενής υποβλήθηκε σε

ενδοσκοπικό έλεγχο του ανώτερου πεπτικού

συστήματος. Η ενδοσκόπηση δεν ανέδειξε

παθολογικά ευρήματα στον οισοφάγο και το στόμαχο.

Αναγνωρίστηκε οπή στο τοίχωμα του

δωδεκαδακτύλου με περιβάλλουσα ερυθρότητα που

έθεσε την υπόνοια κεκαλυμμένης διάτρησης. Η

ασθενής παραπέμθηκε για έλεγχο με αξονική

τομογραφία άνω κάτω κοιλίας.

Γυναίκα 52 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας με επιγαστραλγία και

αναφερόμενες μέλαινες κενώσεις από πενθημέρου.

Στη φυσική εξέταση η κοιλιά ήταν μαλακή και ευπίεστη με ήπια ευαισθησία στο επιγάστριο. 

Εντερικοί ήχοι φυσιολογικοί. Χωρίς ιδιαίτερς ευρήματα από τα λοιπά συστήματα.

Από τον αιματολογικό έλεγχο παρουσίαζε ευρήματα υπόχρωμης μικροκυτταρικής αναιμίας

(Hb: 8,3 gr/dl, Ht: 25%) και ήπια λευκοκυττάρωση. Οι λοιποί βιοχημικοί δείκτες ήταν εντός

φυσιολογικών ορίων.

Δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα από τον ακτινογραφικό και υπερηχογραφικό έλεγχο

της κοιλίας.



ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 Εικόνα 1: εγκάρσια τομή στο επίπεδο της 2ης μοίρας του 12δακτύλου πριν (α) και μετά (β) την iv έγχυση 

σκιαγραφικού. Διακρίνεται εντός του εντερικού αυλού σωληνοειδής σχηματισμός με τυφλό άκρο που πληρούται 

από το δμα γαστρογραφίνης (α). Στην πυλαιοφλεβική φάση (β) τόσο ο εντερικός αυλός όσο και το εκκόλπωμα 

βρίσκονται σε σύμπτωση στα πλαίσια της περίσταλσης. 

α β

 H ασθενής υποβλήθηκε σε CT άνω – κάτω κοιλίας με χορήγηση per os και iv σκιαγραφικού μέσου σε 

πολυτομικό αξονικό τομογραφο Philips Briliance 64 και ελήφθησαν τομές σε αρτηριακή και πυλαιοφλεβική 

φάση.  Έγινε επεξεργασία και ανασύνθεση των εικόνων σε διάφορα επίπεδα σε σταθμό εργασίας.



ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 Εικόνα 2: στεφανιαία ανασύνθεση στο επίπεδο της 2ης μοίρας του 12δακτύλου πριν (α) και μετά (γ) την iv 

έγχυση σκιαγραφικού. Διακρίνεται τόσο το εκκόλπωμα όσο και το στόμιο του (α). Στην πυλαιοφλεβική φάση (γ) 

το ενδοαυλικό εκκόλπωμα δεν είναι διακριτό λόγω σύμπτωσης των τοιχωμάτων του εντέρου. Στην οβελιαία 

ανασύνθεση στην προ σκιαγραφικού φάση (β) διακρίνεται το τοίχωμα του εκκολπώματος.

α
β

α β γ



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Το ενδοαυλικό εκκόλπωμα 12δακτύλου μπορεί να διαθέτει τυφλό άκρο ή να είναι ατελές (pocket – funnel 

types).  Εντοπίζεται συνηθέστερα πλησίον του φύματος του Vater και εκτείνεται περιφερικότερα. 

 Η διάγνωση πραγματοποιείται συνήθως με απεικονιστικές μεθόδους, κυρίως με διάβαση του ανώτερου 

πεπτικού με βαριούχο διάλυμα, όπου  αναδεικνύεται σωληνοειδής σχηματισμός που πληρούται από 

σκιαγραφικό μέσο και περιβάλλεται από διαυγαστική άλω , η οποία αντιστοιχεί στον βλεννογόνο του. 

Περαιτέρω έλεγχος με αξονική τομογραφία έχει ένδειξη στην απεικόνιση των περιβαλλοντων 

ανατομικών δομών όταν συνυπάρχουν επιπλοκές, ή στη διαφορική διάγνωση του από άλλες 

παθολογικές καταστάσεις του εντερικού σωλήνα.

 Απεικόνιση του χοληφόρου δέντρου (MRCP) ενδείκνυται σε περιπτώσεις επιπλοκών  ( απόφραξη 

χοληφόρων, παγκρεατίτιδα).

 H ενδεδειγμενη θεραπεία είναι η χειρουργική με εκτομή του εκκολπώματος και αποσκοπεί στην 

πρόληψη ή αντιμετώπιση των επιπλοκών.

 Η ασθενής μας ενημερώθηκε για τα ευρήματα και τις πιθανές επιπλοκές και αρνήθηκε τη χειρουργική 

επέμβαση.
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