
Darja Máslová 

Novorozenec s opakovaným 
zvracením 



Pacient 1 

• Od narození intolerance stravy, ublinkávání, gastrická 
rezidua s biliárním obsahem, distenze břicha. 

•  Smolka odešla v menším množství 1x po porodu.  

• 4. den progrese příznaků, biliární zvracení 



• RTG: obraz nízké obstrukce GIT 

• Dif.dg.:  
– atrezie ilea,  

– mekoniový ileus,  

– Mb. Hirschsprung,  

– sy. hypoplastického levého kolon 



• UZ: Střevní kličky nepřehledné 
pro plyn, pouze z laterálního 
přístupu vlevo je patrné úzké 
colon bez obsahu. Bez volné 
tekutiny.  

 



• UZ: Střevní kličky nepřehledné 
pro plyn, pouze z laterálního 
přístupu vlevo je patrné úzké 
colon bez obsahu.  

 

 



 

 • Irigo: šíře kolon 6 mm - 
mikrokolon 



 

 • Irigo: šíře kolon 6 mm – 
mikrokolon 

• Dif.dg.:  
– atrezie ilea,  

– mekoniový ileus,  

– Mb. Hirschsprung,  

– sy. hypoplastického levého kolon 

 



• Operační nález: Atrezie terminálního ilea s krytou 
perforací 



RTG nativní 

• atrézie duodena 

• atrézie jejuna/orálního 
ilea 

pasáž irrigografie 

vysoká úplná 

obstrukce 

vysoká neúplná 

obstrukce 
nízká obstrukce 

žádné další 
zobrazení 

• stenóza duodena 

• malrotace +/- volvulus 

• atrézie terminálního ilea/colon 

• mekoniový ileus 

• Hirschsprungova ch.  

• sy mekoniové zátky / sy 

hypoplastického levého tračníku 

http://www.detskyrentgen.cz 

Střední část ilea 

+UZ 



Pacient 2 

• 1 hod starý novorozenec s prenatálním podezřením 
na atresii jejuna.  





 

Distenze kliček tenkého střeva v obou polovinách dutiny 
břišní, mikrokolon 



• RTG: limitace hodnocení RTG 
snímku při malém množství 
plynu v GIT - vyšetření 
provedeno těsně po narození. 



 
• „Saop bubble“ obsah 



• Operační nález: mekoniový ileus 



Pacient 3 + 4 

 



8. denní donošený novorozenec, 
4 dní zvracení 

2. denní donošený novorozenec. 
Od narození opakovaně zvrací, 
stagnační obsah 



 

„Dětská radiologie do kapsy“ Kynčl et al., in press 



Pacient 4 
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RTG nativní 

• atrézie duodena 

• atrézie jejuna/orálního 
ilea 

pasáž irrigografie 

vysoká úplná 

obstrukce 

vysoká neúplná 

obstrukce 
nízká obstrukce 

žádné další 
zobrazení 

• stenóza duodena 
• malrotace +/- volvulus 

• atrézie terminálního ilea/colon 

• mekoniový ileus 

• Hirschsprungova ch.  

• sy mekoniové zátky 

• sy hypoplastického levého tračníku 

http://www.detskyrentgen.cz 

Střední část ilea 


