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Τν θπηνπίιεκα απνηειεί ζπάλην αίηην απνθξαθηηθνύ εηιενύ.
Σκοπός: Η παξνπζίαζε αζζελνύο κε θιηληθή εηθόλα νμείαο θνηιίαο ζπλεπεία θπηνπηιήκαηνο λήζηηδνο θαη ε
αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο.
Περιγραθή περιπηώζεως: Άλδξαο ειηθίαο 69 εηώλ εηζήρζε ζηελ Κιηληθή καο ιόγσ έληνλνπ θνηιηαθνύ άιγνπο
κε πνιιαπινύο ζπλνδνύο εκέηνπο. Σην ηζηνξηθό ηνπ αλαθέξζεθε ζθσιεθνεηδεθηνκή θαη γαζηξεθηνκή γηα έιθνο
12δαθηύινπ πξν 25εηίαο. Κιηληθώο παξνπζίαδε βαζκηαία απμαλόκελε επαηζζεζία θαη κπτθή αληίζηαζε ζην
επηγάζηξην θαη ζηε δεμηά πιάγηα θνηιηαθή ρώξα, ελώ θαηά ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν δηαπηζηώζεθε
ιεπθνθπηηάξσζε (15.500 K/uL) θαη πνιπκνξθνππξήλσζε (80%). Η απιή αθηηλνγξαθία θνηιίαο ήηαλ θπζηνινγηθή
(εηθ.1), ελώ ζην ππεξερνγξάθεκα θνηιίαο δηαπηζηώζεθε πάρπλζε ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο λήζηηδνο, ηνπ ηπθινύ θαη
ηνπ αληόληνο θόινπ. Ο αζζελήο θαηά ηελ παξαθνινύζεζε παξνπζίαζε επηδείλσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο,
θπξίσο ηεο έληαζεο ηνπ άιγνπο, απμεκέλε παξνρέηεπζε από ην ξηλνγαζηξηθό ζσιήλα θαη θιηληθά ζεκεία νμείαο
θνηιίαο. Σηελ αμνληθή ηνκνγξαθία θνηιίαο παξαηεξήζεθε δηάηαζε ηεο αξρηθήο κνίξαο ηεο λήζηηδνο, ζεκεία
απόθξαμεο ηνπ απινύ, ρσξίο αλάδεημε ηνπ αηηίνπ (εηθ.2). Ο αζζελήο ππνβιήζεθε ζε εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία
θαηά ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε απόθξαμε ηνπ αξρηθνύ ηκήκαηνο ηεο λήζηηδνο από ηελ παξνπζία ελδναπιηθνύ
μέλνπ ζώκαηνο πνπ επξόθεηην γηα θπηνπίιεκα. Απηό αθαηξέζεθε κε εληεξνηνκή πνπ δηελεξγήζεθε θεληξηθόηεξα
ηνπ ζεκείνπ ελζθήλσζεο (εηθ.3). Η κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηνπ αζζελνύο ππήξμε νκαιή.

Εηθ.1 Αθηηλνγξαθία θνηιίαο: απνπζία
πδξαεξηθώλ επηπέδσλ
θπηνπηιήκαηνο

Εηθ.2 Αμνληθή ηνκνγξαθία: ην ζεκείν
απόθξαμεο ηεο λήζηηδνο (βέινο)

Εηθ.3. Δηεγρεηξεηηθή εηθόλα αθαίξεζεο

Σσδήηεζε
Τα πηιήκαηα απνηεινύλ ζπγθεληξώζεηο μέλσλ πιηθώλ εληόο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (θπξίσο ζηνλ ζηόκαρν).
Δηαθξίλνπκε ηνπο εμήο ηύπνπο: α) Φπηνπίιεκα, β) ηξηρνπίιεκα (ζε λένπο κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ή παηδηά κε
λνεηηθή πζηέξεζε), γ) γαιαθηνπίιεκα (ζε πξόσξα λενγλά), δ) θαξκαθνπίιεκα (θαηά ηε ιήςε ρνιεζηεξακίλεο,
ζνπθξαιθάηεο, ληθεδηπίλεο, αληηόμηλσλ), ε) άιια πηιήκαηα (ηξηρνθπηνπίιεκα, δηνζππξνπίιεκα, πίιεκα από
λεθξέο αζθαξίδεο).
Οη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία θπηνπηιήκαηνο είλαη: α) Η γαζηξεθηνκή ή βαγνηνκή θαη
ππισξνπιαζηηθή (5-12% ησλ αζζελώλ κε επεκβάζεηο ζην ζηόκαρν), β) Οη λεπξνινγηθέο παζήζεηο (κπνηνληθή
δπζηξνθία, Guillain Barre), γ) Οη ελδνθξηλνπάζεηεο (ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ππνζπξενεηδηζκόο) θαη δ) Άιινη
παξάγνληεο (ε θπζηηθή ίλσζε, ε ρνιόζηαζε, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα, ε ςπρηαηξηθή λόζνο θαη ε θαθή κάζεζε).
Τα θπηνπηιήκαηα απνηεινύλ ζπάλην αίηην απνθξαθηηθνύ εηιενύ ζε πνζνζηό 0,4-4%. Πξνεγρεηξεηηθά ε δηάγλσζε
κπνξεί λα ηεζεί ππεξερνγξαθηθά ζε πνζνζηό 88%, σο ππεξερντθή κάδα κε αθνπζηηθή ζθηά, θπξίσο όκσο κε ηελ
αμνληθή ηνκνγξαθία, ζηελ νπνία ζην 76% ησλ πεξηπηώζεσλ παξαηεξείηαη ην ζεκείν ηνπ ζηόρνπ, ελώ ζην 11%
ελδναπιηθή κάδα, παξάιιεια δε απνθιείνληαη άιιεο αηηίεο εηιενύ.
Η ζεξαπεία, όηαλ εληνπίδνληαη εληόο ηνπ ζηνκάρνπ, είλαη ε ελδπκηθή δηάζπαζε (πξσηενιπηηθά έλδπκα, ρνξήγεζε
Coca cola κε ξηλνγαζηξηθό θαζεηήξα) ή ν ελδνζθνπηθόο θαηαθεξκαηηζκόο. Σε πεξίπησζε απνθξαθηηθνύ εηιενύ
ζπληζηάηαη ιαπαξνηνκία θαη πξνώζεζε ηνπ πηιήκαηνο δηα ηεο εηιενηπθιηθήο βαιβίδαο εληόο ηνπ παρένο εληέξνπ
ή αθαίξεζε απηνύ κε εληεξνηνκή θεληξηθόηεξα ηνπ ζεκείνπ ηεο ελζθήλσζεο.
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