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Υπερηχογραφική 
και περιγεννητική 
αντιμετώπιση της 

γαστρόσχισης
Περίληψη
Η γαστρόσχιση αποτελεί ένα έλλειμμα του προσθίου κοιλιακού
τοιχώματος, συνήθως στα δεξιά του ομφαλού, το οποίο έχει ως
αποτέλεσμα την κήλη του εμβρυικού εντέρου στην αμνιακή κοι-
λότητα. Η απουσία προστατευτικής μεμβράνης γύρω από το
έντερο είναι η κύρια διαφορά της από τον εξώμφαλο, που είναι
το άλλο πιο συχνό έλλειμα του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος.
Η γαστρόσχιση είναι συνήθως μία μεμονωμένη ανωμαλία και η
πρόγνωση καθορίζεται κυρίως από την κατάσταση του εντέρου
μετά τον τοκετό. 

Λέξεις κλειδιά: Γαστρόσχιση, Υπερηχογράφημα, Εντερικές επιπλοκές.

Συχνότητα και αιτιολογία
Η συχνότητα της γαστρόσχισης την τελευταία δεκαετία έχει
διπλασιαστεί και ανέρχεται σε 1,35 περιπτώσεις  ανά
10.000 γεννήσεις1 ενώ υπάρχουν και περιοχές που αναφέ-
ρουν πολλαπλάσια συχνότητα (2,4-4,4/10.000)2,3. Η νεαρή
ηλικία της μητέρας και το κάπνισμα είναι οι μόνοι παράγο-
ντες οι οποίοι σχετίζονται σταθερά με την ανωμαλία αυτή.
Επίσης φαίνεται να υπάρχει μία παγκόσμια αύξηση στη συ-
χνότητα εμφάνισης της ανωμαλίας αυτής, επομένως οι τοπι-
κοί περιβαλλοντικοί παράγοντες γίνονται λιγότερο πιθανοί. 
Η παθογένεση της κατάστασης αυτής δεν είναι επαρκώς
κατανοητή και οι νεώτερες θεωρίες εστιάζονται σε πιθανή
αγγειακή βλάβη στην δεξιά ομφαλική φλέβα ή στην ομφα-
λομεσεντερική φλέβα.

Διάγνωση
Η διάγνωση της γαστρόσχισης είναι δυνατόν να γίνει υπε-
ρηχογραφικά ήδη από το α' τρίμηνο της κύησης ενώ ορισμέ-
νες γυναίκες παραπέμπονται για υπερηχογραφική εκτίμηση
μετά από την εύρεση αυξημένης τιμής α-εμβρυικής πρωτεί-
νης (AFP) στη διάρκεια του βιοχημικού ελέγχου β' τριμή-
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νου (τριπλή δοκιμασία) για το σύνδρομο
Down, η οποία προκαλείται από την άμεση
επαφή του εντέρου με το αμνιακό υγρό. 
Η υπερηχογραφική διάγνωση της γαστρόσχι-
σης βασίζεται στην απεικόνιση υπερηχογε-
νούς μάζας στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, η
οποία αντιπροσωπεύει τα εξωτερικευμένα
ενδοκοιλιακά όργανα (Εικόνα 1). 
Το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα  και η είσοδος
του ομφαλίου λώρου αναγνωρίζονται εύκολα
στο α' και β' τρίμηνο της κύησης καθόσον το
κοιλιακό τοίχωμα αποτελεί άμεση επιφάνεια
διαχωρισμού (interface)  μεταξύ του τοιχώμα-
τος και του αμνιακού υγρού. Το πρόσθιο κοι-
λιακό τοίχωμα απεικονίζεται καλύτερα σε
εγκάρσιες διατομές. Η γαστρόσχιση προκα-
λείται από την κήλη του λεπτού εντέρου μέσα
στην αμνιακή κοιλότητα μέσω ενός μικρού
ελλείματος (2-5 cm) συνήθως στην δεξιά πα-
ραομφαλική περιοχή ενώ η είσοδος του ομ-
φαλίου λώρου είναι φυσιολογική και δεν
υπάρχει καλυπτική μεμβράνη (Εικόνα 2). Το
λεπτό έντερο συμμετέχει πάντα στην κήλη,
ενώ άλλα όργανα, όπως το παχύ έντερο, το
πάγκρεας και το στομάχι είναι δυνατόν να
συμμετέχουν επίσης αν και θεωρείται εξαιρε-
τικά σπάνια η εξωτερίκευση του ήπατος, του
σπληνός, της ουροδόχου κύστεος, της μήτρας
και των εξαρτημάτων. Η υπερηχογραφική
διάγνωση της γαστρόσχισης κατά τη διάρκεια

της κύησης είναι ακριβής και σε  πρόσφατη
μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη το ποσοστό ανί-
χνευσης ανήλθε στο 83%4.

Διαφορική διάγνωση
Διαφορική διάγνωση απαιτείται να γίνεται
από τον εξώμφαλο (ομφαλοκήλη) και τούτο
είναι εφικτό σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις
καθόσον:
• Το έλλειμα βρίσκεται συνήθως στην δεξιά
παραομφαλική περιοχή,
• ο ομφάλιος λώρος απεικονίζεται φυσιολο-
γικά συνδεδεμένος με το πρόσθιο κοιλιακό
τοίχωμα και
• τα όργανα τα οποία ευρίσκονται εκτός της
κολίας του εμβρύου δεν καλύπτονται από
μεμβράνη, αλλά επιπλέουν ελεύθερα μέσα
στην αμνιακή κοιλότητα.
Παρακολούθηση
Η λήψη καρυότυπου τις περισσότερες φορές
δεν συνιστάται, ιδίως όταν δεν υπάρχουν συ-
νοδές ανατομικές ανωμαλίες, γιατί η συχνό-
τητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι η ίδια
με αυτή που παρατηρείται στο γενικό πληθυ-
σμό. Η εμφάνιση του εντέρου σε διάταση, η
πάχυνση του τοιχώματός του και το υπερηχο-
γενές περιεχόμενό του (Εικόνες 3 και 4) εί-
ναι σημεία τα οποία εμφανίζονται συχνά στο
γ' τρίμηνο της κύησης, αλλά μέχρι σήμερα η
υπερηχογραφική εξέταση δεν έχει καταστεί
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Εικόνα 1: Εγκάρσια τομή κοιλιάς σε έμβρυο β' τριμή-
νου κύησης. Διακρίνονται οι έλικες του εντέρου εκτός
της εμβρυικής περιτοναϊκής κοιλότητας.

Εικόνα 2: Η είσοδος του ομφαλίου λώρου είναι φυσιο-
λογική.
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δυνατόν να διαγνώσει τα περιστατικά εκείνα
τα οποία θα εμφανίσουν αυξημένη νοσηρότη-
τα. Η διάταση του εντέρου έχει ως αποτέλε-
σμα τη φλεγμονή του και τη συμπίεσή του στο
επίπεδο του κοιλιακού ελλείματος. Θεωρεί-
ται δε μάλιστα ότι η συμπίεση αυτή γίνεται
μεγαλύτερη με την αύξηση του μεγέθους του
εντέρου στο γ' τρίμηνο της κύησης.
Υπάρχουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα σχε-
τικά με την προγνωστική αξία της εμφάνισης
του εντέρου και του μακροχρόνιου τελικού
αποτελέσματος. Η διάταση από μόνη της δεν
είναι επαρκής προγνωστικός παράγοντας για
τη λειτουργική ικανότητα του εντέρου5, ενώ
εντερική διάμετρος μεγαλύτερη των 17 mm
αντιπροσωπεύει σημαντικά διατεταμένο
έντερο 6. Ενδο- και εξω-κοιλιακές διάμετροι
εντέρου μεγαλύτερες των 11 mm συνοδεύο-
νται συνήθως με μεγαλύτερο αριθμό εντερι-
κών επιπλοκών στο νεογνό, αλλά οι διάφορες
μετρήσεις δεν αναπαράγονται πάντα και
εξαρτώνται από τον ιατρό ο οποίος εκτελεί
την υπερηχογραφική εξέταση7.
Γνωστό κακό προγνωστικό σημείο αποτελεί η
λεγόμενη «φθίνουσα γαστρόσχιση» (vani-
shing gastroschisis), κατά την οποία η ποσότη-
τα του εντέρου που βρίσκεται στην αμνιακή
κοιλότητα μειώνεται προοδευτικά σε επανα-
λαμβανόμενες υπερηχογραφικές  εξετάσεις
και κατά τη γέννηση, το νεογνό πάσχει από
το σύνδρομο βραχέως εντέρου (short gut

syndrome)8. Πρόσφατα προτάθηκε ότι το πο-
λυάμνιο σε συνδυασμό με τη γαστρόσχιση
σχετίζεται με σημαντικά σοβαρότερες επι-
πλοκές από το έντερο και σοβαρού βαθμού
εντερική απόφραξη9. Τα έμβρυα με γαστρό-
σχιση θα πρέπει να παρακολουθούνται με
σειρά υπερηχογραφημάτων για τον έλεγχο
της εμβρυικής ανάπτυξης καθόσον το 50%
περίπου των περιπτώσεων εμφανίζουν ενδο-
μήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR). Εί-
ναι όμως ενδιαφέρον ότι υπάρχει σοβαρή
διαφορά μεταξύ του βαθμού πρόγνωσης και
της πραγματικής συχνότητας εμφάνισης
IUGR (50 και 23% αντίστοιχα). 
Έτσι απαιτείται προσοχή στην τάση υπερε-
κτίμησης της συχνότητας του IUGR , η οποία 
οφείλεται κυρίως στις μικρότερες μετρήσεις
της διαμέτρου της κοιλιάς (AC) που παρατη-
ρούνται στα έμβρυα αυτά 10.
Σε πρόσφατη μελέτη, η εξέταση με Doppler
της άνω μεσεντερίου αρτηρίας δεν φάνηκε να
σχετίζεται με τη διάρκεια της παραμονής των
νεογνών στο νοσοκομείο11.

Κλινικά στοιχεία
Τα τελευταία 30 χρόνια η θνησιμότητα των
νεογνών με γαστρόσχιση έχει μειωθεί δραμα-
τικά και στα περισσότερα επιστημονικά κέ-
ντρα μετράται πλέον σε μονοψήφιους αριθ-
μούς. Η νοσηρότητα όμως της παθολογικής
αυτής κατάστασης παραμένει υψηλή. Υπάρ-
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Εικόνα 3: Διάταση εντερικών ελίκων και υπερηχογενές
περιεχόμενο.

Εικόνα 4: Διάταση εντερικών ελίκων και υπερηχογενές
περιεχόμενο.



χουν σημαντικά προβλήματα σίτισης του νεο-
γνού με γαστρόσχιση λόγω του σημαντικού
βαθμού υποπερισταλτισμού και της πτωχής
απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών.
Ένα ποσοστό νεογνών με γαστρόσχιση πά-
σχει από το σύνδρομο βραχέως εντέρου και
δεν επιζεί λόγω των ηπατοτοξικών επιπλο-
κών της ολικής παρεντερικής διατροφής. Επί-
σης φαίνεται να υπάρχει αυξημένη συχνότη-
τα θνησιγενών νεογνών αλλά αυτό βασίζεται
κυρίως σε παλαιότερες αναδρομικές μελέτες
τότε όπου η παρακολούθηση των εμβρύων
αυτών δεν ήταν δυνατή.
Η βραχυπρόθεσμη νοσηρότητα προκαλείται
από τις χειρουργικές επεμβάσεις και από τα
προβλήματα που σχετίζονται με τη νοσηλεία
των νεογνών αυτών σε μονάδες εντατικής
φροντίδας, όπως και από τα προβλήματα από
το αναπνευστικό, τις λοιμώξεις και τη νεκρω-
τική εντεροκολίτιδα. Παρά ταύτα το πιο ση-
μαντικό βραχυπρόθεσμο πρόβλημα αποτελεί
η σίτιση  του νεογνού λόγω της πτωχής λει-
τουργικότητας του εντέρου. Ο μέσος χρόνος
μέχρι την πλήρη εντερική σίτιση για τα νεο-
γνά με γαστρόσχιση είναι περίπου 21 ημέρες,
ανεβάζοντας το μέσο χρόνο μέχρι την έξοδο
από το νοσοκομείο στις 28 ημέρες περίπου.
Η μακροπρόθεσμη νοσηρότητα σχετίζεται με
τη συνοδό ατρησία του εντέρου, η οποία οδη-
γεί σε σοβαρού βαθμού εντερική δυσλειτουρ-
γία σε 25-33% των περιπτώσεων. Το σύνδρο-
μο του βραχέως εντέρου μπορεί να προκλη-
θεί από μία ποικιλία παραγόντων. 
Αγγειακό συμβάν στη μεσεντέριο αρτηρία
κατά τη διάρκεια της ενδομητρίου ζωής ή  συ-
μπίεση των μεσεντερίων αγγείων από ένα μι-
κρού μεγέθους κοιλιακό έλλειμα μπορεί να
οδηγήσει σε ένα αποφραγμένο, βραχύ έντερο
με ελλατωμένη ικανότητα απορρόφησης. Η
απώλεια του μήκους του εντέρου μεγενθύνει
τη δυσλειτουργία που προκαλείται από την
έκθεση του εντέρου στο αμνιακό υγρό.
Η αντιμετώπιση των νεογνών με βραχύ έντε-
ρο τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημα-
ντικά ως αποτέλεσμα της παροχής θρεπτικών
συστατικών μέσω της παρεντερικής και εντε-
ρικής οδού. Παρά ταύτα, τα νεογνά με βραχύ
έντερο αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των

παιδιών που υποβάλονται σε μεταμόσχευση
εντέρου, για την οποία η πρόγνωση μέχρι σή-
μερα δεν είναι καλή.

Περιγεννητική αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση νεογνών με γαστρόσχιση συ-
νιστάται να γίνεται από ομάδα με διάφορες
ειδικότητες. Μετά την αρχική διάγνωση,
απαιτείται να γίνεται παραπομπή σε κέντρο
αναφοράς για δεύτερη γνώμη. Η ασθενής θα
πρέπει να συναντά τον ειδικευμένο σε θέμα-
τα εμβρυομητρικής ιατρικής μαιευτήρα και
τον παιδοχειρουργό που θα αναλάβει το πε-
ριστατικό μετά τον τοκετό.
Πρόσφατα οι παιδοχειρουργοί εισήγαγαν
την τεχνική της «ήπιας επαφής» (“gentle
touch” technique) στη θεραπεία της γαστρό-
σχισης. Με την τεχνική αυτή κατά την οποία
γίνεται βραδεία επανεισαγωγή των εντέρων
στην περιτοναϊκή κοιλότητα με τη βοήθεια
της βαρύτητας, αποφεύγεται η γενική αναι-
σθησία και η ανάγκη για μετεγχειρητικό αε-
ρισμό ενώ φαίνεται να υπάρχουν καλύτερα
αποτελέσματα12. Από την πλευρά τής προγεν-
νητικής διάγνωσης και παρακολούθησης του
εμβρύου θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός
έλεγχος για συνυπάρχουσες ανατομικές ανω-
μαλίες οι οποίες, αν και όχι συχνές, έχουν πε-
ριγραφεί και φυσικά αλλάζουν την πρόγνω-
ση. Η στενή υπερηχογραφική παρακολούθη-
ση του εμβρύου πρέπει να γίνεται σε μονάδες
εμβρυομητρικής ιατρικής καθόσον η παρακο-
λούθηση της ασυνήθιστης εμφάνισης του
εντέρου είναι μερικές φορές δύσκολη και
απαιτεί υπερηχογραφική εμπειρία.
Το περιγεννητικό αποτέλεσμα της κύησης
δεν επηρεάζεται από το νοσοκομείο στο
οποίο εκτελείται ο τοκετός, αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση θα πρέπει να γίνεται δίπλα σε παι-
δοχειρουργική μονάδα13.
Επίσης δεν υπάρχει σύσταση σχετικά με τον
τρόπο του τοκετού. Διεθνώς εφαρμόζονται
διαφορετικές πρακτικές σχετικά με τον τρό-
πο τοκετού των εμβρύων με γαστρόσχιση και
μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία που να
υποστηρίζουν τη διενέργεια καισαρικής το-
μής για τα έμβρυα με αυτά14. Παρά ταύτα,
ένα σημαντικό ποσοστό των εμβρύων αυτών
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καταλήγουν σε τοκετό με επείγουσα καισαρι-
κή τομή λόγω παθολογικού καρδιοτοκογρα-
φήματος. Η μέση ηλικία κύησης για τον τοκε-
τό των εμβρύων αυτών είναι η 36η-37η εβδο-
μάδα κύησης. Λόγω της αυξημένης περιγεν-
νητικής θνησιμότητας μετά την 39η εβδομάδα 
κύησης, ορισμένα κέντρα έχουν ως πολιτική
αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών την
πρόκληση τοκετού στην 38η-39η εβδομάδα
κύησης, αν εν τω μεταξύ δεν έχει προηγηθεί
αυτόματη έναρξη τοκετού.

Συμπεράσματα
Η γαστρόσχιση είναι δυνατόν να διαγνωσθεί
σε πρώιμα στάδια της κύησης ώστε να ακο-
λουθηθεί κατάλληλη συμβουλευτική προς
τους γονείς και στενή υπερηχογραφική παρα-
κολούθηση από μαιευτήρα έμπειρο σε θέμα-
τα εμβρυομητρικής ιατρικής. Θα πρέπει να
υπάρχει επαφή από την αρχή της εγκυμοσύ-
νης με την ομάδα των παιδοχειρουργών που
θα αναλάβει τη χειρουργική αποκατάσταση.
Η συνολική πρόγνωση των νεογνών αυτών εί-
ναι καλή, αλλά σημαντικό ποσοστό εμφανίζει
σημαντική νεογνική νοσηρότητα.

Ultrasonographic and perinatal manage-
ment of gastroschisis
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Summary
Gastroschisis is an anterior abdominal wall

defect, usually to the right of the umbilicus. 
The defect results in herniation of fetal bowel
into the amniotic cavity. The absence of a pro-
tective membrane around the bowel is the
main difference with exomphalos, which is the
other most common abdominal wall defect. It
is usually an isolated abnormality and the
prognosis is mainly determined by the condi-
tion of the bowel at birth.

Key words: Gastroschisis, Ultrasound, Intestinal complica-

tions 
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