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Παρύ έληεξν

Σειηθόο εηιεόο θαηαιήγεη 
ζηε κεζόηεηα ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ ηπθινύ 

κέζσ ηεο «αληηπαιιηλδξνκηθήο» 
εηιενηπθιηθήο βαιβίδαο

Μήθνο: 150 cm

Δηάκεηξνο: ζηαδηαθά 
ειαηηώλεηαη από ην 

ηπθιό (7-8 cm) έσο ηελ 
νξζνζηγκνεηδηθή

ζπκβνιή (2-3 cm) θαη 
απμάλεηαη ζηελ νξζηθή

ιήθπζν



Εκβξπνινγία

Κήιε ζηνλ ακληαθό ζάθθν Επαλαθνξά ζηελ πεξηηνλατθή θνηιόηεηα

Καζήισζε ζην νπηζζνπεξηηόλαην



Αληη-σξνινγηαθή ζηξνθή 2700



Μέσο έντερο

Δεμηό θαη εγθάξζην θόινλ
Αηκαηώλεηαη από άλσ κεζεληέξην αξη

Οπίσθιο έντερο

Αξηζηεξό θόινλ θαη νξζό
Αηκαηώλεηαη από θάησ κεζεληέξην αξη



Μαθξνζθνπηθή δηακόξθσζε

Διαφέρει από λεπτό έντερο

Κυψελοειδής διαμόρφωση

Επιπλοϊκές αποφύσεις

Κολικές ταινίες

Σύντηξη επιμήκους μυϊκού χιτώνα

1/6 μήκους παχέος εντέρου

ενοποιούνται στο ορθό

Taenia mesocolica
Taenia omentalis

Taenia libera



Δεμηό θόινλ
θσιεθνεηδήο απόθπζε

Αναπτύσσεται ως προεξοχή–απόφυση του τυφλού

Μήκος: 1-30 εκ (μέσος όρος: 6-9 εκ), διάμετρος αυλού < 0,3 εκ.

Αποτελείται από τη βάση, το σώμα και την κορυφή

Βάση: σταθερή θέση, 2,5 εκ κάτωθεν της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, στο σημείο 

που ενώνονται οι 3 κολικές ταινίες του τυφλού

65% ανευρίσκονται οπισθίως και επί τα εντός του τυφλού



Δεμηό θόινλ
Σπθιό & αληόλ θόινλ

αρχικό τμήμα του παχέος εντέρου

σακοειδή διαμόρφωση και μήκος 6-8 cm

περιβάλλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 

από περιτόναιο 

βρίσκεται στο δεξιό λαγόνιο βόθρο

Σπθιό



Δεμηό θόινλ
Σπθιό & αληόλ θόινλ

Μήκος :15 cm

Από τυφλό έως ηπατική (δεξιά κολική καμπή)

Επί τα εντός του ψοΐτη και προσθίως 

τετράγωνου οσφυϊκού μυός και κάτω πόλου 

του δεξιού νεφρού

Περιβάλλεται από περιτόναιο 

κατά την πρόσθια και τις δύο πλάγιες επιφάνειές 

Ανάκαμψη του περιτοναίου στο πλάγιο 

κοιλιακό τοίχωμα: γραμμή του Toldt

Κάτωθεν του δεξιού λοβού του ήπατος 

ανακάμπτει απότομα προς τα έσω και κάτω 

σχηματίζοντας την ηπατική  (δεξιά κολική) καμπή

Ηπατική καμπή: έμπροσθεν του κατώτερου 

τμήματος του δεξιού νεφρού και της 

κάθετης μοίρας  του δωδεκαδακτύλου

Αληόλ θόινλ



Δεμηό θόινλ
Σπθιό & αληόλ θόινλ

Μήκος :15 cm

Από τυφλό έως ηπατική (δεξιά κολική καμπή)

Επί τα εντός του ψοΐτη και προσθίως 

τετράγωνου οσφυϊκού μυός και κάτω πόλου 

του δεξιού νεφρού

Περιβάλλεται από περιτόναιο 

κατά την πρόσθια και τις δύο πλάγιες επιφάνειές 

Ανάκαμψη του περιτοναίου στο πλάγιο 

κοιλιακό τοίχωμα: γραμμή του Toldt

Κάτωθεν του δεξιού λοβού του ήπατος 

ανακάμπτει απότομα προς τα έσω και κάτω 

σχηματίζοντας την ηπατική  (δεξιά κολική) καμπή

Ηπατική καμπή: έμπροσθεν του κατώτερου 

τμήματος του δεξιού νεφρού και της 

κάθετης μοίρας  του δωδεκαδακτύλου

Αληόλ θόινλ



Εγθάξζην θόινλ

μεγαλύτερο τμήμα του παχέος εντέρου 

Μήκος: 45 cm

περιβάλλεται από περιτόναιο 

σε όλες του τις επιφάνειες

μείζον επίπλουν συμφύεται 

κατά την πρόσθια-άνω επιφάνειά του

αριστερή ή σπληνική καμπή: πίσω από 

τον κάτω πόλο του σπλήνα 

και καθηλώνεται στο διάφραγμα 

με το φρενοκολικό σύνδεσμο

σε σχέση με την ηπατική καμπή

η σπληνική καμπή σχηματίζει πιο οξεία γωνία 

και βρίσκεται ψηλότερα



ύληεμε πεηάισλ 
κείδνλνο επηπιόνπ
ζηελ πξόζζηα-άλσ 

επηθάλεηα εγθαξζίνπ

Οπίζζηα-άλσ 
επηθάλεηα εγθαξζίνπ 

θαηά κήθνο 
ηεο  κεζνθνιηθήο

ηαηλίαο  ηνπ  
ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ 
κεζνθόινπ ηνπ κε ην 

θάησ όξην ηνπ 
παγθξέαηνο

Επίπινπλ

Εγθάξζην



Καηηόλ θόινλ

Μήκος: 25 cm

Καλύπτεται από περιτόναιο κατά την πρόσθια 

και τις δύο πλάγιες επιφάνειές του

Κατά την οπίσθια επιφάνεια έρχεται σε επαφή 

με τον αριστερό νεφρό, τον τετράγωνο οσφυϊκό 

και τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ



ηγκνεηδέο

κινητό, σχήματος S τμήμα του παχέος εντέρου

μήκος: 35-40 cm

καλύπτεται πλήρως από περιτόναιο, 

σχήματος ανεστραμμένου V, 

το οποίο είναι προσκολλημένο 

στο πλάγιο τοίχωμα της πυέλου

σιγμοειδικός βόθρος: σχηματίζεται από 

την πτύχωση που σχηματίζει 

το μακρύ και χαλαρό μεσοσιγμοειδές

κάτω από αυτόν το χώρο 

βρίσκεται ο ουρητήρας, 

που εφιππεύει το διχασμό 

της αριστερής κοινής λαγονίου

ορθοσιγμοειδική συμβολή: λειτουργική βαλβίδα



Οξζό
Εκβξπνινγία

Οπίζζην έληεξν θαηαιήγεη ζηελ ακάξα

Οπξν-νξζηθό δηάθξαγκα



Οξζό
Σν νξζό εθηείλεηαη από ην πέξαο ηνπ 
ζηγκνεηδνύο ζηελ νξζνζηγκνεηδηθή ζπκβνιή 
έσο ηνλ νξζνπξσθηηθό δαθηύιην, 
πεξίπνπ 4 εθ από ην πξσθηηθό άλνηγκα 

To νξζό έρεη κήθνο 12-15 εθ. 
Εκπεξηέρεη 3 πηπρώζεηο: αξηζηεξά ηελ άλσ, 
δεμηά ηε κέζε θαη αξηζηεξά ηελ θάησ (βαιβίδεο ηνπ Houston) 



εκεία κεηάπησζεο νξζνύ ζην ζηγκνεηδέο

το επίπεδο του Ι3 σπονδύλου (ιερά ακρολοφία)

το επίπεδο εξαφάνισης του μεσεντερίου του σιγμοειδούς

το επίπεδο όπου οι κολικές κυψέλες και οι επιπλοϊκές αποφύσεις 

εξαφανίζονται και οι κολικές ταινίες αναπτύσσονται από τις 3 διακριτές 

δέσμες του επιμήκους χιτώνα στο κόλον σε ένα πλήρες μυϊκό στρώμα έξω 

επιμήκους χιτώνα στο ορθό

το σημείο διχασμού της άνω αιμορροϊδικής αρτηρίας, που αποτελεί την προς 

τα κάτω συνέχεια της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας

το επίπεδο της άνω ορθικής πτυχής



Μεζννξζό

Μεζννξζό



Μεζννξζό



To αλώηεξν ηξηηεκόξην ηνπ νξζνύ θαιύπηεηαη από πεξηηόλαην θαηά ηελ πξόζζηα
θαη ηελ πιάγηα επηθάλεηά ηνπ κόλν, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο νπίζζηαο
θαη δύν πιαγίσλ πεξηηνλατθώλ αλαθάκςεσλ ζηελ νξζνζηγκνεηδηθή ζπκβνιή.
Σν κέζν ηξηηεκόξην ηνπ νξζνύ θαιύπηεηαη από πεξηηόλαην κόλν θαηά ηελ πξόζζηα
επηθάλεηά ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο πξόζζηαο
πεξηηνλατθήο αλάθακςεο ζην όξην κεηαμύ ηνπ κέζνπ θαη ηνπ θαηώηεξνπ νξζνύ,
ε νπνία θαη νξίδεη ην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ ρώξνπ ηνπ Douglas,
δειαδή ηεο νξζνθπζηηθήο πηπρήο ζηνλ άλδξα θαη ηεο νξζνκεηξηθήο (επζπκεηξηθήο)
πηπρήο ζηε γπλαίθα.
Σν θάησ ηξηηεκόξην δελ θαιύπηεηαη από πεξηηόλαην
θαη είλαη πιήξσο εμσπεξηηνλατθό





Αλαηνκία πξσθηνύ



Πεξηπξσθηηθνί ρώξνη

Τπεξζθηγθηεξηαθόο

Μεζνζθηγθηεξηαθόο

Ιζρηννξζηθόο

Πεξηπξσθηηθόο



Αξηεξηαθή αηκάησζε



Αξηεξηαθή αηκάησζε

Άλσ κεζεληέξηνο Κάησ κεζεληέξηνο



Πάληα παξνύζα

Απνύζα: 18%

Απνύζα: 5-20%



Μνλήξεο άλσ νξζηθή
(αηκνξξντδηθή) αξηεξία, πνπ 

απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο θάησ 
κεζεληεξίνπ αξηεξίαο

Δηπιέο κέζεο νξζηθέο
(αηκνξξντδηθέο) αξηεξίεο, 
θιάδνπο ησλ έζσ ιαγνλίσλ 

αξηεξηώλ, πνπ είλαη ηδηαίηεξα 
«αζηαζείο» (θαη νη δύν 

αλεπξίζθνληαη ζην 5% ηνπ 
πιεζπζκνύ)

Δηπιέο θάησ νξζηθέο
(αηκνξξντδηθέο) αξηεξίεο, 

θιάδνπο ησλ έζσ αηδνητθώλ, 
θιάδσλ ησλ έζσ ιαγνλίσλ 

αξηεξηώλ

Αξηεξηαθή αηκάησζε νξζνύ



Αλαζηνκσηηθά δίθηπα





εκεία ειαηησκέλεο αηκάησζεο



Φιεβηθή απνρέηεπζε 



Φιεβηθή απνρέηεπζε νξζνύ

άλσ αηκνξξντδηθέο θιέβεο 
πξνο ηε θάησ κεζεληέξην

θιέβα θαη ην ππιαίν ζύζηεκα

κέζεο θαη θάησ 
αηκνξξντδηθέο θιέβεο πξνο ηηο 

έζσ ιαγόληεο θιέβεο θαη ηε 
ζπζηεκαηηθή θιεβηθή 

θπθινθνξία



Λεκθαδεληθή απνρέηεπζε



Λεκθαδεληθή απνρέηεπζε
νξζνύ



Κάτω μεσεντέπιο πλέγμα
Ρίζα κάτω μεσεντεπίος

Σςμπαθητικέρ ίνερ (Ο3-Ι1)

Άνω ςπογάστπιο πλέγμα
Δισασμόρ αοπτήρ

Υπογάστπια νεύπα
Μεταξύ πςελικών πεπιτονιών

Ππειηθά 
λεπξηθά πιέγκαηα



πκπαζεηηθά ππνγάζηξηα λ.
+

Παξαζπκπαζεηηθά ππειηθά λεύξα 
(Ι2-Ι4)

(nervi erigentes)

Kάησ ππνγάζηξην (ππειηθό) πιέγκα

Νεπξαγγεηαθό δεκάηην Walsch



Περιφερική προώθηση του περιεχομένου 

του παχέος εντέρου

Προσωρινή αποθήκευση του περιεχομένου 

στο περιφερικό κόλον μέχρι το χρόνο της αφόδευσης

Ταχεία κένωση τμήματος του παχέος εντέρου 

κατά την αφόδευση

Απορρόφηση ύδατος και ηλεκτρολυτών

Απορρόφηση λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου 

και προϊόντων του βακτηριακού μεταβολισμού

Απορρόφηση χολικών οξέων

Φπζηνινγία παρένο εληέξνπ



Κηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα παρένο εληέξνπ

Τμηματικές κινήσεις, οι οποίες προωθούν το εντερικό περιεχόμενο και προς 

τις δύο κατευθύνσεις

Μαζικές προωθητικές κινήσεις, οι οποίες είναι ισχυρές συσπάσεις που 

λαμβάνουν χώρα μερικές φορές την ημέρα και προωθούν το περιεχόμενο 

κατά μήκος του εγκαρσίου και του κατιόντος κόλου. Ακολουθούν τη λήψη 

τροφής, σχετίζονται με το γαστροκολικό αντανακλαστικό και αποτελούν το 

βασικό μηχανισμό προώθησης των κοπράνων προς το ορθό

Ανάδρομες περισταλτικές κινήσεις, που ορίζονται από συσπάσεις που 

προωθούν κεφαλικώς το περιεχόμενο, ξεκινούν από το εγκάρσιο και 

κινούνται εγγύς προς το δεξιό κόλον



Οξζό θαη πξσθηόο

ύζπαζε ηνπ αλειθηήξα πξνθαιεί έιμε ηνπ νξζνύ πξνο ηελ εβηθή ζύκθπζε, 
νμύλνληαο ηε γσλία κεηαμύ ηνπ νξζνύ θαη ηνπ πξσθηηθνύ θαλαιηνύ 

θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ εγθξάηεηα


