ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΕΡΟΥ
Τν αλζξώπηλν έληεξν αξρηθά απνηειεί έλα επηκήθε ζσιήλα, ν ζηόκαρνο, ην ιεπηό
έληεξν θαη ην παρύ έληεξν απνηεινύλ έλα απιό ζσιήλα κε ηελ αγγείσζε ηνπο
πξνεξρόκελε από ην νπίζζην ηνίρσκα. Τν κεζαίν ηκήκα απηνύ ηνπ ζσιήλα, από ηε
δεύηεξε κνίξα ηνπ δσδεθαδαθηύινπ κέρξη ηε κεζόηεηα ηνπ εγθαξζίνπ θόινπ,
επηκεθύλεηαη. Επεηδή ηα θνηιηαθά ηνηρώκαηα δελ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ
γξήγνξε αύμεζε ηνπ εληέξνπ, απηό κεηαλαζηεύεη έμσ από ηελ θνηιηά θαη κέζα ζην
έμσ ζπιαρληθό θνίισκα ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ, δεκηνπξγνύκελεο κηαο θπζηνινγηθήο,
ηξόπνλ ηηλά, νκθαινθήιεο. Εδώ, ε αγθύιε ηνπ εληέξνπ ζηξέθεηαη θαηά 270°
αληίζεηα πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. Σηε ζέζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο
βξίζθνληαη ηα αγγεία απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εληέξνπ, πνπ ζα γίλνπλ ε άλσ
κεζεληέξηνο αξηεξία θαη θιέβα. Μεηά ηελ πεξηζηξνθή, νη εληεξηθέο έιηθεο
επαλέξρνληαη ζηελ θνηιηά, κηα θαη ηα θνηιηαθά ηνηρώκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά
γηα λα ηα ρσξέζνπλ. Καηά ηελ επάλνδν, πξώηα επηζηξέθεη ην δσδεθαδάθηπιν θαη ε
αξρή ηεο λήζηηδαο, ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη θάησ θαη αξηζηεξά από ηελ βάζε ησλ
άλσ κεζεληέξησλ αγγείσλ θαη ηνηνπηνηξόπσο ν ζηόκαρνο θαη ην δσδεθαδάθηπιν
πεξηβάιινπλ ηε ξίδα ησλ αγγείσλ ζαλ πέηαιν, κε ην άλνηγκα πξνο ηα αξηζηεξά.

Αλζξώπηλν έκβξπν 37 mm. Δηαθξίλνληαη νη εληεξηθέο έιηθεο κέζα ζηνλ νκθάιην
ιώξν.
Αθνινύζσο επαλέξρεηαη ην ιεπηό έληεξν θαη ην δεμί κηζό ηνπ παρένο εληέξνπ, ην
νπνίν ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά. Σηε ζπλέρεηα ην ηπθιό θαη ην δεμί κηζό ηνπ παρένο
εληέξνπ πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ άμνλα ησλ άλσ κεζεληέξησλ αγγείσλ θαη
θηάλνπλ ζηε θπζηνινγηθή ηνπο ζέζε, κε ην ηπθιό ζην θάησ δεμηό ηεηαξηεκόξην ηεο
θνηιηάο. Έηζη ην παρύ έληεξν κνηάδεη κε πέηαιν πνπ άλνηγκά ηνπ είλαη πξνο ηα θάησ.
Τν δσδεθαδάθηπιν θαη ε αξρή ηεο λήζηηδαο πξνζθύεηαη ζην νπίζζην ηνίρσκα κεηά
ηελ πεξηζηξνθή ηνπ, ελώ ην ππόινηπν έληεξν, ιεπηό θαη παρύ, αθνύ θζάζεη ζηηο
θπζηνινγηθέο ηνπ ζέζεηο.
Η δηαδηθαζία πεξηζηξνθήο ηνπ κέζνπ εληέξνπ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ζε νπνηαδήπνηε
θάζε ή θαη λα εμειηρζεί κε αληίζεηε θνξά θαη νη ηαηλίεο πνπ θαζειώλνπλ ην παρύ
έληεξν λα δεκηνπξγήζνπλ πηεζηηθά θαη απνθξαθηηθά θαηλόκελα, ζπλήζσο ζηελ Τξίηε
κνίξα ηνπ δσδεθαδάθηπινπ. Επίζεο, ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ε θαζήισζε ηνπ
κέζνπ εληέξνπ είλαη αλεπαξθήο θαη ηόηε κπνξεί νιόθιεξν ην κέζν έληεξν λα
πεξηζηξαθεί γύξσ από ηνλ άμνλα πνπ δεκηνπξγνύλ ηα άλσ κεζεληέξηα αγγεία, λα ηα

ζπζηξέςεη θαη λα πξνθαιέζεη δηαθνπή ηεο αηκάησζήο ηνπ, αιιά θαη απόθξαμε ηνπ
δσδεθαδαθηύινπ.

Υπεξερνγξάθεκα πνπ δείρλεη ηελ απόθξαμε ηνπ απινύ ηνπ δσδεθαδαθηύινπ, ιόγσ
ηεο ζπζηξνθήο.
Η πάζεζε κπνξεί λα εθδεισζεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, αιιά ζπλήζσο εκθαλίδεηαη
ζε λενγλά θαη κηθξά βξέθε. Εθδειώλεηαη κε ρνιώδεηο εκέηνπο θαη πόλν. Σηελ απιή
αθηηλνγξαθία δηαπηζηώλνληαη πδξαεξηθά επίπεδα (ε ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα δηπιήο
θπζαιίδαο), ζηε δε δηάβαζε ηνπ αλώηεξνπ πεπηηθνύ κε ζθηαζηηθό, ε αηειήο
απόθξαμε ή ζπεηξνεηδήο απεηθόληζε ηνπ δσδεθαδαθηύινπ θαη ε αλώκαιε ζέζε ηεο
δσδεθαδαθηπινλεζηηδηθήο ζπκβνιήο δεμηά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Με ην
ππεξερνγξάθεκα κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε απόθξαμε ηνπ δσδεθαδαθηύινπ θαη ε
αλώκαιε ζέζε ησλ άλσ κεζεληέξησλ αγγείσλ.

Σπζηξνθή εληέξνπ.
Θεξαπεπηηθά επηβάιιεηαη ε άκεζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Σπζηξνθή ζεκαίλεη
ζηξαγγαιηζκό ησλ αγγείσλ ηνπ εληέξνπ θαη θάζε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα απνβεί
κνηξαία. Σηελ επέκβαζε αλαηάζζεηαη ε ζπζηξνθή, ηνπνζεηείηαη ην ιεπηό έληεξν ζην
δεμί ηκήκα θαη ην παρύ ζην αξηζηεξό ηκήκα ηεο θνηιηάο θαη απειεπζεξώλεηαη ην
δσδεθαδάθηπιν από ηπρόλ ηαηλίεο πνπ ην πηέδνπλ. Αλ ππάξρνπλ ηκήκαηα ηνπ εληέξνπ
λεθξσκέλα αθαηξνύληαη θαη αλ είλαη ακθίβνιεο βησζηκόηεηαο αθήλνληαη σο έρνπλ
θαη επαλειέγρνληαη κε δεύηεξε επέκβαζε.

Εάλ δελ γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε, κπνξεί λα λεθξσζεί όιν ην κέζν έληεξν θαη λα
θηάζνπκε ζην ζύλδξνκν ηνπ βξαρένο εληέξνπ.

Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο επί ζπζηξνθήο.

Λαπαξνζθνπηθή εηθόλα ζπζηξνθήο εληέξνπ.

