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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ                          
Συγγενής 
Διαφραγματοκήλη – μια 
σημαντική πρόκληση

Μ.Παπαδοπούλου, Α.Γούναρης, , Μ.Λαμπρίδου  
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας Πειραιά <Άγιος Παντελεήμων>

Περίληψη: Η Συγγενής Διαφραγματοκήλη (ΣΔΚ) αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για 
τον νεογνολόγο αλλά και για τον παιδοχειρουργό. Το 1848 περιγράφηκε για 1η φορά 
συγγενής διαμαρτία της διάπλασης του διαφράγματος από τον καθηγητή Ανατομίας του 
Πανεπιστημίου της Πράγας, Victor Alexander Bochdalek. Το όνομα του, δόθηκε στη συχνότερη 
μορφή διαφραγματοκήλης (85-90%), που αφορά το οπισθοπλάγιο τμήμα του αριστερού 
ημιδιαφράγματος (τρήμα Bochdalek). Εμφανίζεται με συχνότητα 1:2000 γεννήσεις. Μεγάλο 
ποσοστό νεογνών με ΣΔΚ, εμφανίζουν και άλλες συγγενείς ανωμαλίες, που μπορούν να 
αφορούν το καρδιαγγειακό, το νευρικό, το γαστρεντερικό και το ουροποιητικό σύστημα. Οι 
σημαντικότεροι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την κακή πρόγνωση, είναι η υποπλασία 
των πνευμόνων και η πνευμονική υπέρταση. Η τελική έκβαση των νεογνών με ΣΔΚ θα 
εξαρτηθεί από την έγκαιρη προγεννητική διάγνωση, την κλινική εικόνα και αντιμετώπιση 
καθώς και από την εμπειρία του Νεογνολογικού Κέντρου. 

SUMMARY: Congenital Diaphragmatic Hernia (RMP) is a significant challenge 
for the neonatologist and the pediatric surgeon. In 1848, a relative of the 
diaphragm controversy was described for the first time by Professor Anatomy 
of the University of Prague, Victor Alexander Bochdalek. Its name was given 
to the most frequent form of diaphragmatic hernia (85-90%), which refers to 
the posterior part of the left hemidiaphragm (Bochdalek forge). Appears at 
a frequency of 1: 2000 births. A large proportion of neonates with RSD also 
exhibit other congenital abnormalities, which may affect the cardiovascular, 
nervous, gastrointestinal and urinary tract. The most important factors 
responsible for poor prognosis are pulmonary hypoplasia and pulmonary 
hypertension. The outcome of infants with RMP will depend on early prenatal 
diagnosis, clinical picture and treatment as well as the experience of the 
Neonatal Center.

Λέξεις: Συγγενής Διαφραγματοκήλη, Νεογνό, Διάγνωση, Νοσηλευτικός Ρόλος, Αντιμετώπιση.

Key words: Congenital hernia, Neonatal, Diagnosis, Nursing Role, Treatment.
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Εισαγωγή 

Ιστορική Αναδρομή 
•  1848: γίνεται για πρώτη φορά αναφορά και περιγραφή συγγενούς 

διαμαρτίας περί της διάπλασης του διαφράγματος, από τον 
καθηγητή Ανατομίας Victor Alexander  Bochdalek.

•  1929: γίνεται η πρώτη προσπάθεια χειρουργικής διόρθωσης της 
ΣΔΚ κατά την βρεφική ηλικία.

•  1946: γίνεται η πρώτη επιτυχής χειρουργική προσπάθεια από τον 
Gross [1]. 

•  Μέχρι την δεκαετία του 1980: η επιβίωση των νεογνών με 
διαφραγματοκήλη ήταν μικρότερη του 50%.

•  Στην δεκαετία του 1990: η επιβίωση αυξήθηκε στο 80% [2].

Ορισμός – Επιδημιολογία – Συχνότητα 
Η συγγενής διαφραγματοκήλη (ΣΔΚ) αποτελεί δυσπλασία, κατά 
την οποία παρατηρείται πρόπτωση ενδοκοιλιακών σπλάχνων 
μέσα στον θώρακα, διαμέσου ενός ανατομικού ελλείμματος του 
διαφράγματος. Η οπισθοπλάγια διαφραγματοκήλη (Bochdalek), 
αποτελεί την πιο συχνή μορφή. Εμφανίζεται σε συχνότητα 
1:4000 γεννήσεις, ζώντων νεογνών. Αν συμπεριληφθούν και τα 
θνησιγενή νεογνά, η συχνότητα ανέρχεται στα 1:2000 γεννήσεις. 
Τα κορίτσια φαίνεται να προσβάλλονται πιό συχνά από τα αγόρια. 
Το 85-90% των ΣΔΚ παρατηρούνται αριστερά [3]. Το 8-15% 
ανευρίσκονται δεξιά και μόλις το 1,5-4% είναι αμφοτερόπλευρες 
ή κεντρικές [4-5]. Σπανιότερες μορφές ΣΔΚ αποτελούν η κήλη 
του Morgani (οπισθοστερνική διαφραγματοκήλη), η χάλαση ή 
λέπτυνση του διαφράγματος και η αγενεσία αυτού. Σε οικογένειες 
που εντοπίστηκε πλήρης αγενεσία του διαφράγματος, βρέθηκε 
κληρονομικός αυτοσωματικός υπολειπόμενος χαρακτήρας. Οι 
αναφορές περιστατικών εμφάνισης διαφραγματοκήλης σε διδύμους, 
συγγενείς και απογόνους των ασθενών είναι σποραδικές [3]. Η ΣΔΚ 
αποτελεί το 8% όλων των συγγενών δυσπλασιών και ανευρίσκεται 
κυρίως σε τελειόμηνα νεογνά [5]. 

Συνυπάρχουσες Ανωμαλίες 
Η υποπλασία των πνευμόνων, η ατελής συστροφή του εντέρου 
και το ανοιχτό ωοειδές τρήμα, παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, και θεωρούνται στοιχεία της ανωμαλίας της ΣΔΚ 
και όχι συνοδές ανωμαλίες [6]. Σε μια μεγάλη μελέτη των Puri και 
Gorman, διαπιστώθηκε ότι το 100% των θνησιγενών νεογνών, είχαν 
θανατηφόρες συνυπάρχουσες ανωμαλίες [6].
Αυτές είναι:
ανεγκεφαλία

1. Υδροκέφαλος
2. Εγκεφαλοκήλη—μηνιγγομυελοκήλη

Την δεύτερη πιο συχνή ομάδα αποτελούν οι καρδιολογικές ανωμαλίες 
(ανευρίσκονται στο 55% των περιπτώσεων), και περιλαμβάνουν:

1. Μεσοκολπική επικοινωνία 
2. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία (42% των περιπτώσεων) 
3. Αγγειακός δακτύλιος
4. Στένωση της αορτής 
5. Υποπλαστική αριστερή καρδιά 
6. Μονήρης κοιλία (14%) 
7. Μετάθεση μεγάλων αγγείων (2,5%) 

Άλλες πιο ήπιες ανωμαλίες παρατηρούνται από το γαστρεντερικό 
σύστημα, σε ποσοστό 17%, και περιλαμβάνουν:

1. Υπερωϊοσχιστία 

2. Ομφαλοκήλη 
3. Ατρησία οισοφάγου
4. Γαστρόσχιση 

Καθώς επίσης, παρατηρούνται ανωμαλίες και από το ουροποιητικό 
σύστημα: 

1. Υδρονέφρωση 2. πολυκυστικοί νεφροί
Συνυπάρχουσες γενετικές ανωμαλίες, ανευρίσκονται σε ποσοστό 
10%, και περιλαμβάνουν: 

 1. Τρισωμίες 13, 18, 21 
 2. Σύνδρομο Fryns 
 3. Σύνδρομο Brachman – de Lange και άλλα.

Οι συγγενείς ανωμαλίες που επηρεάζουν την θνησιμότητα, είναι οι 
χρωμοσωμιακές και οι συγγενείς καρδιοπάθειες. Η επιβίωση των 
νεογνών με ΣΔΚ που δεν παρουσιάζουν άλλες συνοδές ανωμαλίες 
είναι 68%. Ενώ των νεογνών με συνυπάρχουσες συγγενείς 
καρδιοπάθειες είναι 42% [6-7]. Στην επιβίωση των νεογνών με ΣΔΚ, 
παίζει καθοριστικό ρόλο και η ιατρογενής βλάβη του πνεύμονα, 
που δημιουργείται από την επιθετική ανάνηψη και τον τραυματικό 
μηχανικό αερισμό (σε έδαφος υποπλαστικών πνευμόνων) [7].

Εμβρυολογία
Το διάφραγμα σχηματίζεται μεταξύ της 4ης και 8ης εβδομάδας 
ενδομήτριας ζωής. Διαχωρίζει την Σελόμια κοιλότητα σε υπεζωκοτική 
και περιτοναϊκή. Ο κεντρικός τένοντας προέρχεται από το εγκάρσιο 
διάφραγμα. Το περιφερικό μυϊκό τμήμα, εξορμάται από τις 
οπισθοπλάγιες πλευροπεριτοναΪκές μεμβράνες, και ενώνεται τελικά 
με το εγκάρσιο διάφραγμα. Η αποτυχία της συνένωσης αυτής οδηγεί 
στην δημιουργία της οπισθοπλάγιας διαφραγματοκήλης (Bochdalek). 
Επειδή το αριστερό ημιδιάφραγμα κλείνει μετά το δεξιό, οι 
περισσότερες ΣΔΚ παρατηρούνται αριστερά [8].
Οι ανωμαλίες του διαφράγματος προκύπτουν είτε από ανωμαλίες 
κατά την σύγκλειση, είτε από ανωμαλίες στο σχηματισμό των 
μυών του διαφράγματος. Αυτά τα μυϊκά ελλείμματα, μπορεί να 
είναι εντοπισμένα ή να αφορούν ολόκληρο το ημιδιάφραγμα. 
Παραδείγματα εντοπισμένων ελλειμμάτων αποτελούν τα 
οπισθοπλάγια διαφραγματικά ελλείμματα στον μυ, με παρόντα 
κηλικό σάκο, ή το τρήμα της κήλης Morgagni.
Το έλλειμμα του διαφράγματος, μπορεί να ποικίλλει σε μέγεθος (από 
1-2 cm, μέχρι την πλήρη απουσία του). Τα μεγάλα ελλείμματα με 
πλήρη έλλειψη του διαφράγματος, σχετίζονται με πρώιμα συμπτώματα 
και φτωχή διάγνωση [8-9].

Εικόνα πολλαπλών ελλειμάτων του διαφράγματος

Μ. Παπαδοπούλου, Α. Γούναρης, Μ. Λαμπρίδου
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Παθοφυσιολογία
Η ανάπτυξη του διαφράγματος αρχίζει πάντα από το πρόσθιο τμήμα 
του και αποτελεί ένα χώρισμα της καρδιάς από το ήπαρ. Προχωρεί 
προς τα πίσω για να κλείσει τελικά, προς την πλευρά του αριστερού 
τρήματος του Bochdalek, γύρω στην 8η με 10η εβδομάδα της κύησης. 
Κατά την πρώιμη αυτή φάση του σχηματισμού του διαφράγματος, το 
μέσο έντερο προπίπτει εντός του λεκιθικού ασκού. Εάν η σύγκλείση 
του διαφράγματος, δεν πραγματοποιηθεί κατά την φάση που το μέσο 
έντερο επιστρέφει στην κοιλιά (9η–10η εμβρυική εβδομάδα), τότε 
αυτό προπίπτει εντός της σύστοιχης υπεζωκοτικής κοιλότητας. Αυτή 
η ανώμαλη θέση του εντέρου, εμποδίζει τη φυσιολογική στροφή του, 
και την καθήλωση αυτού στο κοιλιακό τοίχωμα, όπως επίσης δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη του διαφράγματος. Συνέπεια όλων αυτών, 
αποτελεί η δημιουργία διαφραγματοκήλης [7-10]. Οι περισσότερες 
διαφραγματοκήλες γίνονται αντιληπτές κατά τη 12η εβδομάδα 
της κύησης. Τα προβλήματα που προκύπτουν μετά τη γέννηση, 
είναι αποτέλεσμα των προπιπτόντων κοιλιακών σπλάχνων στους 
αναπτυσσόμενους πνεύμονες και στην καρδιά. Η παθοφυσιολογία 
αντικατοπτρίζει το συνδυασμό της πνευμονικής υποπλασίας και της 
πνευμονικής υπέρτασης που αναπτύσσονται [8-9].

Εικόνα αριστερής διαφραγματοκήλης (παθολογοανατομικό 
παρασκεύασμα σε νεογνό 25wks κύησης).

Ο μηχανισμός της πνευμονικής υποπλασίας στη ΣΔΚ αποτελεί σημείο 
διχογνωμίας. Σύμφωνα με την πιο αποδεκτή άποψη, η έκτοπη θέση 
των ενδοκοιλιακών σπλάγχνων στη θωρακική κοιλότητα, κατά τη 
διάρκεια της ενδομήτριας ζωής, εμποδίζει τη φυσιολογική αύξηση 
και ανάπτυξη του σύστοιχου πνεύμονα, γεγονός που μπορεί να 
επηρεάσει σε μικρότερο βαθμό και τον ετερόπλευρο πνεύμονα, 
λόγω της κινητικότητας του μεσοθωρακίου στο έμβρυο. Αυτή η 
άποψη έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά σε ποντικούς και αμνούς 
[11]. Όταν τα συμπτώματα εμφανίζονται νωρίς μετά τη γέννηση, η 
υποπλασία και των δύο πνευμόνων αποτελεί ένα σταθερό εύρημα. Η 
ιστολογική εκτίμηση αυτών των πνευμόνων, δείχνει πως η ανάπτυξη 
τους αντιστοιχεί στην 14η –16η εβδομάδα κύησης. Οι πνεύμονες 
έχουν ελαττωμένο αριθμό βρόγχων, λιγότερα βρογχιόλια (τυπικά 
6-8 γενεές βρόγχων, έναντι των 15 που βρίσκουμε στα φυσιολογικά 
νεογέννητα βρέφη), και ελαττωμένη κυψελιδική επιφάνεια. Επιπλέον, 
έχει διαπιστωθεί ότι το πνευμονικό αγγειακό υπόστρωμα είναι σαφώς 
παθολογικό. Η αγγείωση των πνευμόνων χαρακτηρίζεται από αύξηση 
του πάχους του λείου μυϊκού χιτώνα των αγγείων, η οποία επεκτείνεται 
έως και το επίπεδο των τριχοειδών των κυψελίδων. Ο αριθμός των 
αρτηριδίων είναι κατά κανόνα ελαττωμένος. Όταν η πνευμονική 
υποπλασία είναι αμφοτερόπλευρη (αυτό παρατηρείται συχνότερα 
σε ασθενείς με δεξιά ΣΔΚ ), προκαλείται σοβαρή ανεπάρκεια στη 
ανταλλαγή των αερίων [12].
Οι ΣΔΚ που παρουσιάζονται κατά την ενδομήτρια και άμεση 
μεταγεννητική περίοδο σχετίζονται με μείωση της πνευμονικής 
λειτουργίας, ενώ αυτές που εμφανίζονται αργότερα, σπάνια 
σχετίζονται με πνευμονική υποπλασία [13]. Η πνευμονική λειτουργία 
ελαττώνεται ακόμη περισσότερο από την αυξανόμενη πίεση στην 

πνευμονική αρτηρία, με αποτέλεσμα την δεξιο-αριστερή διαφυγή. Στα 
νεογνά αυτά, η πνευμονική υπέρταση είναι σταθερό εύρημα (λόγω 
του υποπλαστικού αγγειακού υποστρώματος), και η αναπνευστική ή 
μεταβολική οξέωση την επιδεινώνει [14].

Εικόνα δεξιάς διαφραγματοκήλης

Ο Anderson το 1941 παρατήρησε ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης 
Α αυξάνει την επίπτωση της ΣΔΚ. Τέλος, το 50% των τελειομήνων 
νεογνών με ΣΔΚ, έχει παθολογικά χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α [15]. 

Διάγνωση
Οι περισσότερες διαφραγματοκήλες ανακαλύπτονται κατά τον 
προγεννητικό υπέρηχο. Το ποσοστό της προγεννητικής διάγνωσης 
βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 50-55%. Αυξάνεται στο 72%, όταν 
υπάρχουν επιπρόσθετες ανωμαλίες ή παθολογικός καρυότυπος. Η 
μέση ηλικία κύησης για την διάγνωση της απλής διαφραγματοκήλης 
είναι η 25η εβδομάδα κύησης [16]. 
*Αριστερή Διαφραγματοκήλη: τα υπερηχογραφήματα παρουσιάζουν 
ήδη από το 2οτρίμηνο της κύησης, στόμαχο ή εντερικές έλικες (90%), 
εντός του εμβρυϊκού θώρακα. Παρατηρείται μετατόπιση της καρδιάς 
προς τα δεξιά και υποπλασία του σύστοιχου πνεύμονα [16-17]..
*Δεξιά Διαφραγματοκήλη: τα υπερηχογραφήματα εμφανίζουν σπανιό-
τερα, από το 2ο τρίμηνο της κύησης, ήπαρ και έντερο εντός του δεξιού 
εμβρυϊκού θώρακα. Επίσης, διαγιγνώσκονται προγεννητικά πιο δύ-
σκολα, διότι το ήπαρ έχει παρόμοια ηχογένεια με τους εμβρυϊκούς 
πνεύ μονες, και μπορεί να είναι το μόνο όργανο που προσπίπτει εντός 
του θώρακα [16-17]. 

Κλινική εικόνα – Συμπτώματα
Μετά τη γέννηση, όταν η κήλη γεμίζει με αέρα, επιδεινώνεται η 
συμπίεση των πνευμόνων. Συνέπεια αυτού του γεγονοτος, είναι η 
άλλοτε άλλου βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια, που εμφανίζεται στο 
νεογνό. Αυτή είναι ανάλογη του βαθμού της πνευμονικής υποπλα-
σίας και της πνευμονικής υπέρτασης, που έχει ήδη αναπτυχθεί, και 
παρουσιάζεται με την εικόνα του γογγυσμού, της ταχύπνοιας, και 
της εισολκής του στέρνου. Επίσης, μπορεί να συνυπάρχει σοβαρή 
υπερκαπνία και υποξαιμία, με αποτέλεσμα διαφυγή αίματος από 
δεξιά – προς τα αριστερά στο επίπεδο των κόλπων και του αρτηριακού 
πόρου. Τα συχνότερα συμπτώματα αφορούν το αναπνευστικό (43%),  
το γαστρεντερικό (33%) ενώ ασυμπτωματικές περιπτώσεις ανα-
φέρονται σε ποσοστό 11% [18-19]. Τα νεογνά που εμφανίζουν την 
πιο βαριά συμπτωματολογία, παρουσιάζουν στην αίθουσα τοκετού 
δυ σκολία στην ανάνηψη και υψηλά ποσοστά πνευμοθώρακα [18].
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* Φυσική Εξέταση
1. Σκαφοειδής κοιλία
2. Ασύμμετρος χοανοειδής θώρακας
3. Οι καρδιακοί τόνοι ακούγονται στο αντίθετο ημιθωράκιο
4. Το αναπνευστικό ψιθύρισμα μπορεί να υπάρχει ή όχι στο πάσχον 
ημιθωράκιο [17-18] 

 
* Απεικονιστικός Έλεγχος 
Η ακτινογραφία θώρακα και κοιλίας συνήθως είναι διαγνωστική. 
Δεν αποτελεί όμως, αξιόπιστο δείκτη του βαθμού της πνευμονικής 
υποπλασίας. Συνήθως, βλέπουμε εντερικές έλικες με αέρα εντός της 
θωρακικής κοιλότητας και παρατηρείται εκτόπιση του μεσοθωρακίου 
(τυπικό εύρημα της νόσου).
Δυσκολία στην ακτινολογική διάγνωση, παρατηρείται σε ποσοστό 
25%, με τον πνευμοθώρακα και τον υδροθώρακα, ως πιο κοινές 
λανθασμένες διαγνώσεις [19].
Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα βοηθάει στην διαπίστωση της 
θέσης του στομάχου, διότι φαίνεται να πορεύεται από τον οισοφάγο 
προς τον στόμαχο, ο οποίος εκτείνεται εντός του θώρακα! Αυτή η 
τεχνική σε συνδυασμό με τον ακτινολογικό έλεγχο με σκιαστικό του 
ανώτερου πεπτικού συστήματος, βοηθούν στη σωστή διάγνωση της 
αριστερής ΣΔΚ [19]. 

Διαφορική Διάγνωση
Η βλάβη των πνευμόνων που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 
εμβρυϊκής ζωής, μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί από: 

1. Την Κυστική Αδενωματοειδή Δυσπλασία των Πνευμόνων
2. Το Ενδολοβιακό Πνευμονικό Απόλυμα
3. Τις Διάχυτες Πνευμονικές Κύστεις
4. Τη Βρογχογενή Κύστη

Οι συγγενείς αυτές ανωμαλίες, μπορεί να εμφανιστούν σε 
προγεννητικό υπερηχογράφημα (σπανιότερα) ή σε α/α θώρακα (μετά 
τη γέννηση), ως κυστικά μορφώματα στην περιοχή του θώρακα. 
Όμως, η φυσαλίδα του στομάχου φαίνεται κάτω από το διάφραγμα, 
και η ανατομία της κοιλιάς είναι κατά φύση. Μεταγενέστερα, η CT 
θώρακα μπορεί να θέσει τη διάγνωση.
Μετά τη γέννηση, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει:

1. Τον πνευμοθώρακα
2. Την δεξιοκαρδία και 
3. Την λαρυγγοτραχειακή απόφραξη

Αντιμετώπιση της ΣΔΚ

* Προγεννητική Αντιμετώπιση
Εφόσον, τεθεί η διάγνωση της ΣΔΚ προγεννητικά, θα πρέπει να γίνει 
αμνιοπαρακέντηση για τον προσδιορισμό του καρυοτύπου και να 
αναζητηθούν υπερηχογραφικά άλλες συγγενείς ανωμαλίες.
Επειδή το 50% των τελειομήνων νεογνών με ΣΔΚ, έχουν παθολογικά 
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α, συμπεραίνεται ότι η χορήγηση βιταμίνης 
Α στην έγκυο κατά το 2ο τρίμηνο της κύησης, πιθανά να βελτίωνε 
την ανάπτυξη των πνευμόνων του εμβρύου, και την παραγωγή του 
επιφανειοδραστικού παράγοντα. 
Το πλεονέκτημα της προγεννητικής διάγνωσης της ΣΔΚ, είναι ότι 
διατίθεται αρκετός χρόνος, για ενημέρωση των γονέων, για την 
αντιμετώπισή της και την πρόγνωση [20].
Ο τοκετός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ειδικό μαιευτικό 
νεογνολογικό κέντρο, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης 
ου νεογνού, αμέσως μετά τη γέννηση. Σε μια πρόσφατη μεγάλη 
πολυκεντρική μελέτη σε 357 νεογνά με ΣΔΚ, διαπιστώθηκε ότι η 
πλέον κατάλληλη ηλικία κύησης που πρέπει να διενεργείται ο τοκετός, 
είναι μεταξύ 37—38 εβδομάδες κύησης. Όσον αφορά το είδος του 

τοκετού, προτιμάται η καισαρική τομή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, 
ότι η επιβίωση των νεογνών με ΣΔΚ, χωρίς χρήση ECMO, ήταν 60% 
μετά από καισαρική τομή και μόνο 47% μετά από φυσιολογικό τοκετό 
[21]. 

 *Προεγχειρητική Αντιμετώπιση
Στο παρελθόν, η ΣΔΚ θεωρούνταν επείγουσα κατάσταση στην οποία 
είχε απόλυτη ένδειξη η άμεση χειρουργική αποκατάσταση. Αυτή 
η αντιμετώπιση, έχει επαναπροσδιοριστεί, λόγω της κατανόησης 
της σημασίας της πνευμονικής υπέρτασης και της πνευμονικής 
υποπλασίας στην εξέλιξη της νόσου.
Το νεογνό πρέπει να διασωληνώνεται αμέσως μετά τη γέννησή 
του, και να του χορηγείται οξυγόνο, με τη χαμηλότερη πίεση (PIP), 
χορηγώντας συγχρόνως την κατάλληλη τελοεκπνευστική πίεση 
(PEEP) [22]. Ιδανική θεωρείται η χρήση Neopuff, στην αίθουσα 
τοκετού [23]. 
 Η νοσηλευτική παρέμβαση σε αυτό το αρχικό στάδιο αντιμετώπισης 
κρίνεται αναγκαία. Ο νοσηλευτής νεογνολογικής μονάδας σε 
συνεργασία με τον γιατρό οφείλει να συνδράμει στην παροχή 
των πρώτων βοηθειών ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. 
Συγκεκριμένα:

1. Γίνεται η επιλογή του Νο τραχειοσωλήνα σωστής διαμέτρου 
ανάλογα με το μήκος και βάρος του νεογνού [24].
2. Προσδιορίζεται το μήκος που θα τοποθετηθεί ο τραχειοσωλήνας. 
(Μετράται το μήκος από το ακρόμνιο έως το στόμα).
3. Τοποθετείται το νεογνό σε ύπτια θέση με μικρή έκταση της 
κεφαλής [25] .
4. Σερβίρεται το λαρυγγοσκόπιο στον γιατρό αφού προηγουμένως 
έχει ελεγχθεί η λειτουργία του [26].
5. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας—ambu.
6. Ελέγχεται η λειτουργία του αναπνευστήρα και τοποθετούνται τα 
επιθυμητά στοιχεία με βάση τις προαναφερόμενες προδιαγραφές 
(οξυγόνο, χαμηλή πίεση(PIP), κατάλληλη τελοεκπνευστική πίεση 
(PEEP), αναπνοές και χρόνος εισπνοής [24, 25].
7. Μετά την διασωλήνωση και αφού ελεγχθεί με τα ακουστικά ο 
επιτυχής αερισμός των πνευμόνων, στερεώνεται ο τραχειοσωλήνας 
με σωστή τεχνική στο κατάλληλο μήκος.
8. Συνδέεται το νεογνό στον αναπνευστήρα.
Στη συνέχεια τοποθετείται άμεσα ορογαστρικός καθετήρας και 
γίνεται συνεχώς αναρρόφηση του στομάχου, ώστε να ελαττωθεί η 
ποσότητα του αέρα μέσα στην κήλη, και συγχρόνως να μειωθεί η 
συμπίεση των πνευμόνων [27, 28, 29].

Η σωστή τοποθέτηση του ορογαστρικού καθετήρα επιτυγχάνεται με 
τα ακόλουθα βήματα:

1. Μετράται το μήκος από την άκρη του στόματος έως την άκρη του 
ωτός και από εκεί έως την ξιφοειδή υπόφυση [30].
2. Τοποθετείται ο ορογαστρικός στην αρίθμηση που αντιστοιχεί στη 
μέτρηση.
3. Με μια αποστειρωμένη σύριγγα γίνεται αναρρόφηση του περιε-
χομένου του στομάχου. Η παρουσία γαστρικών υγρών και αέρα 
μαρτυρά την επιτυχή θέση του καθετήρα [30, 31].
4. Το σωστό μήκος τόσο του ορογαστρικού όσο και του τραχει ο-
σωλήνα ελέγχονται και πιστοποιούνται με ακτινογραφία [30, 31, 
32].

Ο μηχανικός αερισμός αποτελεί τη βάση της αντιμετώπισης της ΣΔΚ. 
Προτιμάται η εφαρμογή του «ήπιου» μηχανικού αερισμού “gentle 
ventilation”, η οποία ελάττωσε εντυπωσιακά την συχνότητα του 
πνευμοθώρακα (από 43% στο 2% ), και αύξησε την επιβίωση (από 50% 
στο 90%). Στις περιπτώσεις ανθεκτικής αναπνευστικής ανεπάρκειας 
και παραμένουσας πνευμονικής υπέρτασης, η στρατηγική του «ήπιου 
μηχανικού αερισμού» που εφάρμοσε πρώτος ο J. Wung [33], μπορεί 
να εφαρμοστεί καλύτερα με τον «υψίσυχνο ταλαντωσικό αερισμό 
(HFOV)», δεδομένου ότι έτσι επιτυγχάνονται καλύτερα:

1. Μικρότεροι ισπνεόμενοι όγκοι αέρα (Vτ)
2. Μεγαλύτερη στρατολόγηση κυψελίδων (recruitment).

Μ. Παπαδοπούλου, Α. Γούναρης, Μ. Λαμπρίδου
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Επίσης, συχνά προτιμάται ο συνδυασμός του HFOV με τη χορήγηση 
εισπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (NO), διότι διατηρεί σταθερή 
την οξυγόνωση του εγκεφάλου. Η χρήση εξωσωματικής μεμβράνης 
οξυγόνωσης (ECMO) είναι απαραίτητη για τα νεογνά με μεγάλη 
ΣΔΚ και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια [34-37]. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως η χορήγηση φαρμάκων σε νεογνά 
που έχει εφαρμοσθεί η μέθοδος ECMO θα πρέπει να γίνεται με πολύ 
μεγάλη προσοχή. Αναφερόμενες έρευνες διακυβεύουν ότι μπορεί να 
σημειωθούν αρκετές παρενέργειες σε αυτή την ομάδα πληθυσμού 
[36-37].
Η χρήση των ινότροπων φαρμάκων (ντοπαμίνης και ντομπουταμίνης), 
είναι απαραίτητη για την υποστήριξη του κυκλοφορικού συστημάτος. 
Βελτιώνουν την καρδιακή παροχή, ελαττώνοντας τη συστηματική 
αρτηριακή πίεση και περιορίζοντας τη διαφυγή αίματος από αριστερά 
προς τα δεξιά και έτσι μειώνουν έμμεσα την αυξημένη πίεση στα 
πνευμονικά αγγεία [35].
Η χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα, μπορεί όχι μόνο 
να αντιμετωπίσει την ανεπάρκειά του, αλλά και να βελτιώσει 
την ευενδοτότητα του πνεύμονα. Ακόμα, βοηθά στη μείωση των 
πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων βελτιώνοντας έτσι τη ροή του 
αίματος σε αυτά [36].

*Χειρουργική Αντιμετώπιση
Σήμερα, θεωρείται ότι ο κατάλληλος χρόνος για χειρουργική 
αποκατάσταση της ΣΔΚ, επέρχεται μετά τη σταθεροποίηση του 
νεογνού. Η χειρουργική τεχνική που προτιμάται στα περισσότερα 
παιδοχειρουργικά κέντρα, αποβλέπει στη διόρθωση της ΣΔΚ 
διακοιλιακά, μέσω μιας υποπλεύριας τομής. Το πρώτο βήμα μετά 
τη διάνοιξη της κοιλιάς είναι η τοποθέτηση όλων των κοιλιακών 
σπλάγχνων στην περιτοναΪκή κοιλότητα. Τα μικρά ελλείμματα του 
διαφράγματος κλείνονται με την συμπλησίαση των χειλέων του. Στα 
μεγάλα ελλείμματα χρησιμοποιούνται κρημνοί από μύες του κοιλικού 
τοιχώματος ή συνθετικά πλέγματα. Αρκετές φορές τα πλέγματα αυτά, 
σχετίζονται με επιπλοκές :

1. Ρήξη και υποτροπή της κήλης
2. Διαρροή περιτοναϊκού υγρού και αίματος
3. Δημιουργία επίμονου υδροθώρακα

Θεωρείται πάντα απαραίτητη η τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα, για 
να μην υπάρξει ενεργή διαφυγή αέρα ή αιμορραγία [40].
Η ενδομήτρια χειρουργική αποκατάσταση της εμβρυϊκής διαφραγμα-
τοκήλης, έχει αποδειχθεί απογοητευτική, και δεν αποτελεί επιλογή 
στην αντιμετώπιση.

Εικόνες Συγγενούς Διαφραγματοκήλης Χειρουργηθείσας

Ο ρόλος του νοσηλευτή, νοσηλεύτριας, που εργάζεται σε μονάδα 
εντατικής νοσηλείας νεογνών, είναι πολύ σημαντικός, τόσο στην 
προεγχειρητική, όσο και στη μετεγχειρητική φροντίδα του νεογνού. 
Συγκεκριμένα:
 
Προεγχειρητική Φροντίδα
Κατά την προεγχειρητική φροντίδα:

1. Ο νοσηλευτής ενημερώνει τους γονείς του νεογνού για το 
είδος του χειρουργείου, την διάρκεια της επέμβασης και τις τυχόν 
επιπλοκές που μπορούν να προκληθούν [41].
2. Ελέγχει και εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 κεντρικές ενδοφλέβιες 
γραμμές για την χορήγηση των απαιτούμενων υγρών.
3. Ελέγχει τα ζωτικά σημεία του νεογνού και επιτρέπει την μετα-
φορά του στο χειρουργείο μόνο και εφόσον εάν η κλινική του κατά-
σταση είναι σταθερή [41, 42].
4. Ετοιμάζει την ενδοφλέβια φαρμακευτική αγωγή που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια του χειρουργείου και ελέγχει την 
θερμοκοιτίδα μεταφοράς και τον αναπνευστήρα για την πλήρη και 
σωστή λειτουργία τους [41, 42, 43].
5. Αφού μεταφερθεί το νεογνό στο χειρουργείο, γίνεται η 
προετοιμασία του, μετεγχειρητικά, χώρου παραλαβής του.

Ειδικότερα:
1. Ελέγχεται η λειτουργικότητα της θερμοκοιτίδας, {θερμοκρασία, 
υγρασία), καθώς και η λειτουργικότητα του αναπνευστήρα.
2. Εξασφαλίζεται η χρήση οξυμέτρου και παλμογράφου για την 
συνεχή παρακολούθησή του [41, 42].
3. Τοποθετούνται αντλίες για την χορήγηση των ενδοφλέβιων 
υγρών και εξασφαλίζεται η ύπαρξη παροχής οξυγόνου, αντλίας 
αναρ  ρόφησης και πιεσόμετρου για την λήψη των ζωτικών σημείων 
του νεογνού αμέσως μετά την παραλαβή του [41, 42].

Μετεγχειρητική Φροντίδα
Αμέσως μετά την παραλαβή του νεογνού από το χειρουργείο ο 
νοσηλευτής μονάδας:

1.  Ζυγίζει το νεογνό και καταγράφει με ακρίβεια το βάρος του μετά 
το χειρουργείο.
2. Τοποθετεί το νεογνό στη θερμοκοιτίδα και γίνεται άμεση 
σύνδεση με τον αναπνευστήρα και το monitor.
3. Ελέγχει τις φλεβικές γραμμές για την σωστή λειτουργικότητα 
τους και συνδέει την συνεχή έγχυση υγρών σε αυτές.
4. Λαμβάνει τα ζωτικά σημεία του νεογνού (σφύξεις, αναπνοές, 
θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση), κάθε δύο ώρες, τουλάχιστον για 
το πρώτο 48ωρο [41, 42].
5. Ελέγχει το σημείο χειρουργικής τομής για τυχόν αιμορραγία και 
κατά συνέπεια προλαμβάνει καταστάσεις καταπληξίας (κατάπτωσης 
του κυκλοφορικού συστήματος) που μπορεί να προέλθουν 
από αυτή. Σε μη ορατή αιμορραγία, σημεία που μαρτυρούν την 
καταπληξία είναι σφυγμός μικρός και συχνός, αναπνοή επιπόλαιη 
και ανώμαλη, πτώση αρτηριακής πιέσεως και θερμοκρασίας, δέρμα 
και βλεννογόνοι ψυχροί [42, 43].
6. Ελέγχει την διούρηση και τα σημεία διάτασης του στομάχου 
και αποσυμφορίζει το νεογνό με συχνές αναρροφήσεις του 
περιεχομένου του στομάχου από το τοποθετημένο Levin  
[41, 44, 45].
7. Παρακολουθεί για σημεία πόνου στο νεογνό που συνήθως εμ-
φανίζονται τόσο με συμπεριφεριολογικά χαρακτηριστικά, (εκ-
φρά σεις προσώπου, κλάμα, ικανότητα ύπνου, κινήσεις σώματος), 
όσο και με φυσιολογικά χαρακτηριστικά (διαταραχές στην ομαλή 
λειτουργία του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης, των 
αναπνοών και του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης του αίματος [46, 
47, 48, 49].  Σε περίπτωση εντοπισμού της ύπαρξης του πόνου ε φαρ        - 
μόζει άμεσα ανακουφιστικά μέτρα, που κυμαίνονται από την εξα -
σφάλιση ήρεμου περιβάλλοντος έως και στην χορήγηση αναλ-
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γητικών και καταπραϋντικών φαρμάκων [49, 50, 51, 52.]
8. Συμπαρίσταται στην οικογένεια με την διαρκής ενημέρωση 
για την κατάσταση του νεογνού και την ενθάρρυνση για συχνές 
επισκέψεις. 

 
Πρόγνωση και Νοσηρότητα
Η πρόγνωση εξαρτάται από τα προγεννητικά ευρήματα, τα οποία 
σηματοδοτούν τη σοβαρότητα της ΣΔΚ. Αυτά αποτελούν τη βάση 
της ενημέρωσης και προγεννητικής καθοδήγησης των γονέων.
Η έκβαση εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

1. Την παρουσία συνοδών ανωμαλιών
2. Την ηλικία κύησης στην οποία συνέβη η πρόπτωση των 
ενδοκοιλιακών σπλάγχνων εντός του θώρακα
3. Η ποσότητα των σπλάγχνων η οποία προσπίπτει εντός του 
θώρακα, και
4. Ο βαθμός της πνευμονικής υποπλασίας και των καρδιαγγειακών 
αλλαγών, που έχει συντελεστεί.

Πτωχοί προγνωστικοί δείκτες θεωρούνται:
1. Η διάγνωση πριν την 25η εβδομάδα κύησης
2. Η παρουσία του στομάχου εντός του θώρακα (η επιβίωση είναι 
μεγαλύτερη από 90%, εάν το στομάχι είναι κάτω από το διάφραγμα)
3. Το πολύυδράμνιο, το οποίο οφείλεται στην πίεση που υφίσταται 
ο οισοφάγος, λόγω του μεγάλου ενδοθωρακικού όγκου
4. Η πρόπτωση του ήπατος (όταν το ήπαρ δεν συγκαταλέγεται στα 
όργανα που προπίπτουν, τότε η πρόγνωση θεωρείται καλύτερη) 
5. Ο ύδρωπας, καθώς και 
6. Ο λόγος LRH (πνεύμονα προς κεφαλή του εμβρύου) < 1, (σχε-
τίζεται με θνητότητα 100%), ενώ LRH > 1,4, (σχετίζεται με επιβίωση 
100%). Ο λόγος LRH προσδιορίζεται κατά το υπερηχογράφημα του 
εμβρύου.

Το προγεννητικό υπερηχογράφημα καρδιάς του εμβρύου, μπορεί να 
αναγνωρίσει συνοδές ανωμαλίες, όπως υποπλασία της αριστερής 
κοιλίας και αυξημένος όγκος αίματος στην πνευμονική αρτηρία, που 
θεωρούνται παράγοντες πτωχής έκβασης.
Ο απεικονιστικός έλεγχος του εμβρύου με μαγνητική τομογραφία, 
πλεονεκτεί [53].
Εκτιμάται ότι τα παιδιά που επιβιώνουν κατά τη νεογνική περίοδο, 
έχουν συνήθως φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη. Λιγότερο από το 
1/3 των εμβρύων με ΣΔΚ, που έχουν διαγνωστεί προγεννητικά, θα 
επιβιώσει χωρίς αυξημένη νοσηρότητα. Η νοσηρότητα σε ορισμένες 
περιπτώσεις οφείλεται σε ανατομικά αίτια και είναι αναπόφευκτη, ενώ 
σε άλλες αποτελεί συνέπεια των θεραπευτικών χειρισμών, και είναι 
δυνατόν να περιοριστεί στο μέλλον. Τα νεογνά που έχουν επιζήσει μετά 
από χρήση ECMO, φαίνεται πως έχουν σημαντική μακροπρόθεσμη 
πνευμονική δυσλειτουργία, νευρολογικές διαταραχές και διαταραχές 
στην ανάπτυξη [54, 55, 56, 57].

Απώτερα Προβλήματα
Τα νεογνά με ΣΔΚ, που επιβιώνουν, είναι δυνατό να παρουσιάσουν 
στο μέλλον, τα εξής προβλήματα:
1. Ορθοπεδικά προβλήματα
Οι ανωμαλίες του σκελετού, όπως η ασυμμετρία και οι παραμορφώσεις 
του θώρακα (σκαφοειδής θώρακας), καθώς και η σκολίωση, απο-
τελούν από τα πιο συνηθισμένα ορθοπεδικά προβλήματα που εμφα-
νίζονται κυρίως σε μεγάλες ΣΔΚ, και σχετίζονται με την αύξηση των 
ενδοκοιλιακών και ενδοθωρακικών πιέσεων κατά την χειρουργική 
αποκατάσταση.
2. Αναπνευστικά προβλήματα
Η αναπνευστική ανεπάρκεια αποτελεί την πιο σημαντική αιτία 
νοσηρότητας. Το 1/3 των ασθενών με ΣΔΚ, έχει κλινικά και 
ακτινολογικά ευρήματα βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας, που 
παρατηρούνται συχνότερα στα νεογνά που παρέμειναν σε μηχανικό 
αερισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μετά τη χειρουργική 
αποκατάσταση, παρατηρείται σημαντική βελτίωση της ανάπτυξης και 
της λειτουργίας των πνευμόνων, που θεωρείται ιδιαίτερα εμφανής, 

μετά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Οι δείκτες της πνευμονικής 
λειτουργίας, βελτιώνονται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, 
του ύψους και του βάρους των ασθενών. Συχνές λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος εμφανίζονται στο 24% των ασθενών με 
ήπια έως μέτριου βαθμού πνευμονική υποπλασία.
3. Θρέψη και Ανάπτυξη
Οι διαταραχές της ανάπτυξης, οφείλονται στις αυξημένες ενεργειακές 
απαιτήσεις (αυξημένο έργο αναπνοής σε χρόνια πνευμονική νόσο) και 
στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), που αναφέρεται στο 
89% των ασθενών. Παρατηρούνται συχνότερα σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου, που παρουσίασαν προβλήματα εντός των πρώτων 6 ωρών 
από τη γέννηση, και σε ασθενείς που απαιτήθηκε η εφαρμογή ECMO. 
Η διάταση του οισοφάγου, σχετίζεται με την εγγενή δυσκινησία του 
οργάνου, που αντανακλά την καθυστερημένη κένωση του γαστρικού 
περιεχομένου. Δημιουργούνται μακροπρόθεσμα προβλήματα από 
το γαστρεντερικό, όπως χρόνια οισοφαγίτιδα και καθυστερημένη 
εντερική κένωση. Προτείνεται διατροφή πλούσια σε θερμίδες και 
φαρμακευτική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης 
με Η2-αποκλειστές, ως θεραπευτικά μέτρα.
4. Νευροαναπτυξιακή Εξέλιξη
Τα νεογνά με ΣΔΚ βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο υποξικής – 
ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας. Τα νεογνά με σοβαρή πνευμονική 
υποπλασία αντιμετωπίζουν κίνδυνο υποξαιμίας, οξέωσης και πτωχού 
αερισμού. Εγκεφαλική παράλυση έχει παρατηρηθεί στο 4-9% των 
ασθενών. Άλλες νευροαναπτυξιακές επιπλοκές είναι οι σπασμοί, 
οι μαθησιακές δυσκολίες, η απώλεια της ακοής και η καθυστέρηση 
απόκτησης κινητικών δεξιοτήτων [58].

Έκβαση
Τα νεογνά που απαίτησαν θεραπευτική αντιμετώπιση μέσα στις 
πρώτες 6 ώρες τις ζωής τους, παρουσιάζουν θνητότητα σε ποσοστό 
45%, ενώ αυτά που χρειάστηκαν αντιμετώπιση μετά τις πρώτες 6 
ώρες ζωής, παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική θνητότητα. Η συνύπαρξη 
συνοδών ανωμαλιών μπορεί να χειροτερεύει την πρόγνωση. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία, τα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με την εντόπιση 
της ΣΔΚ ποικίλλουν. Όταν η βλάβη εντοπίζεται στο αριστερό 
ημιθωράκιο, η επιβίωση ανέρχεται σε 78%, όταν εντοπίζεται στο δεξιό 
ανέρχεται στο 21%,ενώ σε αμφοτερόπλευρη εντόπιση φθάνει το 1%.
Είναι αποδεκτό ότι τα παιδιά με ΣΔΚ που έχουν επιβιώσει, ζουν μια 
φυσιολογική ζωή.
Ωστόσο, σχετικές δυσλειτουργίες, όπως καθυστέρηση στη θρέψη 
και την ανάπτυξη, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μυοσκελετικές 
ανωμαλίες και αναπνευστικά προβλήματα, παραμένουν σε πολλούς 
από αυτούς.
Η προγεννητική διάγνωση επιτρέπει την σωστή εκτίμηση του 
εμβρύου για πιθανές επιπρόσθετες ανωμαλίες, καθώς και την 
ενημέρωση των γονέων για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και την 
πρόγνωση. Η επικοινωνία με τους γονείς, πρέπει να αρχίζει από τη 
στιγμή της προγεννητικής διάγνωσης και να συνεχίζεται σε όλη την 
παιδική ηλικία.

Μ. Παπαδοπούλου, Α. Γούναρης, Μ. Λαμπρίδου
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