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Σκοπός της Μελέτης: 

 ……… είναι να αναδείξει άλλες παθολογίες που μπορούν να 

κρύβονται πίσω από συγγενείς σκελετικές ανωμαλίες που 

μιμούνται τη νόσο Hirschprung (HD). 

 η δυσκοιλιότητα αποτελεί συχνό σύμπτωμα στα παιδιά. 

 η δ/δ είναι ευρεία και πρέπει να αποκλειστούν νευρολογικές 

διαταραχές. 

 το συγγενές μεγάκολο (νόσος Hirschsprung) είναι γενετική 

διαταραχή του παχέος εντέρου, στην οποία απουσιάζουν τα 

γαγγλιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα χρόνια δυσκοιλιότητα. 



Παιδιά-Μέθοδος: 

 33 παιδιά με χρόνια δυσκοιλιότητα (άρρεν / θήλυ: 21/12, ηλικίας 3 μηνών 

έως 12 ετών) 

 εξετάστηκαν με Βαριούχο Υποκλυσμό (ΒΥ), προκειμένου να βρεθεί αν η αιτία 

της διαταραχής ήταν HD. 

 Το κόλον πληρώθηκε με βάριο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης ελήφθησαν 

κατά μέτωπο και πλάγιες εικόνες υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. 

 Ταυτόχρονα καθορίστηκε και το επίπεδο της βλάβης. 

 Ωστόσο η βιοψία θεωρείται ο χρυσός κανόνας για τη διάγνωση της νόσου 

του Hirschsprung. 

 Συνεπώς, τα παιδιά με υπόνοια HD και αυτά με αρνητικό ΒΥ, αλλά υψηλή 

κλινική υποψία για HD υποβλήθηκαν σε μανομετρία ή βιοψία. 



Αποτελέσματα:  

 Ακτινολογικά η υπόνοια HD τέθηκε σε έξι περιπτώσεις  (αγόρια: 4, κορίτσια:2) 

 ιστολογικά επιβεβαιώθηκε HD σε δύο (2/6) (ευαισθησία: 33, 33%, ειδικότητα: 

87,10%). 

 σε τρία (3/6) παιδιά με ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης έγινε περαιτέρω 

διερεύνηση με MRI. 

 σε τρία (3/6) παιδιά η διερεύνηση με MRI ανέδειξε :

 Ο4 και Ο5 ημισπόνδυλοι και καθηλωμένος νωτιαίος μυελός (n=1), 

 Ο5 ημισπόνδυλος (n=1) και 

 Σύνδρομο Currarino (n=1) [ατρησία ορθού, προϊερή μηνιγγοκήλη, ιεροκοκκυγικό 

οστικό έλλειμμα και καθηλωμένος νωτιαίος μυελός].



Εικόνα 1
Βαριούχος υποκλυσμός σε βρέφος (6 μηνών) με δυσκοιλιότητα. Τα 
ευρήματα δεν είναι αρνητικά για ενδεχόμενη νόσο Hirschsprung (Να 
σημειωθεί ότι δεν υπάρχει προετοιμασία του εντέρου, λόγω ηλικίας). 



Εικόνα 2

Α/α κοιλίας (βρέφος 3 μηνών): 

παρουσία διατεταμένου

τμήματος εντέρου ΔΕ, πλήρους 

κοπρανώδους περιεχομένου, με 

ενδοαυλικό αέρα περιφερικά 

(βέλη), ο οποίος παρεκτοπίζει

τις άλλες έλικες προς τα ΑΡ.  

Παρατηρήστε την απουσία αέρα 

στο ορθό (*). *



κόλον

ήπαρ

ΔΕ νεφρός

Ακουστική σκιά λόγω 

αέρα

Επιμήκης τομή

Εικόνα 3
Υπερηχογράφημα κοιλίας: Απεικονίζεται υπερηχοϊκή "γραμμή" με 
οπίσθια ακουστική σκιά, λόγω αεροπλήθειας εντέρου 
(ίδιο βρέφος με Εικ.2).



Εικ. 4 Prof α/α : Παραμονή σκιαγραφικής 

ουσίας 24 ώρες μετά BΥ. Τα ευρήματα έθεσαν 

την υπόνοια HD.  Βιοψία ορθού αρνητική. 

Προσέξτε την οστική διαταραχή στο επίπεδο 

της ΟΜΣΣ (ίδιος ασθενής).

Εικ. 5 Η MRI ανέδειξε συριγγομυελία, καθήλωση 

νωτιαίου μυελού και πολλαπλές σπονδυλικές 

ανωμαλίες (ίδιος ασθενής με Εικ.2).



Εικόνα 6 (βρέφος 1 μήνα)
Θετικός ΒΥ για HD. Ακολούθησε βιοψία ορθού, η οποία 
επιβεβαίωσε την απεικονιστική υπόνοια.



Εικόνα 7 (νεογνό) 

Σύνδρομο Currarino, ιερό οστό δίκην 

«γιαταγανιού» (δρεπανιού) σε νεογνό με 

δυσκοιλιότητα,  λόγω ορθοπρωκτικής

στένωσης. 

Εικ. 8 Οβελιαία τομή Τ2-WI με Fat-Sat : 

προϊερή μηνιγγοκήλη και η τριάδα 

Currarino ολοκληρώνεται (ίδιο νεογνό με 

Εικ. 6)



 οι ανωμαλίες των σπονδύλων μπορεί να παραπέμπουν στο 

βασικό αίτιο χρόνιας δυσκοιλιότητας 

 και συνεπώς προσεκτική αξιολόγηση με απλές 

ακτινογραφίες μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 

απεικονιστικό έλεγχο και αξιολόγηση με βιοψία / μανομετρία.
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