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Τριπλή εσωτερική κήλη συγγενούς αιτιολογίας στους ενηλίκους  

Α. ΛΙΑΤΑΣ, Θ. ΛΙΑΚΑΚΟΣ, ∆. ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ, Σ. ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ και Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ  

Οι εσωτερικές κήλες συγγενούς αιτιολογίας στους ενηλίκους είναι πολύ σπάνιες, οι δε 
πολλαπλές  εσωτερικές  κήλες  επίσης  συγγενούς  αιτιολογίας  είναι  εξαιρετικά  σπάνιες. 
Παρουσιάζεται μια τριπλή εσωτερική κήλη του λεπτού εντέρου κατά την οποία το ήμισυ  
αυτού βρισκόταν μεταξύ των δύο πετάλων του μείζονος επίπλου, σημαντικό τμήμα του ή-
ταν στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακα, ενώ μια έλικα του εντέρου, μέσω χάσματος στον 
ηπατογαστρικό σύνδεσμο, είχε επανέλθει στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Μόνο τέσσερες  
περιπτώσεις  έχουν ανακοινωθεί διεθνώς και μόνο για διπλές εσωτερικές κήλες  και  σε  
νέα  άτομα, αλλά η παρούσα περίπτωση είναι μοναδική, επειδή εμφανίζεται: 1) σε ασθενή 
ηλικίας 60 ετών και 2) συμβάλλει αποφασιστικά στην αντίληψη της παθογένεσης και διά-
γνωσης αυτής της εξαιρετικά σπάνιας παθολογικής οντότητας. 

 
Εισαγωγή  

Η εσωτερική κήλη σαν αιτία εντερικής α- 
πόφραξης στην ενήλικη ζωή είναι πολύ σπά- 
νια και κυμαίνεται από 1-1,7% 1,2. Το τρήμα του 
Winslow και ελλείμματα στο εγκάρσιο μεσό- 
κολο είναι οι συνηθέστερες θέσεις από τις ο- 
ποίες διέρχεται το λεπτό έντερο για να δη-
μιουργηθεί εσωτερική κήλη στον ελάσσονα ε- 
πιπλοϊκό θύλακα, αλλά η διέλευση του εντέ- 
ρου μέσω ελλειμμάτων στο μείζον ή έλασσον 
επίπλουν είναι εξαιρετικά σπάνια 3. Οι διεπι- 
ηλοϊκές κήλες αποτελούν περίπου το 1-4% ό- 
λων των εσωτερικών κηλών 4 και ως εκ τούτου η 
κήλη του λεπτού εντέρου στον ελάσσονα ε- 
πιπλοϊκό  θύλακα,  αφού  διέλθει δύο διαδοχι- 
κά ελλείμματα, ένα στο μείζον επίπλουν και ένα 
στο  γαστροκολικό  σύνδεσμο,  και  ακολού- 
θως  από τον επιπλοϊκό θύλακα - μέσω ετέ- 
ρου ελλείμματος στον ηπατογαστρικό σύνδε- 
σμο - επανείσοδος στην περιτοναϊκή κοιλό- 
τητα, είναι εξαιρετικά σπάνιες. Πράγματι στη 
διεθνή  βιβλιογραφία  έχουν ανακοινωθεί άλ- 
λες  τέσσερες  περιπτώσεις, τρείς στην Αγγλι- 
κή βιβλιογραφία 4,5,6 και μια στην Ιαπωνική 7, αλ- 
λά η παρούσα ανακοίνωση είναι μοναδική ε- 
πειδή  1)  είναι η μόνη περίπτωση που εκδηλώ- 

 

νεται όψιμα στην ενήλικη ζωή και 2) υπάρχουν 
τρείς διαδοχικές εσωτερικές κήλες του λεπτού 
εντέρου σε τρείς διαφορετικούς ανατομικούς 
χώρους ήτοι (Ι) εντός σάκκου αποτελούμενου 
από το πρόσθιο και οπίσθιο πέταλο του μεί- 
ζονος επίπλου, (ΙΙ) εντός του ελάσσονα επιπλοϊ-
κού θύλακα και (ΙΙΙ) δια χάσματος του ηπατογα-
στρικού συνδέσμου, εντός της περιτοναϊκής 
κοιλότητας.  

Περίπτωση  

Άνδρας 60 ετών εισήχθη στο Β' Χειρουρ- 
γικό Τμήμα του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 
Αθηνών με συνεχές άλγος κατά το επιγάστριο 
από 12 ωρών, που είχε γίνει ισχυρό 4 ώρες 
πριν από την είσοδό του στο νοσοκομείο. Πριν 
από την εκδήλωση του άλγους ο ασθενής είχε λά- 
βει ένα μεγάλο λιπαρό γεύμα και λίγη ώρα μετά 
είχε ένα μεγάλο έμετο και μετ' ολίγο άρχισε το 
άλγος. Από το ιστορικό του ανέφερε ημικρανίες 
από τη νεανική ηλικία, πλαστική δεξιάς βουβω-
νοκήλης μερικά χρόνια πριν και συμπτώματα 
ευερέθιστου εντέρου κατά τον τελευταίο μήνα. 
Επίσης έκανε συχνή χρήση αναλγητικών 
(Aspirin και παρακεταμόλη). Τα αντικειμενικά 
ευρήματα ήταν: όψη βαρέως πάσχοντα,  θερμο-
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Εικ. 1. Απλή α/α κοιλίας σε όρθια θέση δείχνει υδραερικά επίπεδα 

και  παρεκτόπιση  του  στομάχου  προς  τα  αριστερά  υποση‐

μειούμενη από την παρουσία του ρινογαστρικού σωλήνα. 

κρασία = 36,8°C, Α.Π. = 105/60, σφύξεις = 
48/min, μέτρια κοιλιακή διάταση και υπερπερι-
σταλτισμός. Κατά την ψηλάφηση στο επιγά-
στριο και το αριστερό υποχόνδριο υπήρχε ευαι-
σθησία, σύσπαση και παλίνδρομη ευαισθησία.  

Εργαστηριακός έλεγχος: Γ.Α = Κ.Φ, G = 121 
mg%, ουρία = 45 mg%, κρεατινίνη = 0,7 mg%, 
αμυλάση ορού = 81U, Na+ = 142 mEq/l, Κ+ = 4,2 
mEq/l, E.C.G. = φλεβοκομβική βραδυκαρδία 
(45/min). Η α/α θώρακα ήταν φυσιολογική, αλλά 
η α/α κοιλίας σε όρθια θέση (εικόνα 1) έδειχνε 
υδραερικά επίπεδα στο επιγάστριο και παρε- 
κτόπιση του στομάχου προς τα αριστερά υπο- 
σημειούμενη από τον ρινογαστρικό σωλήνα 
που παρέκαμπτε τα υδραερικά επίπεδα. Επειδή 
αυτά τα ευρήματα μπορούσαν να αποδοθούν 
σε συστροφή του στομάχου, έγινε έρευνα του 
ανωτέρου πεπτικού με ακτινοσκιερή ουσία (ει- 
κόνα 2), η οποία απεκάλυψε απόφραξη του στο- 
μάχου  στην  περιοχή του άντρου. Μολονότι δεν  
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Εικ. 2. Ακτινογραφικός έλεγχος του ανωτέρου πεπτικού με σκια‐

γραφικό    έδειξε   απόφραξη  του στομάχου στο  κατώτερο 

τμήμα του σώματος. 

μπορούσε να γίνει ικανοποιητική προεγχειρη- 
τική διάγνωση, απεφασίσθη επείγουσα λαπα- 
ροτομία μετά από βραχυχρόνια και σύντομη 
ανάνηψη με κρυσταλλοειδή διαλύματα.  

Η είσοδος  στην περιτοναϊκή κοιλότητα έ- 
γινε με μέση υπερομφάλια τομή με μικρή επέ- 
κταση κάτωθεν του ομφαλού και αμέσως δια- 
πιστώθηκε διάτρηση μιας στραγγαλισμένης έ- 
λικας  του  λεπτού εντέρου εξερχόμενης από 
μια οπή στον ηπατογαστρικό σύνδεσμο δια- 
μέτρου 4 x 4 cm (εικόνα 3). Επισκόπηση της υ- 
πόλοιπης περιτοναϊκής κοιλότητας αποκάλυψε 
ότι το λεπτό έντερο, 30 cm  εγγύς της ειλεο- 
τυφλικής βαλβίδας, εισερχόταν εντός του μεί- 
ζονος επίπλου, που είχε μετατραπεί σε δύο πέ-
ταλα - ένα πρόσθιο και ένα οπίσθιο, μέσω οπής 
που υπήρχε στο οπίσθιο πέταλο, Τότε η πρώτη  
επιπλοϊκή κήλη, ευρισκόμενη μεταξύ των δύο 
πετάλων του μείζονος επιπλόου, ανατάχθηκε 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα (εικόνα 4). Ακολού-
θως το λεπτό έντερο  εισερχόταν στον ελάσσονα
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Φωτ. 3 (α, β, γ).  Διεγχειρητικές φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η νέκρωση και διάτρηση της έλικας του λεπτού εντέρου που προβάλ‐

λει µέσω του τριτογενούς χάσματος στον ηπατογαστρικό σύνδεσµο. 

Εικ. 4. Φαίνονται τα ελλείμματα στο γαστροκολικό και ηπατογαστρικό  σύνδεσµο και το λεπτό έντερο διερχόµενο µέσω αυτών. 

Εικ. 5. Φαίνεται ο συνδυασμός των τριών διεπιπλοϊκών κηλών στις οποίες  το λεπτό έντερο ευρέθη. Η 1η ευρίσκεται μεταξύ των δύο 
πετάλων του μείζονος επίπλου, η 2η στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακα και η 3η δια χάσματος στον ηπατογαστρικό σύνδεσμο. 

επιπλοϊκό θύλακο - δεύτερη επιπλοϊκή κήλη - 
μέσω ενός ελλείμματος στο οπίσθιο πέταλο του 
γαστροκολικού συνδέσμου και τέλος μια έλικα 
εισερχόταν στην περιτοναϊκή κοιλότητα  -  τρίτη  
επιπλοϊκή  κήλη  - μέσω ενός ελλείμματος στον 
ηπατογαστρικό σύνδεσμο (εικόνα 5). Η τελευ-
ταία αυτή κήλη είχε στραγγαλισθεί και το έντερο 
είχε διατρηθεί. Ακολούθησε: 1) εντερεκτομή του 
νεκρωμένου τμήματος  του  λεπτού  εντέρου  
και τελικοτελική αναστόμωση σε ένα στρώμα με 
μεμονωμένες ραφές, 2) επιστροφή όλου του 
λεπτού εντέρου στη φυσιολογική του θέση μέσα 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα και 3) σύγκλειση 

των ελλειμμάτων στον ηπατογαστρικό και γα-
στροκολικό σύνδεσμο και το μείζον επίπλουν. 

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ή- 
ταν ομαλή και εξήλθε του νοσοκομείου την ό- 
γδοη μετεγχειρητική ημέρα. 

Συζήτηση 
Οι εσωτερικές κήλες απαντούν σε μια ποι- 

κιλία ανατομικών θέσεων και έχουν συγκεκρι- 
μένα κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα. Μπο- 
ρούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με την ανα- 
τομική τους θέση ως εξής: 1) κήλη δια του τρή- 
ματος του Winslow, 2) διαμεσεντερικές, 3) πε- 
ριτυφλικές, 4)  διαμεσοσιγμοειδικές,  5) επιπλοϊ-
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κές,  6)  δια μέσου  του  πλατέος συνδέσμου και 
7) οπισθοαναστομωτικές. Μολονότι οι εσωτε- 
ρικές κήλες είναι η αιτία της εντερικής απόφρα-
ξης σε μικρό  ποσοστό (1,7%)1,2, εν  τούτοις η  
συχνότητά  τους  σε νεκροτομές κυμαίνεται από 
0,2%-0,9% 6 . Ειδικά οι επιπλοϊκές κήλες αποτε-
λούν ένα μικρό μόνο μέρος (1% - 4%) όλων των 
εσωτερικών κηλών 4 . 

Η  διεπιπλοϊκή  κήλη,  κήλη μέσω μιας οπής 
στο μείζον η έλασσον επίπλουν, είναι πολύ 
σπάνια 2 και έτσι ο συνδυασμός δύο η τριών 
διεπιπλοϊκών κηλών είναι σπανιότατος. Έχουν 
ανακοινωθεί τέσσερις μόνον περιπτώσεις συν- 
δυασμού διεπιπλοϊκών κηλών 4,5,6,7. Η παρού- 
σα περίπτωση μας δίνει τα στοιχεία εκείνα που 
μπορούν να διευκρινίσουν την προέλευση τέ- 
τοιων κηλών που η αιτιολογία τους χαρακτη- 
ρίζεται “σκοτεινή” σε προηγούμενες ανακοινώ- 
σεις 2 . Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα συγγε- 
νές  έλλειμμα  στο οπίσθιο πέταλο του μείζο- 
νος επίπλου και ταυτόχρονη έλλειψη συγκόλ- 
λησης των δύο πετάλων του, σε μικρή ή μεγάλη 
έκταση, η οποία επιτρέπει είσοδο του λεπτού 
εντέρου μέσα σε μια κοιλότητα δημιουργού- 
μενη  εντός του μείζονος επίπλου. Προοδευ- 
τικά η αυξημένη πίεση εντός αυτού του πρω- 
τογενούς σάκκου οδηγεί σε ρήξη του εύθρυ- 
πτου οπίσθιου πετάλου του γαστροκολικού 
συνδέσμου και είσοδο του εντέρου στον ελάσ- 
σονα επιπλοϊκό θύλακα  και  έτσι  δημιουργία 
της δεύτερης  κήλης.  Ακολούθως  είναι θέμα 
χρόνου για τη δημιουργία της τριτογενούς ο- 
πής  στον  ηπατογαστρικό  σύνδεσμο που αυτό 

 

συνήθως συμβαίνει ενωρίς στη ζωή 4,5,6,7 ή ό- 
ψιμα, όπως συνέβη στην παρούσα περίπτωση. 
Έχουν ανακοινωθεί ενοχοποιητικοί παράγον- 
τες για τη δυσανάλογη αύξηση της πίεσης στον 
ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακα, όπως η λήψη ε- 
νός μεγάλου γεύματος και ποτού και ο επα- 
κόλουθος έμετος που κατά κανόνα συμβαίνουν 
σε νέα άτομα 3. Ως εκ τούτου, όταν δεν υπάρ- 
χει  εμφανής  αιτία, όπως τραύμα η εγχείρηση, 
οι πολλαπλές διεπιπλοϊκές κήλες πρέπει να 
θεωρούνται συγγενούς αιτιολογίας, όπως α- 
ποκαλύφθηκε στην παρούσα περίπτωση. 

Ως προς τη διαγνωστική προσέγγιση, πέ- 
ραν  του  ιστορικού  και  της  κλινικής εξέτασης, 
η  απλή  ακτινογραφία  κοιλίας  σε όρθια θέση 
θα αποκαλύψει υδραερικά επίπεδα στο επιγά- 
στριο. Περαιτέρω έρευνα του ανωτέρου πεπτι- 
κού με ακτινοσκιερό υλικό πρέπει να γίνεται, 
όταν είναι δυνατό, με σκοπό να γίνει μια κατά το 
δυνατό  σωστή  διάγνωση  και  να  βοηθήσει 
στη διαφορική διάγνωση 8. 

Η  εγχειρητική  τακτική  και  σε αυτού του εί-
δους τις κήλες πρέπει να είναι: 1) εκτομή του 
ανεπανόρθωτα ισχαιμικού (νεκρωμένου) τμή- 
ματος του εντέρου και αποκατάσταση της εν- 
τερικής συνέχειας, 2) διαδοχική ανάταξη των 
κηλών  μέσα  στην  περιτοναϊκή  κοιλότητα και 
3) σύγκλειση των χασμάτων. 

Η πρόγνωση των πολλαπλών διεπιπλοϊκών 
κηλών είναι άριστη αφού και οι πέντε περιπτώ- 
σεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα είχαν 
επιτυχή έκβαση. 
 

ABSTRACT 

Triple transomental small bowel hernias of congenital  

origin in the adults 

Α. LIATAS, Τh. LIAKAKOS, D. KAKOULIDES, S. DENDRINOS  

and C. CHARONIS 

It is presented an unusual case of a triple 
transomental small bowel hernia causing me-
chanical ileus. The small bowel was traversing  
between the two layers of the greater omentum  
through  a defect in its posterior layer, then it 
was coursing the lesser omental sac via a sec-
ond  defect  in  the  posterior layer of the gastro 

colic ligament and finally, through a third aper-
ture in  the gastrohepatic ligament, the small 
intestine was reentering the peritoneal cavity 
with strangulated that part protruding through 
the latter defect. Combined transomental her-
nias are extremely rare, only four additional  
cases  have been reported, but this one is 
unique due to the fact that: 1) it is the only one 
affected a 60 year old man, 2) it is the first case 
of this type of hernia with a fully developed tran-
somental hernia between the two  layers  of  the
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greater omentum and 3) it contributes decisively 
to the understanding of the pathogenesis and 
diagnosis of the extremely rare clinical entity of 
transomental hernias. 
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