
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ 
 

 

ΑΜΔΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΕΧΣΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΝ) 

1. Δκηέλεζη ζύνηομηρ εξέηαζηρ. Σπκπιεξψλνπκε πιήξσο ηα δσηηθά ζεκεία φπσο ΑΠ, ζθχμεηο, κε 

ηνλ άξξσζην ζε θαηαθεθιεκέλε θαη φξζηα ζέζε, εθ’ φζν ε ΑΠ ηνπ αξξψζηνπ ζε χπηηα ζέζε είλαη 

θπζηνινγηθή. Δθηηκνχκε ηελ πεξηθεξηθή αηκάησζε (εμεηάδνκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο, εάλ 

ππάξρεη  πγξφ θαη θνιιψδεο δέξκα,) θαη πξνρσξνχκε ζε πξνζεθηηθή εμέηαζε ηεο θνηιηάο θαη ησλ 

άιισλ ζπζηεκάησλ ζηε ζπλέρεηα. Πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνκε ή λα απνθιείζνκε θιηληθά ζεκεία 

ελφο έθδεινπ θνηιηαθνχ αλεπξχζκαηνο ηεο ανξηήο, ή ζεκείσλ νμείαο ρεηξνπξγηθήο θνηιίαο, ή αη-

κνξξαγίαο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. Πξέπεη λα γίλεηαη εμέηαζε ηνπ νξζνχ θαη έιεγρνο ησλ 

θνπξάλσλ γηα αίκα. Σε πεξίπησζε ηξαχκαηνο θνηιηαθνχ ιακβάλεηαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ηξαπκαηη-

ζκνχ. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ αληαλαθιαζηηθνχο πφλνπο θαη ηδηαίηεξα 

ζην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη κε επηγαζηξηθφ πφλν πνπ αληα-

λαθιά ζηε πιάηε. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο βνεζά ην ηζηνξηθφ, ην ΗΚΓ θαη ηα εξγαζηεξηαθά επξή-

καηα. 

2. Αναγνώπιζη ηος ςποτήθιος για επείγοςζα σειποςπγική επέμβαζη. Δάλ ππάξρεη ππφηαζε  ζε φξ-

ζηα ζέζε ρσξίο αηκνξξαγία απφ ην γαζηξεληεξηθφ θαη εκθαλή  άιιε απψιεηα φγθνπ αίκαηνο ηφηε 

πξέπεη λα ζθεπηφκεζα φηη ππάξρεη αλεχξπζκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο πνπ πηζαλφλ έρεη επηπιαθεί. 

Σηε πεξίπησζε ζαληδψδνπο ζχζπαζεο ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ, ή ζε χπαξμε ζεκείσλ πεξηηνλί-

ηηδαο, ή εηιενχ πνπ πξνθαιεί ζηξαγγαιηζκφ ησλ αγγείσλ πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη άκεζα ν άξξσ-

ζηνο γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Δπίζεο shock πνπ αλζίζηαηαη ζηε ηαρεία ρνξήγεζε πγξψλ ελδν-

θιεβίσο, θαη ζπλνδεχεηαη απφ νμχ θνηιηαθφ πφλν ρξεηάδεηαη άκεζε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ( 

εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία). 

3. Θεπαπεία ηος shock. Πξνζνρή πξέπεη λα δηαρσξίδνκε ηελ ππφηαζε απφ ην αιεζηλφ shock. Σηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη: 

 Τνπνζέηεζε δχν επξέσλ θιεβηθψλ γξακκψλ. Η κία ηνπνζεηείηαη ζε θεληξηθή θιέβα γηα ιήςε 

ηεο ΚΦΠ. 

 Λακβάλεηαη αίκα γηα Ht, ιεπθά ηχπν, ειεθηξνιχηεο, πξνζδηνξηζκφ ηεο ακπιάζεο, ζαθράξνπ, 

νπξίαο, θξεαηηλίλεο, θαη γηα δηαζηαχξσζε αίκαηνο. 

 Πξνρσξνχκε ζηελ άκεζε έγρπζε θξπζηαινεηδψλ δηαιπκάησλ κε βάζε ηελ ΑΠ, ηελ σξηαία α-

πνβνιή νχξσλ, θαη ηε ΚΦΠ. Αξρηθά ρνξεγνχκε ζε ελήιηθεο, 1 lt κέζα ζε 10-20 min. 

 Φνξεγνχκε 02  ( 5-10 lt/min) κε ξηληθφ θαζεηήξα ή κε κάζθα. 

 Τνπνζεηνχκε νπξνθαζεηήξα Folley, θαη ζηέιλνκε νχξα γηα εμέηαζε. 

 Δμεηάδνκε ηα αέξηα ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο θαη ην pH. 

 Τνπνζεηνχκε ξηλνγαζηξηθφ θαζεηήξα (Levin) ηδηαίηεξα εάλ ππάξρεη πεξηηνλίηηδα, εηιεφο, γα-

ζηξεληεξηθή αηκνξξαγία ή εκεηνί. 

 Λακβάλεηαη ΗΚΓ 12 γξακκψλ θαη αξρίδνκε ζπλερή ειθηξνθαξδηνγξαθηθή παξαθνινχζεζε. 

 Αξρίδνκε αληηβίσζε εάλ ππάξρεη ππνςία βαθηεξηαθήο ινίκσμεο. Φνξεγνχκε ζπλδπαζκφ αληη-

βηνηηθψλ φπσο: θιηληακπθίλε ή θεθαινζπνξίλε α  ́ή β  ́γεληάο, κε κηα ακηλνγιπθνζίδε. Σε πεξί-

πησζε πνπ ππάξρεη θαη εληεξφθνθθνο κπνξνχκε λα δψζνκε θαη πεληθηιίλε. Αληί ηεο θιηληακπ-

θίλεο κπνξνχκε λα δψζνκε κεηξνληδαδφιε. 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΑΡΡΧΣΧΝ ΜΔ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΠΟΝΟ 

 

Όηαλ ηα δσηηθά ζεκεία ζηαζεξνπνηεζνχλ ζην θπζηνινγηθφ ν άξξσζηνο ειέγρεηαη γηα δηάθνξεο πα-

ζήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία (πίλαθαο 7-2 ζειίδαο 110). Ο πφλνο είλαη ην ζπ-

λεζέζηεξν ζχκπησκα ζε νμεία ελδνθνηιηαθή πάζεζε. Η δηάγλσζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ 

ην ηζηνξηθφ θαη ηε θαιή θιηληθή εμέηαζε θαη νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζπλήζσο επηβεβαηψλνπλ ηε 



 2 

δηάγλσζε. Γεληθά ε δηάγλσζε ζην 85-90% κπνξεί λα έρεη βάζε κφλν ην ηζηνξηθφ θαη ηε θιηληθή εμέ-

ηαζε. 

Α)  Ηζηοπικό 

Δάλ ππάξρεη ηζηνξηθφ θνηιηαθνχ ηξαχκαηνο ε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε είλαη δηαθνξεηηθή. (Κεθά-

ιαην 19). Πφλνο ζηε πχειν ζηηο γπλαίθεο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 30. Αλάινγα κε ηελ κνξθή θαη 

ηελ εκθάληζε ηνπ θνηιηαθνχ πφλνπ κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζηε δηάγλσζε: 

 Απόηομη (Ξαθνική) έναπξη. Δάλ ν άξξσζηνο ήηαλ θαιά θαη μαθληθά παξνπζηάδεηαη δπλαηφο πφλνο 

ζηε θνηιηά θαη αγσλία ε πην πηζαλή δηάγλσζε είλαη ξήμε θνίινπ ζπιάρλνπ ή αγγεηαθφ επεηζφδην 

φπσο ξήμε αλεπξχζκαηνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο. Τελ ζηηγκή ηεο ξήμεο ν πφλνο είλαη πην δπλαηφο 

θαη έρεη ηε κεγίζηε ηνπ έληαζε (αλαθέξεηαη απφ ηνλ άξξσζην ζαλ καραηξηά) ή γξήγνξα θζάλεη ζην 

κέγηζην ηεο έληαζεο ηνπ. Ο λεθξηθφο θσιηθφο ή θσιηθφο ησλ ρνιεθφξσλ είλαη μαθληθφο αιιά ε 

έληαζε ηνπ παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο. Πφλνο πνπ αξρίδεη μαθληθά ηελ αξρή ειαθξά θαη ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη πνιχ δπλαηφο πξέπεη λα καο βάδεη ηελ ππνςία φηη νθείιεηαη ζε ζξφκβσ-

ζε ησλ κεζεληεξίσλ αγγείσλ ή είλαη νμεία παγθξεαηίηηδα ή ζηξαγγαιηζκφο ηνπ εληέξνπ.  Δάλ ν πφ-

λνο εληνπίδεηαη ζηε πχειν ζε γπλαίθεο πξέπεη λα ζθεπηφκεζα ηε ξήμε ηεο εμσκήηξηαο θχεζεο ή 

ζπζηξνθή θχζηεο ηεο σνζήθεο. 

 Βαθμιαία έναπξη ηος πόνος. Βαζκηαία επηδείλσζε ηνπ πφλνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηηνλατθέο θιεγ-

κνλέο θαη ηα απνζηήκαηα. Σθσιεθνεηδίηηδα θαη εθθνιπσκαηίηηδα είλαη πην ζπλήζεηο αηηίεο ηεο θα-

ηάζηαζεο απηήο. 

 

Υαπακηήπερ ηος πόνος ( ιδέ εικόνα 7-1) 

α) Ένηονορ - ανςπόθοπορ πόνορ. Σπλήζσο δελ αλαθνπθίδεηαη ν πάζρσλ απφ ηε ζπλήζε δφζε λαξθσ-

ηηθψλ. Οη πην ζπρλέο παζήζεηο πνπ πξνθαινχλ ηέηνην πφλν είλαη νη αγγεηαθέο βιάβεο (έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, ξήμε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο ζηξαγγαιηζκφο αγγείσλ ηνπ εληέξνπ) ή ε ξήμε 

θνίινπ ζπιάρλνπ. Ο θσιηθφο ηνπ ήπαηνο ή ηνπ λεθξνχ ζπάληα εκθαλίδνληαη κε ηέηνην αλππφθνξν πφ-

λν.  

β) οβαπόρ πόνορ. Έληνλνο πφλνο πνπ φκσο βειηηψλεηαη κε ηζρπξά παπζίπνλα είλαη ηεο νμείαο πα-

γθξεαηίηηδαο, ηεο πεξηηνλίηηδαο, θαη ηεο ζξφκβσζεο ησλ άλσ κεζεληεξίσλ αγγείσλ. 

γ) Πόνορ αμβλύρ. Ακβιχο πφλνο δηάρπηνο πνπ δελ πεξλά κε ηα αλαιγεηηθά κπνξεί λα έρεη θαη ζηαδη-

αθή εκθάληζε ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη ζε θνηιηαθέο θιεγκνλέο θαη θνηιηαθά απνζηήκαηα. Η νμεία 

ζθσιεθνεηδίηηδα θαη ε εθθνιπσκαηίηηδα είλαη νη πην ζπρλέο αηηίεο ηνπ πφλνπ απηνχ. 

δ) Γιαλείπυν πόνορ. Δίλαη πφλνο πνπ έξρεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πξννδεπηηθά απμά-

λεη θαη ζηε ζπλέρεηα δελ ππάξρεη κέρξη ην επφκελν επεηζφδην. Δκθαλίδεηαη θχξηα ζηελ εληεξηθή απφ-

θξαμε θαη ην θσιηθφ ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ λεθξνχ θαη ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιια ζπκπηψκαηα 

φπσο ηαρπθαξδία εθίδξσζε, αλεζπρία ηάζε πξν εκεηφ ή θαη εκεηφ. Σπάληα ν ηχπνο απηφο κπνξεί λα 

εκθαληζζεί ζηελ ππνμεία παγθξεαηίηηδα. Πνιιέο θνξέο αλ αθξναζζνχκε ηε θνηιηά ζα παξαηεξήζνκε 

φηη ν πφλνο είλαη ζχγρξνλνο ηνπ εληεξηθνχ πεξηζηαιηηζκνχ. 

 Αποςζία πόνος. Σπάληα κπνξεί λα κελ ππάξρεη πφλνο ζε κηα θνηιηαθή πάζεζε, αιιά λα παξνπζηά-

δεηαη σο έληνλνο πεξηζηαιηηζκφο πνπ θπξίσο νθείιεηαη ζε θαζαξηηθά θάξκαθα, ππνθιπζκνχο, θα-

ζψο θαη ζηελ νπηζζνηπθιηθή νμεία ζθσιεθνεηδίηηδα θαη θαιείηαη ζεκείν ζηάζεο αεξίσλ (gas 

stopping sings). Τν ζεκείν απηφ είλαη ζεηηθφ ζε θιεγκνλέο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε πεξηηνλατθή 

θνηιφηεηα. 

 Τοποθεζία ηος πόνος. Έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ε ηνπνζεζία ηνπ νπ πφλνπ 

θαζψο θαη νη επεθηάζεηο απηνχ θαη νη αληαλαθιάζεηο ηνπ. Γεληθά πξέπεη λα έρνκε ππφςε καο φηη 

εθεί πνπ εληνπίδεηαη απφ ηνλ άξξσζην ν πφλνο  πξέπεη λα ζθεθηνχκε γηα ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε 

παζήζεηο πνπ ηνλ πξνθαινχλ απφ ηα ππνθείκελα φξγαλα, απφ αληαλαθιαζηηθνχο πφλνπο πνπ ελην-

πίδνληαη ζηε πεξηνρή θαη ηέινο απφ ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο πνπ πξνθαινχλ θνηιηαθφ πφλν. Οη λεπ-

ξηθέο ίλεο ηνπ πφλνπ πνπ πεγαίλνπλ ζηε θνηιηά λεπξψλνπλ ην ηνηρσκαηηθφ πεξηηφλαην, ην πεξη-

ζπιάρλην πεξηηφλαην θαη θαηά κήθνο ησλ αγγείσλ. Τν ηνηρσκαηηθφ πεξηηφλαην λεπξνχηαη απφ ζσ-
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καηηθέο λεπξηθέο ίλεο θαη γη’ απηφ ν πφλνο εκθαλίδεηαη εληνπηζκέλνο. Αληίζεηα ν πφλνο πνπ νθεί-

ιεηαη ζε εξεζηζκφ ηνπ πεξηζπιάρληνπ πεηάινπ ηνπ πεξηηνλαίνπ παξνπζηάδεηαη δηάρπηνο θαη κε ρσ-

ξίο ζαθή εληφπηζε. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ην ηνηρσκαηηθφ πεξηηφλαην, ε πην ζπρλή 

πεγή πφλνπ είλαη απφ ηελ δηάηαζε ησλ ζπιάρλσλ ή απφ ηελ ηζραηκία ησλ. Απηέο νη γεληθέο γξακ-

κέο πνπ πξναλαθέξακε είλαη έλαο ρξήζηκνο νδεγφο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηπηψ-

ζεσλ ηνπ θνηιηαθνχ πφλνπ. Γεληθά φηαλ ν θνηιηαθφο πφλνο αξρίδεη εληεηνπηζκέλα, πξέπεη λα νθεί-

ιεηαη ζπλήζσο ζε γεηηνληθά πξν ην ζεκείν εληφπηζεο ηνπ πφλνπ φξγαλα.( πδρ.  Δπηγαζηξηθφο πφλνο 

πξέπεη λα ζθεπηφκεζα γηα δηαθνξηθή δηάγλσζε παζήζεηο ηνπ ζηνκάρνπ ηνπ παγθξέαηνο ηνπ ε-

γθάξζηνπ κεζφθνινπ, ηεο ανξηήο θαη ηνπ αξηζηεξνχ ινβνχ ηνπ ήπαηνο.) Πνιιέο θνξέο φκσο πξέ-

πεη λα έρνκε ππ’ φςε καο ηηο δηάθνξεο αλαηνκηθέο πνηθηιίεο (φπσο πδρ. νπηζζνηπθιηθή θιεγκαί-

λνπζα ζθσιεθνεηδήο πξνθαιεί πφλν ζηελ νζθχ θαη κπνξεί λα κελ παξνπζηάδεηαη σο ηνπηθή εληφ-

πηζε ζην δεμηφ ιαγφλην βφζξν). Πφλνο ζηνλ ψκν κπνξεί λα νθείιεηαη ζε εξεζηζκφ ηνπ δηαθξάγκα-

ηνο απφ αέξα αίκα ή απφ ππνδηαθξαγκαηηθφ απφζηεκα, ή γεληθεπκέλε πεξηηνλίηηδα. Η νμεία ρνιν-

θπζηίηηδα ζπλνδεχεηαη απφ πφλν ζην δεμηφ ππνρφλδξην πνπ αληαλαθιά πξνο ηελ δεμηά νζθπτθή 

ρψξα θαη ηελ δεμηά σκνπιάηε, ή ππνθξίλεηαη ζηεζάγρε. Γηάρπηνο πεξηνκθαιηθφο πφλνο ή επηγα-

ζηξηθφο πφλνο πνπ ζηγά -ζηγά εληνπίδεηαη ζην δεμηφ ιαγφλην βφζξν είλαη  θιαζηθφ ζεκείν νμείαο 

ζθσιεθνεηδίηηδαο. Σηε πξψηκε θάζε ν πφλνο είλαη δηάρπηνο δηφηη ζηε θιεγκνλή ζπκκεηέρεη θαη ην 

πεξηζπιάρλην πέηαιν ηνπ πεξηηνλαίνπ, ελψ φηαλ ε θιεγκνλή πξνζβάιιεη θαη ην ηνηρσκαηηθφ πεξη-

ηφλαην ηφηε ν πφλνο εληνπίδεηαη ζην δεμηφ ιαγφλην βφζξν. Δάλ είλαη νπηζζνηπθιηθή (15%) ν άξξσ-

ζηνο αλαθέξεη ειαθξφ ή θαζφινπ πφλν δηφηη δελ ππάξρεη πεξηηνλατθφο εξεζηζκφο. Ο πφλνο πνπ ε-

ληνπίδεηαη ζηελ νζθχ θαη αληαλαθιά θαηά κήθνο ηνπ νπξεηήξα ζηα έμσ γελλεηηθά φξγαλα ππνδε-

ιψλεη θσιηθφ ηνπ λεθξνχ. 

 Ανοπεξία, ναςηία, εμεηόρ. Παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζε παζήζεηο ηεο άλσ θνηιίαο, σζηφζν κπνξεί 

λα παξνπζηαζζεί πξνρσξεκέλε ελδνθνηιηαθή λφζνο ρσξίο ηα ζπκπηψκαηα απηά. Δάλ ε λαπηία θαη 

ν εκεηφο πξνεγνχληαη ηνπ πφλνπ  είλαη απίζαλν λα ρξεηαζζεί επείγνπζα θνηιηαθή επέκβαζε. Η πην 

πηζαλή δηάγλσζε είλαη ε γαζηξεληεξίηηδα,  νμεία γαζηξίηηδα, ηξνθηθή δειεηεξίαζε, νμεία παγθξε-

αηίηηδα θαη πνιχ ζπάληα λα είλαη πέηξα ζην ρνιεδφρν πφξν ή πςειή εληεξηθή απφθξαμε.  Σηηο ρεη-

ξνπξγηθέο παζήζεηο ε λαπηία θαη ν εκεηφο δελ απνηεινχλ ζπλήζσο πξψηκα ζπκπηψκαηα αιιά είλαη 

παξφληα ζηηο κε ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο. Μεγάινη θαη έληνλνη εκεηνί κεηά απφ δηαηηεηηθή παξε-

θηξνπή ή αιθννιηζκφ πνπ αθνινπζνχληαη απφ έληνλν θνηιηαθφ πφλν  κε ή ρσξίο αηκαηέκεζε πξέ-

πεη λα ππνςηαδφκαζηε βιάβε ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ νηζνθάγνπ,  φπσο ζχλδξνκν Mallory-Weiss, ή 

δηάηξεζε ηνπ νηζνθάγνπ (ζχλδξνκν Boerhaeve’s). Μαδηθή αηκαηέκεζε ή έληνλνο πφλνο πνπ αληα-

λαθιά ζην ζψξαθα θαη ζηελ αξηζηεξή σκνπιάηε κε έληνλν εκεηφ θαη κε ζχζπαζε είλαη ε θιαζηθή 

ζεκεηνινγία ηνπ ζπλδξφκνπ Boehaeve’s. Τελ δηάγλσζε επηβεβαηψλεη ε χπαξμε πγξνχ ζην αξηζηε-

ξφ εκηζσξάθην. 

 Πςπεηόρ και πίγορ. Ππξεηφο είλαη ζπλήζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ελδνθνηιηαθέο παζήζεηο κε νμχ θνη-

ιηαθφ πφλν. Σηε ζθσιεθνεηδίηηδα ν ππξεηφο είλαη ζπλήζσο ρακειφο ( ππξέηην<38
o
 C) θαη ην ξίγνο 

είλαη αζχλεζεο. Όηαλ ζηε ζθσιεθνεηδίηηδα ππάξρεη πςειφο ππξεηφο θαη ξίγνο πξέπεη λα ζθεθζνχ-

κε φηη έρεη επηπιαθεί κε πεξηηνλίηηδα, ή ππιαηνθιεβίηηδα ή ππεινλεθξίηηδα. Υςειφο ππξεηφο κε 

πεξηηνλατθά ζεκεία ( αλαπεδψζα επαηζζεζία, ζεκείν ηνπ βερφο ζεηηθφ, ζεηηθφ ζεκείν ζείζεσο ηνπ 

θξεβαηηνχ, θαηάξγεζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο, επψδπλνο δνπγιάζζεηνο) είλαη ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο γεληθεπκέλεο πεξηηνλίηηδαο  θαη ηεο ππεινπεξηηνλίηηδαο απφ ζαιπηγγίηηδα. Δπεηζφδηα κε 

ππξεηφ θαη ξίγνο θαη ίθηεξν ή ππίθηεξν θαη κε ππφηαζε πνιιέο θνξέο, ππνδειψλνπλ ππψδε ρνιαγ-

γετηηδα θαη ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο επείγνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 Γιάπποια. Μπνξεί λα παξνπζηαζζεί ζηελ νμεία θνηιία αιιά δελ είλαη πςειήο δηαγλσζηηθήο αμίαο 

ζεκείν ζηελ νμεία θνηιηαθή πάζεζε πνπ ζεξαπεχεηαη ρεηξνπξγηθά. Κνιίηηδεο ( αγγεηαθέο ή άιιεο 

αηηηνινγίαο) ζπλνδεχνληαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο λφζνπ απφ ζνβαξή δηάξξνηα. Η δηάξξνηα απνηε-

ιεί δηαγλσζηηθφ ζηνηρείν ζηε πεξηηνλίηηδα θαη ην ππειηθφ απφζηεκα. 

Β) Κλινική εξέηαζη  

Βαζηθφ βήκα ζηελ εμέηαζε ηνπ αξξψζηνπ πνπ ππνςηαδφκεζα φηη πάζρεη απφ νμεία θνηιία είλαη ε 

ζεηξά ηεο θιηληθήο εμέηαζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνκε θαη ε νπνία θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7-3 (ζε-
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ιίδα 113). Πξέπεη αθφκε λα ελζπκνχκεζα φηη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θιηληθψλ επξεκάησλ καο πξέπεη 

λα ιακβάλνκε ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηελ ειηθία θαη ηελ χπαξμε αλνζνθαηαζηνιήο. 

Δπιζκόπηζη 

Πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ζεκεηψλνκε φια ηα ζεκεία πνπ παξαηεξνχκε. Ι-

δηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδνκε ζηελ χπαξμε ή φρη ζθαθνεηδνχο θνηιίαο, κεηεσξηζκνχ, νξαηνχ 

πεξηζηαιηηζκνχ ησλ εληεξηθψλ ειίθσλ, γηα ηπρφλ δηνγθψζεηο, επίθιεβν ή γηα άιιεο παζνινγηθέο θα-

ηαζηάζεηο. 

 

Πίνακαρ 7-3: Σειπά θςζικήρ εξέηαζηρ για οξεία κοιλίαρ 

1. Δπιζκόπηζη  

2. Ακπόαζη  

3. Δπίκποςζη  

4. Φηλάθηζη  

5. Δδικέρ εξεηάζειρ  

 Δμέηαζε γηα θήιε θαη έμσ γελλεηηθά φξγαλα  

 Γνθηκαζία ηνπ βήρα  

 Δμέηαζε ηνπ νξζνχ, δνπγιαζζείνπ θαη πξνζηάηνπ  

 Αλαδήηεζε εηδηθψλ ζεκείσλ (Mc Burney, Lantz, Rosving, 

ηξίγσλν ηνπ Sherren,  Marphy, Gullin- Bare, Turner, θηι.)  

 Δλ ησ βάζεη ςειάθεζε  

 Χειάθεζε κε έλα δάθηπιν 

 

Ακπόαζη 

Πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ επηζθφπεζε ηεο θνηιίαο γηα λα κελ αιινησζνχλ ηα επξήκαηα 

απφ ηελ επίθξνπζε θαη ηε ςειάθεζε. Απνπζία πιήξεο εληεξηθψλ ήρσλ (ζηγή ηάθνπ ησλ παιαηψλ 

θιηληθψλ) ζεκαίλεη δηάρπηε πεξηηνλίηηδα. Διάηησζε ησλ εληεξηθψλ ήρσλ κπνξεί λα έρνκε ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ηεο πεξηηνλίηηδαο. Πξνζνρή εδψ πξέπεη λα δηαθξίλνκε ηνπο ςεπδείο εληεξηθνχο απνθαινχκε-

λνπο ήρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θίλεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο  θαη έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξη-

ζκα φηη είλαη βξαρείο θαη αθνχνληαη κφλν θαηά ηελ εηζπλνή θαη εθπλνή ηνπ αξξψζηνπ. Απμεκέλνπο 

εληεξηθνχο ήρνπο θαη κε απφηνκε δηαθνπή θαη κεηαιιηθή απήρεζε βξίζθνκε ζηνλ απνθξαθηηθφ (κε-

ραληθφ ) εηιεφ ζηα αξρηθά ζηάδηα. Γηα λα ζρνιηάζνκε ηνπο εληεξηθνχο ήρνπο πξέπεη λα αθξνφκεζα ηε 

θνηιηά γηα ηνπιάρηζην 2-3 min. Διάηησζε ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ παξαηεξείηαη επίζεο ζηε παγθξεαηίηη-

δα. Σηε γαζηξεληεξίηηδα, ηελ ειθψδε θνιίηηδα, ππάξρεη απμεκέλνο πεξηζηαιηηζκφο θαη δηάρπηνο θνη-

ιηαθφο πφλνο πνπ δελ είλαη ζχγρξνλνο κε ην επεηζφδην ηνπ πφλνπ. 

Φηλάθηζη 

Γίλεηαη κε πξνζνρή γηα λα κε πνλέζνκε ηνλ άξξσζην θαη αξρίδνκε πάληα απφ ηελ πεξηνρή πνπ ν 

άξξσζηνο αλαθέξεη φηη δελ πνλά, γηα λα απνθχγνκε ηελ ακπληηθή ζχζπαζε ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκά-

ησλ ηνπ αξξψζηνπ. Δληνπίδνκε ηα επψδπλα ζεκεία ηεο θνηιηάο θαζψο θαη ηπρψλ δηνγθψζεηο θαη ζε-

κεηψλνπκε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο δηφγθσζεο ( επψδπλε - αλψδπλε, ζθιεξή - καιζαθή, νκαιή - αλψ-

καιε, θηλεηή -αθίλεηε, ή ζπκθπφκελε κε ηνπο πέξημ ηζηνχο, θαη ηέινο εμεηάδνκε εάλ ππάξρνπλ ζθχ-

μεηο ή φρη ζηε κάδα). Δμεηάδνκε γηα χπαξμε ζχζπαζεο ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ ή αθφκε θαη αληί-

ζηαζεο θαη πξνζδηνξίδνκε εάλ είλαη αθνχζηνο ή εθνχζηνο ε ζχζπαζε απηή.  Δμεηάδνκε αθφκε ηε θα-

ηάζηαζε ησλ κπτθψλ καδψλ θαηά ηηο βαζηέο αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο.  Δάλ ππάξρεη ζχζπαζεο αιεζήο 

(ζαληδψδεο ζχζπαζε) απηή νθείιεηαη θχξηα ζηελ πεξηηνλίηηδα θαη ζπαληφηαηα νθείιεηαη ζε λεπξνιν-

γηθέο παζήζεηο.  
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Διδικέρ εξεηάζειρ 

Αλαδεηνχκε εηδηθά ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ νξηζκέλεο παζήζεηο ηεο θνηιηάο φπσο: 

 Δξέηαζη εςενδόηυν κοιλιακών ζημείυν για κήλη. Ιδηαίηεξα ειέγρνκε ηνλ βνπβσληθφ πφξν, ην 

κεξηαίν δαθηχιην, ηνλ νκθαιφ, ηελ ιεπθή γξακκή, θαη θάζε παιαηά εγρεηξεηηθή νπιή γηα θήιε. 

Τελ εμέηαζε πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπκε κε βήμηκν ηνπ αξξψζηνπ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ επελ-

δφησλ ζεκείσλ. 

 Γοκιμαζία ηος βήσα. Σηηο νμείεο θιεγκνλέο ηεο θνηιηάο κε ην βήρα εθδειψλεηαη πφλνο ζηε πε-

ξηνρή ηεο θιεγκνλήο θαη είλαη έλα θαιφ θιηληθφ ζεκείν πνπ πξέπεη λα ην δεηάκε πάληα ζηελ 

εμέηαζε ηεο θνηιηάο. Ο άξξσζηνο ζπλήζσο δείρλεη κε ην δάθηπιν ην ζεκείν ηεο θνηιηάο πνπ ε-

ληνπίδεη ην πφλν. Σπλήζσο πξέπεη λα ην δεηνχκε πξηλ ηε ςειάθεζε γηα λα αξρίδνκε απφ ηελ 

αληίζεηε πεξηνρή ηνπ πφλνπ φπσο πξναλαθέξακε. 

 Δκηελούμε τηλάθηζη με ηο ένα δάκηςλο.  Κνηιηαθή επαηζζεζία κπνξεί λα αλεβξεζεί κε ηε ςε-

ιάθεζε κε έλα δάθηπιν  θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλεχξεζε θακία θνξά ηεο πεξηηνλατθήο 

θιεγκνλήο. Ιδηαίηεξε αμία έρεη ε αλεχξεζε αλαπεδψζαο επαηζζεζίαο (rebound tenderness) ε 

νπνία είλαη άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ηεο  πεξηηνλατθήο θιεγκνλήο. 

 Σημείο Boas. Δπαηζζεζία ζηελ νζθπνπιεπξηθή πεξηνρή δεμηά ζηελ πεξίπησζε νμείαο ρνινθπ-

ζηίηηδαο ή ππεινλεθξίηηδαο. Σηελ πεξίπησζε ηεο ππεινλεθξίηηδαο εληνπίδεηαη θαη αξηζηεξά θαη 

έρνκε ζεηηθή ηελ νζθπτθή πιήμε (ζεκείν Giordano ζεηηθφ). Δπίζεο ζπαληφηεξα κπνξεί λα έρνκε 

επαηζζεζία ζην πιεπξνζπνλδπιηθφ ηξίγσλν  ζε νπηζζνηπθιηθή ζθσιεθνεηδίηηδα θαη ζε νπηζζν-

πεξηηνλατθφ απφζηεκα. 

 Σημείο ηος λαγονοτοφηος. Πηέδνκε ζηνλ δεμηφ ιαγφλην βφζξν ελψ ζεθψλνκε ην δεμηφ πφδη ηε-

λησκέλν. Δίλαη ζεηηθφ φηαλ ν άξξσζηνο αλαθέξεη πφλν ζην δεμηφ ιαγφλην βφζξν θαη ππνδειψ-

λεη νπηζζνηπθιηθή νμεία ζθσιεθνεηδίηηδα. 

 Σημείο Lanz. Πηέδνκε ζην 1/3 ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ δχν πξνζζίσλ ιαγνλίσλ αθαλζψλ θαη 

πξν ηα δεμηά. Δίλαη ζεηηθφ ζε πεξίπησζε ππειηθήο κνξθήο νμείαο ζθσιεθνεηδίηηδαο θαη ζε 

θιεγκνλή ηεο κεθειείνπ απνθχζεσο. 

 Σημείο Rosving. Eίλαη ζεηηθφ φηαλ πηέδνληαο ζηνλ αξηζηεξφ ιαγφλην βφζξν ν άξξσζηνο αλαθέ-

ξεη πφλν ζην δεμηφ ιαγφλην βφζξν. Οθείιεηαη ζε δηάηαζε ηνπ ηπθινχ απφ ηε πίεζε ησλ αεξίσλ 

ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ κεηαηνπίδνληαη κε ηε πίεζε ζηνλ αξηζηεξφ ιαγφλην βφζξν. Δίλαη ζεηηθφ 

ζε νμεία ζθσιεθνεηδίηηδα. 

 Σημείο Marphy. Αλαθνπή ηεο εηζπλνήο φηαλ πηέδνκε ζην δεμηφ ππνρφλδξην θαη ζην έμσ ρείινο 

ηνπ δεμηνχ νξζνχ θνηιηαθνχ κπφο. Υπνδειψλεη φηαλ είλαη ζεηηθφ νμεία ρνινθπζηίηηδα. 

 Σημείο Courvoisιeu. Απνηειείηαη απφ κηα ηξηάδα: ςειαθεηή αλψδπλε ρνιεδφρνο θχζηεο, επα-

ηνκεγαιία θαη ίθηεξνο θαη ραξαθηεξίδεη θχξηα ην θαξθίλν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο. 

 Δξαθάνιζη ηηρ ηςμπανικόηηηαρ ηος σώπος ηος Traube. Σπλήζσο νθείιεηαη ζε ζπιελνκεγαιία, 

φγθνπο ηνπ ζφινπ ηνπ ζηνκάρνπ, ή δηφγθσζε ηνπ αξηζηεξνχ ινβνχ ηνπ ήπαηνο. 

 Δκηέλεζη εν ηυ βάθει τηλάθηζηρ.  Όηαλ δελ ππάξρεη κπτθή ζχζπαζε θαη έρνπκε ηειεηψζεη ηελ 

ςειάθεζε γηα επαηζζεζία ζε θάπνην ζεκείν ηεο θνηιηάο πξνζπαζνχκε λα ςειαθίζνκε ηα ελ ησ 

βάζεη φξγαλα εάλ είλαη δπλαηφ. 

 Δξέηαζη πςέλος και οπθού. Κάζε εμέηαζε ηεο θνηιίαο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε δαθηπιηθή 

εμέηαζε ηνπ νξζνχ  θαη ησλ έμσ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Πνιιέο θνξέο καο δίδνπλ ρξήζηκεο πιε-

ξνθνξίεο. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα θφπξαλα γηα κηθξνζθνπηθή αηκνξξαγία. 

Δπγαζηηπιακέρ εξεηάζειρ 

O Ht ηα ιεπθά θαη ν ηχπνο, ε ακπιάζε θαη ε γεληθή νχξσλ, νπξία ην ζάθραξν πξέπεη λα γίλνληαη 

ζε φινπο ηνπο αξξψζηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ειεθηξνιπηψλ, ηεο θξεαηηλίλεο πξέπεη λα ιακβάλν-

ληαη ζε φινπο ηνπο αξξψζηνπο κε δηαξξντθά ζχλδξνκα, ζε ππφηαζε, ή ζε shock, ή  φηαλ ππάξρεη π-

πνςία γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Τν test εγθπκνζχλεο, θαηά πξνηίκεζε απφ ηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο, 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε γπλαίθεο ζε ειηθία αλαπαξαγσγήο κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη πνπ ππνςηαδφκεζα ππειηθή πάζεζε. Δπίζεο ην ΗΚΓ ησλ 12 απαγσγψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε επηγαζηξηθφ πφλν ή γεληθά ζε πφλν ηεο άλσ θνηιηάο. Μηα θχξηα εμέηαζε πνπ πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ 
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ππάξρεη ππνςία ελδνθνηιηαθήο αηκνξξαγίαο ηδίσο είλαη ε παξαθέληεζε ηεο θνηιηάο θαη ε πιχζε κε 

θπζηνινγηθφ νξφ  (N/S 0,9%).  

Aκηινολογικόρ έλεγσορ 

Η αθηηλνινγηθή δηεξεχλεζε  βνεζά αξθεηά ζηελ δηάγλσζε ηεο νμείαο θνηιίαο, ηδηαίηεξα φηαλ ν 

άξξσζηνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αθηηλνιφγν. Πξέπεη λα ηνλίζνκε φηη α/α απιή θνηιίαο ζε φξζηα ζέζε 

θαη θαηαθεθιεκέλε πξέπεη  λα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο αξξψζηνπο κε ππνςία νμείαο ρεηξνπξγηθήο θνη-

ιίαο. Δάλ ν άξξσζηνο αδπλαηεί λα ζηαζεί φξζηνο κπνξνχκε λα ηελ αληηθαηαζηήζνκε κε αξηζηεξά ή 

ζπαληφηεξα κε δεμηά πιαγία α/α θνηιίαο. Δμεηάδνληαο ηηο αθηηλνγξαθίεο θνηιίαο, πξνζπαζνχκε λα α-

παληήζνκε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Δίλαη θπζηνινγηθά ηα αέξηα ζην ζηνκάρη θαη ζην  ιεπηφ θαη παρχ έληεξν; 

 Υπάξρνπλ παζνινγηθά ζεκεία χπαξμεο αέξα ζην δηάθξαγκα θαη ην έληεξν; 

 Δίλαη ην πεξίγξακκα ηνπ ήπαηνο, ηνπ ζπιήλα, ησλ λεθξψλ θαη ησλ ςντηψλ ζαθψο θαζνξηζκέλν; 

 Υπάξρεη αέξαο ζηα ρνιεθφξα ή ηελ ππιαία θιέβα; 

 Υπάξρνπλ νξαηέο αλσκαιίεο φπσο πέηξεο ζηα λεθξά, θφπξαλα, απνηηηαλψζεηο ιεκθαδέλσλ, πέ-

ηξεο ζην πάγθξεαο, απνηηηαλψζεηο ή δηεχξπλζε ηεο ανξηήο, ή άιιε κάδα κέζα ζηελ θνηιηαθή θνη-

ιφηεηα; 

 Υπάξρεη αλχςσζε ή χβσζε ηνπ δηαθξάγκαηνο ή ππνδηαθξαγκαηηθή ζπιινγή; 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο κπνξεί λα έρoκε: 

1. Αζάθεια ζηο πεπίγπαμμα ηος τοφηη. Δάλ είλαη ακθνηεξφπιεπξνο ε αζάθεηα ηεο ζθηάο ηνπ ιαγν-

λνςντηε κχ ζπλήζσο ππνδειψλεη παγθξεαηίηηδα, νπζζνπεξηηνλατθφ αηκάησκα, ή ζπαληφηεξα απφ-

ζηεκα. Δηεξφπιεπξνο εμαθάληζε ηεο ζθηάο ηνπ ςντηνπ ζπλήζσο ππνδειψλεη νπηζζνπεξηηνλατθφ 

φγθν ή απφζηεκα θαη ζπαληφηεξα παγθξεαηίηηδα ή νπηζζνπεξηηνλατθφ αηκάησκα. 

2. Μεηαβολέρ ηος νεθπικού πεπιγπάμμαηορ. Γηεχξπλζε ή ζκίθξπλζε ηεο λεθξηθήο ζθηάο κπνξεί λα 

ππνδειψλεη νπξνινγηθή βιάβε πνπ πξνθάιεζε ηελ νμεία θνηιία. 

3. Μεηαβολέρ ηος ζπληνικού πεπιγπάμμαηορ. Σπλήζσο ππάξρεη αχμεζε ηεο ζπιεληθήο ζθηάο κε 

απψζεζε ηνπ αεξνζαιάκνπ ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηεο αξηζηεξάο θνιηθήο θακπήο. Σπλήζσο νθείιεηαη 

ζε ζπιελνκεγαιία ή ζε ππνθάςην αηκάησκα ηνπ ζπιελφο. Δάλ ππάξρεη εμαθάληζε ηνπ αεξνζαιά-

κνπ ηνπ ζηνκάρνπ θαη απψζεζε ηεο αξηζηεξάο θνιηθήο θακπήο αιιά ην πεξίγξακκα ηνπ ζπιελφο 

δελ δηαγξάθεηαη ή είλαη αζαθέο ηφηε πξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη ππάξρεη δηφγθσζε ηνπ αξηζηεξνχ 

ινβνχ ηνπ ήπαηνο, ή φγθνο ηνπ ζφινπ ηνπ ζηνκάρνπ, ή ξήμε κε πεξηζπιεληθφ αηκάησκα νπφηε θαη 

ην ζεκείν Kehr είλαη ζρεδφλ πάληα ζεηηθφ ζηελ πεξίπησζε απηή. 

4. Ανεύπεζη αέπα ζηην α/α κοιλίαρ ζε όπθια θέζη. Φπζηνινγηθά αέξα βξίζθνκε ζηελ α/α θνηιίαο ζε 

φξζηα ζέζε ζηνλ αεξνζάιακν ηνπ ζηνκάρνπ, ζηηο δχν θνιηθέο θακπέο θαη ην ηπθιφ, φπνπ κπνξεί 

λα ππάξρεη θαη κηθξφ πδξαεξηθφ επίπεδν πνπ δελ αμηνινγείηαη κφλν ηνπ ζπλήζσο σο παζνινγηθφ 

εχξεκα. Σην ιεπηφ έληεξν θπζηνινγηθά δελ βξίζθεηαη αέξαο πέξαλ ηεο πξψηεο κνίξαο ηνπ 

12δαθηχινπ. Η αλεχξεζε αέξα ζην ιεπηφ έληεξν ππνδειψλεη παζνινγηθή θαηάζηαζε. Φπζηνινγη-

θά αέξα κπνξνχκε λα βξνχκε θαη ζην παρχ έληεξν αιιά ρσξίο πδξαεξηθά επίπεδα εθηφο απφ απηά 

πνπ πεξηγξάςακε. Η αλεχξεζε πδξαεξηθνχ επίπεδνπ ζην ζηνκάρη κφλν πηζαλφηαηα ππνδειψλεη 

ππισξηθή ζηέλσζε. Υδξαεξηθά επίπεδα ζην έληεξν  (ιεπηφ θαη παρχ) είλαη ελδεηθηηθφ απνθξαθηη-

θνχ εηιενχ. Δάλ ππάξρεη έληνλε αεξνπιήζηα ζην ιεπηφ θαη παρχ έληεξν θαη ιίγα πδξαεξηθά επίπε-

δα ζπλήζσο ππνδειψλεη παξαιπηηθφ εηιεφ απφ πεξηηνλίηηδα. Σε πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη δηαηεηα-

κέλε ε πξψηε έιηθα ηεο λήζηηδαο πξέπεη λα ππνςηαδφκεζα ηελ νμεία παγθξεαηίηηδα ( ζπλνδφο έιη-

θα ή sentinan loop). Δπίζεο πξέπεη λα ππνςηαδφκεζα ηελ νμεία παγθξεαηίηηδα φηαλ βξίζθνκε ηε 

ιεγφκελε «θξνπξφ έιηθα» δειαδή δηάηαζε κε αέξα ηνπ εγθαξζίνπ θφινπ ρσξίο λα ππάξρεη δηάηα-

ζε ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ παρένο εληέξνπ. Η επηζήκαλζε ηεο ζέζεο ηνπ ηπθινχ κπνξεί λα ε-

ληνπηζζεί θαη απφ απηή λα ζπκπεξάλνκε ηε ζέζε πεξίπνπ ηεο ζθσιεθνεηδνχο. Γηάηαζε ηνπ ηπθινχ 

ή ηνπ ζηγκνεηδνχο κφλν ππνδειψλεη ζπζηξνθή  απηψλ, ζηα αξρηθά ζηάδηα. Αξγφηεξα κπνξεί λα 

πξνζηεζνχλ θαη ζεκεία εηιενχ. 

5. Γιάηαζη πασέορ ενηέπος. Παξαηεξείηαη κεξηθή δηάηαζε ηνπ ζε απφθξαμε ηνπ παρένο εληέξνπ (φ-

γθνη, ζπκθχζεηο, πεξίζθημε θήιεο θηι.) Μπνξεί λα αθνξά κφλν ην παρχ έληεξν φηαλ είλαη αθέξαηα 
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ε εηιενηπθιηθή βαιβίδα, ή κπνξεί λα ππάξρεη δηάηαζε θαη ζηάζε θαη ζην ιεπηφ έληεξν φηαλ δηαηα-

ξαρζεί ε ιεηηνπξγία ηεο εηιενηπθιηθήο βαιβίδαο. Μαδηθή δηάηαζε θαη’ εμνρή ηνπ παρένο εληέξνπ 

έρνκε ζην ηνμηθφ κεγάθνιν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζεκεία ηνμηλαηκίαο ηνπ αξξψζηνπ. Έθδειε δηά-

ηαζε ηνπ ιεπηνχ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ έρνκε ζηνλ εηιεφ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ζηε γεληθεπκέλε 

πεξηηνλίηηδα. 

6. Ανεύπεζη αέπα ζε ανώμαλερ θέζειρ. Α) Η χπαξμε ειεχζεξνπ αέξα θάησ απφ ην δηάθξαγκα ππν-

δειψλεη δηάηξεζε θαηά θχξην ιφγν θνίινπ ζπιάρλνπ κε πην ζπρλέο ην έιθνο ηνπ 12/δαθηχινπ θαη 

ηελ δηάηξεζε ηνπ παρένο εληέξνπ ζηε ζπλέρεηα. ( εηθφλα 7-7 ζειίδαο 117). Πξνζνρή κεηά απφ ε-

ξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία κπνξεί λα βξίζθεηαη ηηο πξψηεο κεηεγρεηξεηηθέο κέξεο αέξαο ειεχζεξνο 

θάησ απφ ην δηάθξαγκα θαη δελ πξνθαιεί αλεζπρία δηφηη είλαη θπζηνινγηθφ επαθφινπζν. Μεγάιε 

πνζφηεηα αέξα θάησ απφ ην δηάθξαγκα πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζεπηηθά ζπκπηψκαηα (πςειφο 

ππξεηφο, πηψζε ηεο πίεζεο, θηι.) ππνδειψλεη δηάηξεζε παρένο εληέξνπ. Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα δηαθξίλνκε θαη εγθεθπζησκέλν  εμσαπιηθά αέξα πνπ ππνδεηθλχεη ην ζεκείν ηεο δηάηξε-

ζεο ηνπ εληέξνπ ή ηνπ ζηνκάρνπ ζηνλ ειάζζνλα επηπιντθφ ζχιαθν.  Β) Αέξαο ζηα ρνιεθφξα ππν-

δειψλεη ειεχζεξε  επηθνηλσλία κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα δειαδή εληεξνρν-

ιεθφξν ζπξίγγην. Δάλ ζπλππάξρεη κε ζεκεία εηιενχ ηφηε ν εηιεφο νθείιεηαη ζε απφθξαμε ηνπ ηειη-

θνχ ηκήκαηνο ηνπ εηιενχ απφ ρνιφιηζν. Γ) Αέξαο ζηελ ππιαία θιέβα ππνδειψλεη ππεινθιεβίηηδα 

ή εκβνιή άλσ κεζεληεξίνπ νπφηε έρνκε θαη κεγάιε κεηαβνιηθή νμέσζε, ή πλεπκάησζε ηνπ εληέ-

ξνπ. Γ) Αλεχξεζε πδξαεξηθνχ επίπεδνπ εθηφο ηνπ εληεξηθνχ απινχ καο νδεγεί ζηελ δηάγλσζε ελ-

δνθνηιηαθνχ απνζηήκαηνο. Δ) Σπάληα ειεχζεξνο αέξαο ζην πεξηηφλαην έρεη παξαηεξεζεί ζε γπλαη-

θνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ζπλήζσο ηα ζπκπηψκαηα είλαη ειάρηζηα θαη νθείιεηαη ζηελ είζνδν ηνπ 

αέξα απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα ηεο γπλαίθαο. 

7. Αποηιηανώζειρ ή αζβεζηώζειρ ή πέηπερ ζηην α/α κοιλίαρ. Σηελ αθηηλνγξαθία θνηιίαο κπνξεί λα 

βξεζνχλ πέηξεο ζηνλ νπξεηήξα, ζην πάγθξεαο, ην λεθξφ, θαη ζπαληφηεξα ζηα ρνιεθφξα, ή ην έ-

ληεξν (εηιεφο εθ ρνινιίζνπ). Δπίζεο κπνξεί λα βξεζνχλ απνηηηαλψζεηο ζηα αγγεία ηεο θνηιηάο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο ανξηήο, ηεο ζπιεληθήο ή θαη ησλ ιαγφλησλ, ή ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν, ην ήπαξ 

ή θαη ην ζπιήλα. Πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ζηξνγγπιέο απνηηηαλψζεηο σο απφ δηαβήηνπ δίδεη ε ερη-

λφθνθθνο θχζηεο πνπ εληνπίδεηαη ζην ήπαξ ή ηνλ ζπιήλα ή θαη γεληθά ζηε θνηιηαθή ρψξα. 

8. Διδικέρ εξεηάζειρ.  (ηδέ πίλαθα 7-4 ζειίδα 118) Γηα ηε δηάγλσζε ηεο νμείαο θνηιίαο ζπλήζσο ρξε-

ζηκνπνηνχκε δηάθνξεο εηδηθέο εμεηάζεηο φπσο: 

 Παπακένηηζη και πλύζη ηηρ κοιλιάρ: Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνςηα-

δφκεζα ξήμε ελφο ζπκπαγνχο νξγάλνπ (φπσο ήπαηνο ή ζπιελφο), θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηπηψ-

ζεηο (φπσο ξήμεο εμσκήηξηαο θχεζεο, νμείαο παγθξεαηίηηδαο θηι.). Σπλήζσο  ε παξαθέληεζε 

γίλεηαη ζην δεμηφ ή αξηζηεξφ ιαγφλην βφζξν θαη καθξά απφ εγρεηξεηηθή νπιή ηεο θνηιηάο. Δάλ 

θαηά ηελ αλαξξφθεζε ηελ ψξα ηεο παξαθέληεζεο δελ ιεθζεί θαλέλα πγξφ ηφηε πξνρσξνχκε ζε 

πιχζε ηεο θνηιηάο θαη εμέηαζε ηνπ πγξνχ πιχζεο γηα αίκα θαη έλδπκα φπσο δηαζηάζεηο θηι.. 

Σηελ πεξίπησζε πάιη πνπ αλαξξνθήζνκε πγξφ θαηά ηε παξαθέληεζε ην ζηέιινκε γηα κηθξνβη-

νινγηθέο θαη θπηηαξνινγηθέο εμεηάζεηο θαζψο θαη γηα θαιιηέξγεηα θαη άκεζν παξαζθεχαζκα 

θαηά Gram εάλ ππνπηεπφκεζα θιεγκνλή πεξηηνλατθή. 

 Γεύμα με γαζηπογπαθίνη. Φνξεγείηαη γηα  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ απφθξαμεο ζηνλ πςε-

ιφ εηιεφ, ή ηελ δηαπίζησζε δηάηξεζεο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψ-

ζεηο ζπγθεθαιπκκέλεο δηάηξεζεο έιθνπο ηνπ ζηνκάρνπ ή ηνπ 12/δαθηχινπ. Πνιιέο θνξέο ζε 

ζπκθπηηθφ εηιεφ κπνξεί λα ιπζεί κε ηε ρνξήγεζε ηεο γαζηξνγξαθίλεο ιφγν ηνπ ππεξπεξηζηαι-

ηηζκνχ πνπ πξνθαιεί θαη λα δξάζε θαη ζεξαπεπηηθά. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη φηαλ ρνξεγείηαη ζε 

παξακειεκέλνπο εηιενχο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο ξήμεο ηνπ εληέξνπ. 

 Υποκλςζμόρ με γαζηπογπαθίνη. Ο βαξηνχρνο ππνθιπζκφο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζηελ νμεία 

θάζε δηφηη εάλ ππάξμεη ξήμε ηνπ εληέξνπ ε πεξηηνλίηηδα πνπ πξνθαιείηαη απφ ην βάξην είλαη 

πνιχ βαξηά θαη ζπλήζσο ζαλαηεθφξνο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θάλνκε ηνλ ππνθιπζκφ κε γα-

ζηξνγξαθίλε. Σπλήζσο βνεζά ζηελ δηάγλσζε θαη θακία θνξά ηελ αλάηαμε ηεο ζπζηξνθήο ηνπ 

ζηγκνεηδνχο, ηνπ ηπθινχ, ζηνλ εγθνιεαζκφ θαη ηελ εθθνιπσκαηίηηδα, ή ηελ απφθξαμε ηνπ πα-

ρένο εληέξνπ απφ δηάθνξεο αηηίεο. 
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 Υπεπησογπάθημα κοιλίαρ. Δίλαη πνιχ ρξήζηκε θαη εχθνιε θαη γξήγνξε εμέηαζε κε ρακειφ θφ-

ζηνο θαη βνεζά πνιχ ζηελ δηάγλσζε ηεο νμείαο θνηιίαο. Σπλήζσο έρεη κεγάιε δηαγλσζηηθή αμία 

ζηηο ιηζηάζεηο ησλ ρνιεθφξσλ, ηνπ λεθξνχ  θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ 

ηεο θνηιηάο. Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ε αδπλακία θαιήο δηεξεχλεζεο ησλ ζπκπαγψλ 

ζπιάρλσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παγθξέαηνο φηαλ ππάξρνπλ δηαηεηακέλεο έιηθεο ηνπ εληέξνπ απφ 

αέξα. 

 Αξονική ηομογπαθία κοιλίαρ. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο βάδεη ηε δηάγλσζε θαη απνηειεί κέζνδν 

εθινγήο ζε κε δηαγλσζηηθνχο πφλνπο ηεο θνηιηάο, ή ζηε δηάγλσζε ςειαθεηήο κάδαο. Βνεζά 

ζηε δηάγλσζε παζήζεσλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ, ηνπ νπηζζνπεξηηνλατθνχ ρψξνπ, αιιά ζπάληα δί-

δεη πιεξνθνξίεο αξθεηά δηαγλσζηηθέο γηα ηα φξγαλα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα ( θνίια ζπιά-

ρλα). Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ην πςειφ θφζηνο, ε αθηηλνβνιία, θαη ν καθξφο ρξφλνο 

εθηέιεζεο ηεο. 

 Αγγειογπαθία. Σήκεξα έρεη πεξηνξηζηεί αξθεηά ε ρξήζε ηεο απφ ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία θαη 

ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Σπλήζσο απφιπηε έλδεημε έρεη ζε εληεξνξξαγία γηα ην πξνζδηνξη-

ζκφ ηνπ ζεκείνπ ηεο αηκνξξαγία θάλνκε αγγεηνγξαθία εθιεθηηθή ηεο άλσ κεζεληεξίνπ αξηεξί-

αο. Πξέπεη λα έρνκε ππφςε φηη ε αηκνξξαγία γηα λα θαηαγξαθεί πξέπεη λα  είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 0,5 ml /min. Γηα ηελ επηβεβαίσζε κηθξφηεξεο αηκνξξαγίαο δηαγλσζηηθά απνηειέζκαηα δίδεη  

ην ζπηλζεξνγξάθεκα κεηά απφ ρνξήγεζε ξαδηελεξγά ζεζεκαζκέλα εξπζξά. Η ανξηνγξαθία 

βνεζά ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ αλεπξχζκαηνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο θαη ηεο ειίθσζεο απ-

ηήο. 

 

 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΟΞΔΗΑ ΚΟΗΛΗΑ 

 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηάγλσζε είλαη ακθίβνιε θαη ν άξξσζηνο δελ βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηά-

ζηαζε, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά. Σπρλέο εξσηήζεηο γηα ηε πξφνδν ή  ηε κεηαβνιή ησλ ζπ-

κπησκάησλ  ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ επαλεμέηαζε ηεο θνηιίαο θαη ζπάληα επαλάιεςε ησλ εξγαζηεξη-

αθψλ εμεηάζεσλ, κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα απνθχγνκε κεξηθέο κε απαξαίηεηεο εγρεηξήζεηο, ρσ-

ξίο λα ππάξμεη ν θίλδπλνο  ηεο θαζπζηέξεζεο. Δάλ ηα θπζηθά ζεκεία θαη ε δηάγλσζε, δελ κπνξέζνπλ 

λα γίλνπλ κέζα ζε 6 -12 ψξεο, ν άξξσζηνο πξέπεη λα λνζειεπζεί γηα παξαθνινχζεζε. Σηε κνλάδα 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ  πέξαλ ησλ 4-6 σξψλ είλαη αδηθαηνιφγεηνο γηα ην ιφγν ηεο άλεζεο ηνπ αξ-

ξψζηνπ, ηεο πνηφηεηαο ηεο ζεξαπείαο, θαη ηνπ θφζηνπο απηήο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηεζεί κηα πξνζσ-

ξηλή δηάγλσζε ελδείθλπηαη ε λνζειεία ηνπ αξξψζηνπ. Σπλήζσο ζηε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο θπζηθήο εμέηαζεο θαη ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηά-

ζεσλ καο βάδεη ηε δηάγλσζε. 

Αναλγηηικά.  

Σπλήζσο κέρξη λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο λφζνπ πνπ πξνθάιεζε ηελ νμεία θνηιία πξέπεη λα απνθεχ-

γεηαη ε ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ παξεληεξηθά γηα ην θφβν ηεο ζπγθάιπςεο ηεο  θιηληθήο εηθφλαο. Πνι-

ινί ζήκεξα πξνηείλνπλ  ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ παξεληεξηθά κε ην αηηηνινγηθφ φηη κε ηελ αλαθνχθηζε 

ηνπ αξξψζηνπ απφ ηνλ πφλν κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε επαλεθηίκεζε ηεο νμείαο θνηιηαθήο πάζεζεο, 

αθνχ ν άξξσζηνο κπνξεί λα ζπλεξγαζζεί θαιχηεξα κεηά απφ ηελ αλαθνχθηζε απφ ην πφλν. Οη ππν-

ζηεξηθηέο ηεο ρνξήγεζεο αλαιγεηηθψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνηιηαθή κάδα ζπρλά δελ κπνξεί λα ηε δη-

απηζηψζνκε ιφγσ ζχζπαζεο ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ απφ ηνλ πφλν, ελψ κεηά απφ ηελ ρνξήγεζε 

αλαιγεηηθνχ κπνξνχκε πην εχθνια λα ηελ εληνπίζνκε. Πάλησο φινη ζπκθσλνχλ, φηη ρνξήγεζε αλαι-

γεηηθψλ εάλ δελ έρεη ηεζεί ε δηάγλσζε, πξέπεη λα γίλεη κφλν φηαλ ν  άξξσζηνο λνζειεχεηαη. 

Ανηιβιοηικά. 

Tα αληηβηνηηθά πξέπεη  λα ρνξεγνχληαη κφιηο ηεζεί ε δηάγλσζε, εθηφο εάλ ππάξρνπλ ζεκεία γηα 

ζπζηεκαηηθή ινίκσμε (πςειφο ππξεηφο, ξίγνο, ππφηαζε θηι.) πνπ ρνξεγνχληαη ακέζσο. Σε αδηάγλσ-

ζηεο πεξηπηψζεηο ε ρνξήγεζε αληηβίσζεο κπνξεί λα μεγειάζεη ζηελ  εμέιημε ηεο λφζνπ θαη λα παξνπ-

ζηαζζνχλ  ζνβαξέο επηπινθέο θαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ νμεία ζθσιε-

θνεηδίηηδα). Ο άξξσζηνο κε νμεία θνηιηαθή λφζν πξέπεη λα εμεηάδεηαη ακέζσο απφ ην ρεηξνπξγφ θαη 
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λα παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκήζεη θαη κηθξέο κεηαβνιέο ζηελ 

εμέιημε ηεο λφζνπ. 

  

 

 

 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΗΣΗΧΝ ΟΞΔΗΑ ΚΟΗΛΗΑ 

 

Α) Ενηεπικέρ παθήζειρ. 

1. Οξεία ζκυληκοειδίηιδα.  Τα αξρηθά ζπκπηψκαηα είλαη πησρά. Σπλήζσο αξρίδεη κε πεξηνκθαιηθά 

άιγε ή ζαλ κηα ηάζε γηα ηξάβεγκα ησλ ζπιάρλσλ. Ο άξξσζηνο πεξηγξάθεη φηη αηζζάλεηαη έλα 

ραίξη λα ηνπ ηξαβά φια ηα έληεξα. Πνιιέο θνξέο αλαθέξεη φηη κε ην παξαπάλσ αίζζεκα ππάξρεη 

αλνξεμία θαη ιηγφηεξν ηάζε γηα εκεηφ. Αξγφηεξα ν πφλνο  κεηαθέξεηαη απφ ηελ πεξηνκθαιηθή ρψ-

ξα θαη εληνπίδεηαη ζηνλ δεμηφ ιαγφλην βφζξν. Τα θαηλφκελα ηεο λαπηίαο, αλνξεμίαο θαη ν εκεηφο 

ζπλνδεχνπλ ζπλήζσο ηνλ άξξσζην ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν.. Απφ ηε θιηληθή εμέηαζε ηεο θνηιίαο 

βξίζθεηαη ζεηηθφ ην ζεκείν  Mc Burney. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα έρνκε ζεηηθά ηα ζεκεία Lantz, 

Rovsing, ή ηνπ ιαγνλνςντηνπ.  Παξνπζηάδεηαη ππξεηφο κέρξη 38
ν
 C, ιεπθνθπηηάξσζε κε πνιπ-

κνξθνππξεληθφ ηχπν.  Πξέπεη λα είκεζα πξνζεθηηθή ζηε δηάγλσζε γηα πηζαλή νμεία ζθσιεθνεηδί-

ηηδα, δηφηη ππάξρνπλ πνιιέο πνηθηιίεο ηεο θιαζηθήο εηθφλαο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηε δηά-

γλσζε ηεο νπηζζνηπθιηθήο νμεία ζθσιεθνεηδίηηδαο πνπ παξνπζηάδεη φρη εληεηνπηζκέλα (δηάρπηα) 

θνηιηαθά ζπκπηψκαηα. Σπλήζσο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην ζεκείν ηνπ ςντηνπ είλαη ζεηηθφ. Σηε  

ππειηθή κνξθή ηεο νμείαο ζθσιεθνεηδίηηδαο, ε δηάγλσζε ηδηαίηεξα ζηηο γπλαίθεο, επηπιέθεηαη κε 

γπλαηθνινγηθά πξνβιήκαηα.  Η ζεξαπεία είλαη ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο ζθσιεθνεηδνχο απφθπ-

ζεο. Οη άξξσζηνη πξέπεη λα νδεγνχληαη ζην ρεηξνπξγείν κέζα ζε ιίγεο ψξεο, αθνχ νινθιεξσζεί ν 

παξαθιηληθφο έιεγρνο. Δπίζεο ρνξεγνχκε ελδνθιέβηα θξπζηαινεηδή δηαιχκαηα γηα απνθαηάζε ηνπ 

ελδαγγεηαθνχ ρψξνπ απφ ηνπο εκεηνχο θαη ηνπνζεηνχκε ξηλνγαζηξηθφ ζσιήλα γηα ηε θέλσζε ηνπ 

ζηνκάρνπ. Αληηβηνηηθά δελ πξέπεη λα ρνξεγνχκε  κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο. 

2. Δνηεπική απόθπαξη. Οη άξξσζηνη ζπλήζσο παξαπνλνχληαη γηα θσιηθνεηδή πφλν πνπ πξννδεπηηθά 

δπλακψλεη. Οη εκεηνί έξρνληαη αξγφηεξα θαη έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ αλαθνπθίδνπλ παξά 

κφλν πξνζσξηλά ηνλ άξξσζην. Οη εκεηνί παξνπζηάδνληαη γξεγνξφηεξα ζηελ πςειή θαη αξγφηεξα 

ζηε ρακειή εληεξηθή απφθξαμε. Σηελ αξρή είλαη ηξνθψδεηο, ζηε ζπλέρεηα πεξηέρνπλ εληεξηθφ πε-

ξηερφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη θνπξαλψδεηο. Ο άξξσζηνο αλαθέξεη κεηεσξηζκφ ηεο θνηιηάο 

θαη αλαζηνιή απνβνιήο αεξίσλ θαη θνπξάλσλ. Σε ειηθησκέλα άηνκα θαη αδχλαηα κπνξεί λα θα-

λνχλ ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα  νη θηλήζεηο ηνπ εληέξνπ. Διέγρνκε κε ηελ επηζθφπεζε θαη ηε ςειάθε-

ζε ηεο θνηιηάο, γηα πεξηεζθπγκέλε θήιε ή γηα χπαξμε κεηεγρεηξεηηθψλ νπιψλ (καο βνεζνχλ γηα 

ηελ ππνςία ηνπ ζπκθπηηθνχ εηιενχ). Σηελ αθξφαζε ηεο θνηιηάο έρνκε ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο κε-

ηαιιηθνχο ήρνπο ηεο εληεξηθήο απφθξαμεο. Δίλαη εληεξηθνί ήρνη ζπρλνί, έληνλνη, πνπ απφηνκα δηα-

θφπηνληαη. Σην ηέινο ν εληεξηθφο ήρνο απηφο είλαη έληνλνο θαη κε κεηαιιηθή απήρεζε φπσο φηαλ 

ξίρλνκε έλα δίθξαγγν ζε έλα πνηήξη λεξφ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη είλαη ζχγρξνλνη 

κε ην θσιηθνεηδέο άιγνο πνπ αλαθέξεη ν άξξσζηνο. Πξνζνρή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη εηιεφο 

θαη ζπλππάξρεη θαη ζπλερέο άιγνο πνπ ζπλήζσο δελ αλαθνπθίδεηαη κε ηα παπζίπνλα ζεκαίλεη φηη 

καδί κε ηνλ εηιεφ ππάξρεη πεξηηνλίηηδα ή ζηξαγγαιηζκφο κέ αγγεηαθή απφθξαμε εληέξνπ ιφγν αγ-

γεηαθψλ παζήζεσλ ή πεξηεζθπγκέλεο θήιεο. Σηελ επίθξνπζε ηεο θνηιηάο βξίζθνκε ηπκπαληθφηεηα 

ζε φιε ηελ θνηιηά, αιιά παξακέλεη ε επαηηθή ακβιχηεηα. Σε πεξηπηψζεηο εηιενχ κε εμαθάληζε ηεο 

επαηηθήο ακβιχηεηαο ππνδειψλεη δηάηξεζε θνίινπ ζπιάρλνπ παξακειεκέλε. Σηελ α/α θνηιίαο ζε 

φξζηα ζέζε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ αξξψζηνπ λα ζηαζεί φξζηνο ζε αξηζηεξά ή δεμηά πιαγία 

ζέζε βξίζθνκε ηα ραξαθηεξηζηηθά πδξαεξηθά επίπεδα. Η ιήςε απφ ην ζηφκα ή κε ππνθιπζκφ γα-

ζηξνγξαθίλεο, βνεζά πεξηζζφηεξν ζηε δηάγλσζε ηνπ αηηίνπ ηνπ εηιενχ παξά ζηε δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ ηνπ εηιενχ. Η α/α θνηιίαο ζε φξζηα ζέζε κπνξεί αθφκε λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε ηεο πά-

ζεζεο πνπ πξνθάιεζε ηνλ εηιεφ (πδρ αέξαο ζηα ρνιεθφξα ή απεηθφληζε ηνπ ρνινιίζνπ, αέξαο ζηε 

ππιαία, ζπζηξνθή ηπθινχ ή ζηγκνεηδνχο θηι.). Η αμνληθή θαη ν ππέξερνο ηεο θνηιηάο ειάρηζηα 

βνεζά ζηε δηάγλσζε ηνπ εηιενχ .  Η ζεξαπεία  εμαξηάηαη απφ ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηνλ εηιεφ. 
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Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν εηιεφο κπνξεί λα ιπζεί κε ηε ζπληεξεηηθή αγσγή ρσξίο ρεηξνπξγηθή ε-

πέκβαζε. Η ζπληεξεηηθή αγσγή ζπλίζηαηαη : 

 Τνπνζεηνχκε ζσιήλα  ξηλνγαζηξηθφ (Levin) θαη θάλνκε ζπρλέο αλαξξνθήζεηο απ’ απηφλ. 

 Τνπνζεηνχκε θιεβνθαζεηήξα θαη αλαπιεξψλνπκε ηηο απψιεηεο ησλ πγξψλ θαη ησλ ειε-

θηξνιπηψλ ζχκθσλα κε ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηελ ΚΦΠ θαη ηελ σξηαία απνβνιή 

ησλ νχξσλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε ππαθηηθψλ θαη νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ έληνλν πεξηζηαιηηζκφ 

ηνπ εληέξνπ. 

 Ο άξξσζηνο κε εηιεφ πξέπεη λα ρεηξνπξγείηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ φηαλ  ν εηιεφο νθείιεηαη 

ζε πεξηηνλίηηδα, ή ν κεραληθφο εηιεφο έρεη κεηαπέζεη ζε αδπλακηθφ, ή φηαλ ππάξρεη ππνςία 

ζηξαγγαιηζκνχ ή λέθξσζε εληέξνπ. 

3. Γιάηπηζη έλκοςρ ( ζηομάσος ή 12/δακηύλος). Δθδειψλεηαη κε μαθληθφ θαη έληνλν πφλν ζην επη-

γάζηξην πνπ ν άξξσζηνο ην πεξηγξάθεη ζαλ καραηξηά. Ο πφλνο κεη’ νιίγν ειαηηψλεηαη αιιά πα-

ξνπζηάδεηαη ζαληδψδεο ζχζπαζεο ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ, φηαλ ην πεξηερφκελν ηνπ ζηνκάρνπ 

δηαρπζεί ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα θαη αθνινπζεί πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αξξψζηνπ. Σπάληα κπνξεί ν άξξσζηνο λα αλαθέξεη πφλν ζηελ σκνπιάηε ιφγν εξεζηζκνχ ηνπ δηα-

θξάγκαηνο. Σηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε ηνπ αξξψζηνπ βξίζθνκε ζαληδψδε ζχζπαζε ησλ θνηιηα-

θψλ ηνηρσκάησλ, θαηάξγεζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο, θαζψο θαη ηα άιια ζεκεία ηεο πεξη-

ηνλίηηδαο (ζεκείν βερφο, αλαπεδψζα επαηζζεζία, ζεκείν ζείζεσο ηνπ θξεβαηηνχ, επψδπλνο δνπ-

γιάζζεηνο, θηι.), εμαθάληζε  ηεο επαηηθήο ακβιχηεηαο, ειάηησζε ή θαη εμαθάληζε ησλ εληεξηθψλ 

ήρσλ. Σηελ α/α θνηιίαο ζε φξζηα ζέζε ππάξρεη ππνδηαθξαγκαηηθά ειεχζεξνο αέξαο.  Σηηο πεξηπηψ-

ζεηο ζπγθεθαιπκκέλεο δηάηξεζεο ππάξρεη ν μαθληθφο έληνλνο δηαμηθηζηηθφο πφλνο ρσξίο λα αθν-

ινπζνχλ ηα ζεκεία ηεο γεληθεπκέλεο πεξηηνλίηηδαο, δελ ππάξρεη ζπλήζσο εμαθάληζε ηεο επαηηθήο 

ακβιχηεηαο, θαη ε δηάγλσζε ηεο κπαίλεη κε ηε ρνξήγεζε γαζηξνγξαθίλεο απφ ην ζηφκα. Η ζεξα-

πεία ηεο ζπγθεθαιπκκέλεο δηάηξεζεο ζπλήζσο είλαη ζπληεξεηηθή, αλ θαη πνιινί πξνηείλνπλ ηε 

ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαη ζε απηή. Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία  είλαη ζπξξαθή θαη ζεξαπεία ηνπ έι-

θνπο ( δηαηνκή ησλ πλεπκνλνγαζηξηθψλ λεχξσλ), ή γαζηξεθηνκή ζπαληφηεξα, εθ’ φζν ην επηηξέ-

πνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αξξψζηνπ, ή απιή ζπξξαθή ηνπ έιθνπο. 

Μέρξη  λα εηνηκαζζεί ν άξξσζηνο γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξέπεη λα γίλνληαη ηα παξαθάησ: 

 Τνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα (Levin)  θαη εάλ είλαη δπλαηφ ζχλδεζε ηνπ κε ήπηα αλαξ-

ξφθεζε. 

 Φνξήγεζε παπζίπνλσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ πφλνπ. 

 Φνξήγεζε θξπζηαινεηδψλ  δηαιπκάησλ ελδνθιέβηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ελδαγγεηαθνχ 

φγθνπ ησλ πγξψλ. 

 Φνξήγεζε αληηβίσζεο. 

4. Γιάηπηζη ηος ενηέπος. Σπλήζσο ζπκβαίλεη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ εθθνιπψκαηα ηνπ παρένο 

εληέξνπ. Σπαληφηεξα κπνξεί λα ζπκβεί ζε αξξψζηνπο πνπ πάζρνπλ απφ ηχθν ή άιιεο παζήζεηο ηνπ 

εληέξνπ. Σπλνδεχεηαη απφ έληνλν πφλν ζηε θνηιηά κε ηάζε πξνο εκεηφ, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ εκε-

ηνχο. Σηελ αξρή βξίζθνκε ζαληδψδε ζχζπαζε ηεο θνηιηάο. Η ζεξκνθξαζία είλαη απμεκέλε θαηά 

πνιχ θαη ππάξρεη κεγάιε ιεπθνθπηηάξσζε.  Πνιχ ζπρλά εγθαζίζηαηαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζεπηηθφ shock. Υπάξρεη ηζηνξηθφ θάπνηαο πάζεζεο ηνπ εληέξνπ. Η ζεξαπεία πξέπεη λα έρεη ηα πα-

ξαθάησ: 

 Τνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ θαζεηήξα θαη ζπλερήο  ήπηα αλαξξφθεζε. 

 Λακβάλνληαη αίκα θαη νχξα γηα κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε θαη θαιιηέξγεηα. 

 Φνξήγεζε αληηβηνηηθψλ  φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη. 

 Θεξαπεία ηνπ shock κε ρνξήγεζε ελδνθιεβίσο θξπζηαινεηδψλ δηαιπκάησλ. 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ  αξξψζηνπ γηα ην ρεηξνπξγείν κέζα ζε 1-2 ψξεο. 

5. Δκκολπυμαηίηιδα.  Σπλνδεχεηαη απφ πφλν ζηνλ αξηζηεξφ ιαγφλην βφζξν θαη ην ππνγάζηξην πνπ 

πξννδεπηηθά απμάλεηαη. Υπάξρεη ζπλήζσο ηζηνξηθφ εθθνιπσκάησλ  ηνπ παρένο εληέξνπ. Ππξεηφο 

θαη ιεπθνθπηηάξσζε ππάξρνπλ επίζεο  θαζψο θαη βαξηά γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αξξψζηνπ. Πνιιέο 

θνξέο ςειαθάηε κάδα θαηά ηνλ αξηζηεξφ ιαγφλην βφζξν (plastron), θαη ππάξρνπλ φια ηα ζεκεία 
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ηεο ηνπηθήο πεξηηνλίηηδαο. Σπρλά ζπλνδεχεηαη θαη απφ δηαξξντθφ ζχλδξνκν, ελψ πξηλ απφ ην νμχ 

επεηζφδην ν άξξσζηνο ήηαλ ζπλήζσο δπζθνίιηνο.  

Η ζεξαπεία είλαη θαη’ αξράο ζπληεξεηηθή  θαη επί απνηπρίαο ή επί  επηδεηλψζεσο ηνπ αξξψζηνπ  

πξνρσξνχκε ζε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. Η ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ζπλίζηαηαη: 

 Τνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ θαζεηήξα  θαη δηαθνπή ηεο ζίηηζεο ηνπ αξξψζηνπ απφ ην ζηφκα. 

 Τνπνζέηεζε θιεβνθαζεηήξα θαη ιήςε αίκαηνο γηα ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο θαη γηα ηε ρνξή-

γεζε ζηε ζπλέρεηα θξπζηαινεηδψλ νπζηψλ θαη αληηβίσζεο πνπ ζα θαιχπηεη ηνλ άξξσζην θαη 

απφ ηα αεξφβηα θαη αλαεξφβηα κηθξφβηα ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ αξξψζηνπ θαη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνθιπζκψλ ηνπ εληέξνπ. 

 Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία εμαξηάηαη απφ ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αξξψζηνπ, απφ ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο ηεο θιεγκνλήο θαη απφ ηηο ζπκπαξακαξηνχζεο λφζνπο. Σηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γί-

λεηαη κηα εγθαξζηνζηνκία θαη παξνρέηεπζε ηεο πεξθνιηθήο πεξηνρήο ηνπ plastron. Σηηο πεξη-

πηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα θάλνκε ξηδηθψηεξε επέκβαζε πξνρσξνχκε ζε εθηνκή ηνπ ζηγκνεη-

δνχο θαη ηειηθνηειηθή αλαζηφκσζε, ή ζε πξψην ρξφλν Hartman θαη κεηά 3-6 κήλεο απνθαηά-

ζηαζε, ή ηέινο ηειηθν-ηειηθή αλαζηφκσζε θαη κηα εγθαξζηνζηνκία. 

6. ηπαγγαλιζμόρ ηος ενηέπος. Σπκβαίλεη ζπρλφηεξα ζηε ζπζηξνθή ηνπ εληέξνπ θαη ζηε πεξηεζθπγ-

κέλε θήιε. Παξνπζηάδεηαη σο νμχ επεηζφδην πφλνπ πνπ ζπλήζσο επηδεηλψλεηαη γξήγνξα. Ο πφλνο 

είλαη έληνλνο ζπλερήο θαη ειάρηζηα αλαθνπθίδεηαη απφ ηε ιήςε αλαιγεηηθψλ, θαη ζπλήζσο ζπλπ-

πάξρεη θαη κε θσιηθνεηδή άιγε ηνπ εληέξνπ. Υπάξρνπλ ζεκεία κεηεσξηζκνχ θαη απνθξαθηηθνχ εη-

ιενχ θαη ζπγρξφλσο βξίζθνκε θαη ζεκεία πεξηηνλίηηδαο θαη κάιηζηα ζηελ αξρή αλαπεδψζα επαη-

ζζεζία ζε κηα πεξηνρή ηεο θνηιηάο. Δπίζεο γξήγνξα ζρεηηθά εκθαλίδεηαη shock, θαη πςειφο ππξε-

ηφο κε ιεπθνθπηηάξσζε θαη ζηξνθή ηνπ ηχπνπ πξνο ηα αξηζηεξά. Σπλππάξρεη θαη λαπηία θαη εκε-

ηφο. Σηε πεξίπησζε ηεο ζπζηξνθήο βξίζθνκε ηα αθηηλνινγηθά επξήκαηα πνπ πεξηγξάςακε παξα-

πάλσ. Σηε πεξίπησζε ηεο πεξηεζθπγκέλεο θήιεο  ζηελ εμέηαζε ηεο θνηιηάο ζα βξνχκε δηφγθσζε, 

ζε έλα επέλδνην ζεκείν ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, πνχ είλαη ζθιεξή επψδπλνο κε αλαηαζζψκελε 

θαη κε απμάλνπζα κε ην βήρα. Η ζεξαπεία είλαη ρεηξνπξγηθή. Γίλεηαη αλάηαμε ηεο ζπζηξνθήο θαη 

εθ  ́φζν ην έληεξν είλαη βηψζηκν θαζειψλεηαη ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα κε κηα δπν βεινληέο. Σηε πεξη-

εζθπγκέλε θήιε γίλεηαη δηάλνημε ηνπ δαθηπιίνπ θαη εάλ ην έληεξν είλαη βηψζηκν πξνρσξνχκε ζηε 

δηφξζσζε ηεο θήιεο, άιισο εάλ είλαη λεθξσκέλν πξνρσξνχκε ζε εληεξεθηνκή. Σεκεία βησζηκφηε-

ηαο ηνπ εληέξνπ είλαη: 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ ηνπ εληέξνπ κεηά ηε ιχζε ηεο πεξίζθη-

μεο. Πεξηηπιίγνκε ην πεξηζθηγκέλν ηκήκα κε θνκπξέζεο πνπ έρνπλ εκπνηηζηεί κε δεζηφ θπζη-

νινγηθφ νξφ θαη πεξηκέλνκε γηα 15-30 ιεπηά. Σπλήζσο κέζα ζε 10 ιεπηά επαλέξρεηαη ην ρξψ-

κα ηνπ εληέξνπ,  εάλ δελ έρεη λεθξσζεί. 

 Αλεχξεζε ςειαθεηψλ ζθχμεσλ ζηα επηρψξηα αγγεία. 

 Πξηλ απνθαλζνχκε φηη ε αξηεξία δελ έρεη ζθχμεηο θαη πξέπεη λα αθαηξεζεί ην αληίζηνηρν ηκή-

κα ηνπ εληέξνπ, πξέπεη λα επηρεηξνχκε λα θάλνκε έγρπζε λνβνθατλεο ζηε ξίδα ηνπ κεζεληεξί-

νπ γηα λα απνθιείζνκε ηπρψλ ππάξρνληα ζπαζκφ  ηεο αξηεξίαο. 

7. Γαζηπενηεπίηιδα. Σπλήζσο παξνπζηάδεηαη κε νμχ θνηιηαθφ πφλν θσιηθνεηδή πνπ κε ηε πάξνδν ηεο 

ψξαο επηδεηλψλεηαη θαη ζπλνδεχεηαη απφ λαπηία, εκεηφ, θαη δηάξξνηα. Δίλαη πην ζπρλή θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο. Σπλήζσο εκθαλίδεηαη ν πφλνο θαη κέζα ζε ιίγε ψξα  (ζρεδφλ ζπγρξφλσο) θαη ηα 

ππφινηπα ζπκπηψκαηα, αληίζεηα πξνο ηηο παζήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ρεηξνπξγείν (πεξηηνλίηηδα, 

ζθσιεθνεηδίηηδα θηι.) πνπ ν πφλνο πξνεγείηαη ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ. Σηε θιηληθή εμέηαζε π-

πάξρεη δηάζπαξηε επαηζζεζία ζηε θνηιηά ρσξίο θάπνηα επαηζζεζία ζε κηα πεξηνρή. Γελ ππάξρνπλ 

επίζεο έληνλα πεξηηνλατθά ζεκεία πνπ έρνκε πεξηγξάςεη παξαπάλσ. Μπνξεί λα βξεζεί ππξέηην 

αιιά ζπλήζσο ν άξξσζηνο είλαη απχξεηνο θαη δελ έρεη κεγάιε ιεπθνθπηηάξσζε, κε εμαίξεζε ηελ 

ζπγγέισζε πνπ παξνπζηάδεη ππξεηφ θαη ξίγνο αιιά φρη ιεπθνθπηηάξσζε έληνλε. Οη άξξσζηνη πα-

ξνπζηάδνπλ αθπδάησζε ιφγσ ησλ δηαξξνηψλ θαη ησλ εκεηψλ. Πξέπεη λα γίλεηαη test ζηα θφπξαλα 

γηα αίκα θαη κηθξνζθνπηθή εμέηαζε θνπξάλσλ γηα ιεπθνθπηηάξσζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο θιεγκν-

λψδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη θαιιηέξγεηα θνπξάλσλ. Η ζεξαπεία ζπλί-

ζηαηαη ζε ρνξήγεζε πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ γηα ελπδάησζε. Φνξεγείηαη αληηβίσζε  θαη βηζκνχ-
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ζην γηα ηελ ζπκπησκαηηθή αλαθνχθηζε ηνπ αξξψζηνπ.  Οπηνχρα ρνξεγνχληαη κφλν ζε ζνβαξέο πε-

ξηπηψζεηο. Πξνζνρή δελ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε κηθξνβηαθέο γαζηξεληεξίηηδεο. 

8. Ηδιοπαθείρ θλεγμονώδειρ νόζοςρ ηος ενηέπος. Παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο νη πάζρνληεο απφ ηηο λφ-

ζνπο απηέο θνηιηαθνχο πφλνπο θσιηθνεηδείο, κε δηάξξνηα, κε  αίκα θαη ιεπθά ζηα θφπξαλα. Σην η-

ζηνξηθφ ηνπο αλαθέξνπλ επαλεηιεκκέλα επεηζφδηα ζην παξειζφλ. Δπίζεο κπνξεί πνιινί απφ απ-

ηνχο λα έρνπλ ήδε δηαγλσζζεί ζην παξειζφλ. Πξέπεη λα απνθιεηζζνχλ νη πεξηπηψζεηο ηεο κηθξνβη-

αθήο θσιίηηδνο (φπσο ζηγγέιια, θισζηεξίδην dificile, cambylobacter, ακνηβάδα ηζηνιπηηθή). Η ζε-

ξαπεία εάλ δελ είλαη γλσζηή αξρίδνκε ηελ ρνξήγεζε πγξψλ θαη ηδηαίηεξα θξπζηαιινεηδψλ δηαιπ-

κάησλ, απαγνξεχνκε ηελ ιήςε ηξνθψλ απφ ην ζηφκα, ηνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ θαζεηήξα. Όηαλ 

ηεζεί ε δηάγλσζε ρνξεγνχκε sulfasalazine (Azaline, azulfidine, sas 500) ζε δφζε 1 grX4 εκεξεζί-

σο, ρνξεγνχκε ππνθιπζκνχο θνξηηδφλεο.  

 

Β) ΠΑΘΖΔΗ ΖΠΑΣΟ ΚΑΗ ΥΟΛΖΦΟΡΧΝ 

 

1. Ζπαηικόρ κυλικόρ. Δίλαη πφλνο θσιηθνεηδήο κε ζπλσδά ζπκπηψκαηα εκεηφ θαη λαπηία. Ο πφλνο 

εληνπίδεηαη ζην δεμηφ ππνρφλδξην θαη αληαλαθιά ζηε δεμηά νζθπτθή ρψξα θαη ηε δεμηά σκνπιάηε. 

Τν ζεκείν Marphy κπνξεί λα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Τελ κεγαιχηεξε δηαγλσζηηθή αμία έρεη ην 

ππέξερν ήπαηνο ρνιεθφξσλ γηα ηελ αλεχξεζε ρνιφιηζσλ. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχζακε ηελ ρν-

ινθπζηνγξαθία, ηελ ρνιαγγεηνγξαθία θαη ην ζπηλζεξνγξάθεκα κε ξαδηελεξγφ DISIDA. Η ζεξα-

πεία είλαη ζπληεξεηηθή πάληα εθ’ φζν δελ ππάξρεη νμεία ρνινθπζηίηηδα θαη ζπλίζηαηαη ζε ζπα-

ζκνιπηηθά θαη παπζίπνλα ζε ζπλδπαζκφ κε ειαθξά δηαηξνθή  απφ ην ζηφκα. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπλππάξρεη θαη νμεία ρνινθπζηίηηδα αθνινπζνχκε ηελ παξαθάησ πεξηγξαθφκελε αγσγή. 

2. Οξεία σολοκςζηίηιδα. Φαξαθηεξίδεηαη απφ νμχ πφλν ζην δεμηφ ππνρφλδξην, πνπ αληαλαθιά  ζηε 

δεμηά νζθπτθή ρψξα θαη ζηε δεμηά σκνπιάηε. Σην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο πηζαλφλ λα αλαθέξνληαη 

θαη άιια παξφκνηα επεηζφδηα. Τν ζεκείν Marphy είλαη ζεηηθφ. Υπάξρεη αθφκε ππξεηφο ξίγνο λαπ-

ηία θαη εκεηνί. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη έληνλε ιεπθνθπηηάξσζε θαη ππίθηεξνο. Σπάληα κπνξεί λα 

ςειαθάηε ε ρνιεδφρνο θχζηεο. Τν ππέξερν ζπλήζσο δείρλεη πέηξεο θαη δηάηαζε ή πάρπλζε ηνπ 

ηνηρψκαηνο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο. Τν ζπηλζεξνγξάθεκα ησλ ρνιεθφξσλ κε ξαδηελεξγφ DISIDA 

βνεζά ζηελ δηάγλσζε ηδίσο φηαλ ππάξρεη θαη ίθηεξνο. Η ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζε: 

 Τνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ θαζεηήξα (Levin) θαη ζχλδεζε ηνπ ζε ζπλερή ήπηα αλαξξφθεζε. 

 Φνξήγεζε θξπζηαινεηδψλ δηαιπκάησλ ελδνθιεβίσο εάλ ν άξξσζηνο είλαη αθπδαησκέλνο, 

θαη δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ηξνθήο απφ ην ζηφκα. 

 Φνξήγεζε αληηβίσζεο παξεληεξηθά.  

 Φνξήγεζε pentazocine ελδνκπτθά 30-60 mg γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, ή κεπεξηδίλε 

50-100 mg ελδνκπτθά. 

 Σε πεξίπησζε επηπινθήο ζε ππψδε ή γαγγξαηλψδε πξνρσξνχκε ζε επείγνπζα ρεηξνπξγηθή ε-

πέκβαζε εάλ ρξεηαζζεί. 

3. Οξεία πςώδηρ σολαγγεφηιδα. Δίλαη ζπλήζσο επείγνπζα ρεηξνπξγηθή πάζεζε πνπ ζπρλά ζπλνδεχε-

ηαη απφ βαθηεξηαηκία θαη ζεπηηθφ shock. Τα θιηληθά ζπκπηψκαηα είλαη θνηιηαθφο πφλνο ζην δεμηφ 

ππνρφλδξην πνπ αληαλαθιά θαη ζηε δεμηά σκνπιάηε θαη ηε δεμηά νζθπτθή ρψξα ζηελ αξρή θσιη-

θνεηδήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλερήο πξννδεπηηθά απμαλφκελνο, ίθηεξνο, ππξεηφο κε ξίγνο, δηαλνεηη-

θή ζχγρπζε θαη ζεπηηθφ ζπλήζσο shock.Τφ ππεξερνγξάθεκα παξνπζηάδεη δηάηαζε ησλ ρνιεθφ-

ξσλ θαη απφθξαμε ησλ ελδνεπαηηθψλ ρνιεθφξσλ. Η ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

shock, ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θξπζηαινεηδψλ δηαιπκάησλ, αληηβηνηηθψλ (ακπηθηιίλε 

200mg/Kgr/day ελδνθιέβηα ζε 4-6 δηεξεκέλεο δφζεηο καδί κε ακηλνγιπθνζίδε φπσο tobramycin 

1,7 mg/Kgr/ θάζε 8 ψξεο ελδνθιέβηα),  ηε ηνπνζέηεζε θαζεηήξα ξηλνγαζηξηθφ θαη Folley, θαη πξν-

εηνηκαζία ηνπ αξξψζηνπ γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (ρνινθπζηεθηνκή ή ρνινθπζηνζηνκία θαη πα-

ξνρέηεπζε ηνπ ρνιεδφρνπ πφξνπ). 

4. Ζπαηικό απόζηημα. Δίλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα κηαο ελδνθνηιηαθήο θιεγκνλήο κεγάιεο ηνμηθφ-

ηεηαο. Παξνπζηάδεηαη κε ππξεηφ θαη ίθηεξν θαη επηδείλσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηεο θνηιηαθήο 

θιεγκνλήο. Δπίζεο ππάξρεη πφλνο ζην δεμηφ ππνρφλδξην πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζαλ βάξνο θαη 

αδπλακία ηνπ αξξψζηνπ λα πάξεη βαζηά εηζπλνή ιφγν ηνπ πφλνπ. Ο ππξεηφο είλαη δηαιείπσλ  θαη 
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ππάξρεη θαη ιεπθνθπηηάξσζε. Τν ήπαξ εκθαλίδεηαη δηνγθσκέλν θαη επαίζζεην ζηε ςειάθεζε. Τν 

ππέξερν ήπαηνο θαζψο θαη ε αμνληθή θαη ην ζπηλζεξνγξάθεκα ηνπ ήπαηνο κε ξαδηελεξγφ γάιιην,  

βνεζνχλ ζηε δηάγλσζε. Όηαλ ππνςηαδφκεζα επαηηθφ απφζηεκα παίξλνκε αίκα γηα αηκνθαιιηέξ-

γεηα θαη εηδηθά ακνηβαδηθά test. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιινί άξξσζηνη κε ακνηβαδηθφ απφζηε-

κα ζην ήπαξ δελ έρνπλ ακνηβάδσζε ζην έληεξν θαη έηζη ε εμέηαζε ησλ θνπξάλσλ γηα παξάζηηα 

πνιιέο θνξέο δελ βνεζά. Η ζεξαπεία είλαη ρεηξνπξγηθή παξνρέηεπζε ηνπ απνζηήκαηνο θαη ρνξή-

γεζε αληηβηνηηθψλ ( ζπλήζσο δίδνκε metronidazole 750 mgX3 εκεξεζίσο ελδνθιέβηα ή απφ ην 

ζηφκα καδί κε κηα θεθαινζπνξίλε ζε δφζε 2 gr θάζε 6 ψξεο). Σηε πεξίπησζε ηνπ ακνηβαδηθνχ 

απνζηήκαηνο ρνξεγνχκε αληηακνηβαδηθά θάξκαθα.  

5. Ζπαηίδα. Φαξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζηάδην 15-30 εκεξψλ πνπ νη άξξσζηνη αλαθέξνπλ έλα βάξνο 

ζην δεμηφ ππνρφλδξην θαη έρνπλ αλνξεμία, θαθνπρία, λαπηία θαη εκεηφ, ή ζπκπηψκαηα ινίκσμεο 

ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ. Μεηά πξνζηίζεληαη ν ππξεηφο ίθηεξνο, θαη επαηνκεγαιία. Τα ιεπθά 

δελ επεξεάδνληαη ζπλήζσο, αιιά έρνκε κεγάιε αχμεζε ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ (ηξαλζακηλάζεο, 

αιθαιηθή θσζθαηάζε). Η αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πξνζξνκβίλεο απνηειεί θαθφ πξνγλσζηηθφ ζεκείν 

φηαλ βξεζεί θαη ππνδειψλεη νμεία θηηξίλε αηξνθία ηνπ ήπαηνο . Η ζπρλφηεξε αηηία είλαη ε ηνγελήο 

θιεγκνλή, ν θίηξηλνο ππξεηφο, ηνγελείο ινηκψμεηο (κεγαινθπηηαξντφο, ηφο Epstein-Barr) θαη ην αι-

θνφι. Η αιθννιηθή δηαθνξνδηαγηγλψζθεηαη απφ ηελ ηνγελή  απφ ην ηζηνξηθφ, ηελ θιηληθή εμέηαζε 

θαη απφ ηα επίπεδα ησλ ηξαλζακηλαζψλ πνπ είλαη ζηελ αιθννιηθή <1000 UI/dl,  ελψ ζηελ ηνγελή 

είλαη πνιχ πην απμεκέλα. Οη άξξσζηνη πξέπεη λα λνζειεχνληαη ζην Ννζνθνκείν ηδηαίηεξα φηαλ 

ππάξρεη δηαηαξαρή ηεο πεθηηθφηεηαο, ή ζεκεία επαηηθήο εγθεθαινπάζεηαο, ή αθπδάησζε. Η ζε-

ξαπεία ζπλίζηαηαη ζηελ ρνξήγεζε δηαιπκάησλ γιπθφδεο 5% γηα ηελ ελπδάησζε ηνπ αξξψζηνπ, 

ειαθξά θαη απζηεξά πγηεηλή δηαηξνθή θαη απνθπγή ιήςεο επαηνηνμηθψλ νπζηψλ (αιθνφι). Οη άξ-

ξσζηνη κε ηνγελή επαηίηηδα πξέπεη λα λνζειεχνληαη κε πξνζνρή γηα ην θίλδπλν ηεο δηάδνζεο ηεο 

λφζνπ ζε πγηή άηνκα, θαη πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη νηθνγελεηαθέο επαθέο. 

 

Γ) ΑΓΓΔΗΑΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

 

1. Ρήξη ανεςπύζμαηορ κοιλιακήρ αοπηήρ. Η ξήμε ηνπ θνηιηαθνχ αλεπξχζκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ 

έληνλν μαθληθφ πφλν ζηε θνηιηά θαη ηδηαίηεξα πξνο ηελ νζθπτθή ρψξα πνπ ίζσο λα αληαλαθιά θαη 

ζηε πιάηε. Σπλήζσο νη άξξσζηνη αλαθέξνπλ κηθξνπνλάθηα ζην ηζηνξηθφ ηνπο κηα κε δχν κέξεο 

πξηλ απφ ηε ξήμε. Πνιιέο θνξέο ν πφλνο ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα ζπλείδεζεο, ή θαη ιηπνζπκία ή 

θαη νξζνζηαηηθή ππφηαζε σο απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο αίκαηνο. Μεηά ηε πξψηε αηκνξξαγία, ν 

πφλνο κπνξεί λα ειαηησζεί θαη ε ιηπνζπκία κπνξεί λα εμαθαληζζεί, αιιά απηά ηα ζεκεία ππνηξν-

πηάδνπλ θαη θαηαιήγνπλ πξννδεπηηθά ζε νιηγαηκηθφ shock. Όηαλ ην αλεχξπζκα είλαη δηαρσξηζηηθφ 

είλαη δχζθνιε ε ςειάθεζε ησλ ζθχμεσλ πεξηθεξηθφηεξα ηνπ αλεπξχζκαηνο. Απηφ φκσο κπνξεί 

λα ζπκβεί θαη ζηε ξήμε φπνπ έρνκε ειάηησζε ή θαη εμαθάληζε ησλ ζθχμεσλ πεξηθεξηθά ηνπ α-

λεπξχζκαηνο. Δπίζεο κπνξεί λα έρνκε ςειαθεηή ζθχδνπζα κάδα ζην επηγάζηξην πνπ ραξαθηεξη-

ζηηθφ έρεη φηη ςειαθψληαη ζθχμεηο θαηά ην πξφζζην-νπίζζην θαη θαηά ηνλ πιάγην-πιάγην άμνλα. 

Αληίζεηα εάλ ππάξρνπλ ζθχμεηο κφλν θαηά ηνλ πξφζζην-νπίζζην άμνλα κπνξεί  λα  είλαη επέθηαζε 

ησλ ζθχμεσλ ηεο ανξηήο απφ κηα δηφγθσζε κπξνζηά απφ απηή ( φγθνο ζηνκάρνπ, εγθαξζίνπ θφ-

ινπ, παγθξέαηνο θηι.).Καηά ηελ αθξφαζε ηεο θνηιηαθήο ανξηήο (ζηελ ιεπθή γξακκή θαη δχν δά-

θηπια άλσζελ ηνπ νκθαινχ) αθνχκε θχζεκα. Όηαλ ε ξήμε ηνπ αλεπξχζκαηνο είλαη ζηελ νπηζζν-

πεξηηνλατθή ρψξα, ή έιεπζε ηνπ shock έξρεηαη βξαδχηεξν θαη ηα θνηιηαθά ζπκπηψκαηα κπνξεί λα 

είλαη πνιχ ιηγφηεξα. Τε δηάγλσζε βνεζνχλ ε α/α θνηιίαο ζε μαπισκέλε ζέζε θαη φξζηα, ην ππεξε-

ρνγξάθεκα, θαη ε αμνληθή ηνκνγξαθία. Η δηάγλσζε επηβεβαηψλεηαη κε ηελ επείγνπζα ανξηνγξα-

θία. Η ζεξαπεία είλαη άκεζα ρεηξνπξγηθή. Μέρξη λα κεηαβεί ν άξξσζηνο ζην ρεηξνπξγείν ηνπνζε-

ηνχληαη δχν θιεβηθέο γξακκέο επξείεο θαη κάιηζηα ε κηα απφ θεληξηθή θιέβα γηα λα κπνξνχκε λα 

κεηξνχκε ηελ θεληξηθή θιεβηθή πίεζε, γίλεηαη ιήςε αίκαηνο γηα δηαζηαχξσζε κε 10 κνλάδεο αί-

καηνο θαη γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, θαη ρνξεγνχκε θξπζηαινεηδή δηαιχκαηα θαη ππνθαηάζηα-

ηα αίκαηνο γηα δηαηήξεζε θαιή αξηεξηαθήο πίεζεο. Η ζλεζηκφηεηα φκσο θζάλεη πεξίπνπ ην 100%. 

2. Ηζσαιμική κολίηιδα. Σπλήζσο ππάξρεη ηζηνξηθφ θνηιηαγρεο θαη είλαη πξφδειε ε αγγεηαθή λφζνο. 

Σπρλά αλαθέξνληαη παξ’ φκνηα επεηζφδηα κε απφηνκε έλαξμε θαη πνηθίινπ βαζκνχ βαξχηεηα. Ο 

πφλνο κπνξεί λα εληνπίδεηαη νπνπδήπνηε ζηε θνηιηά, ή κπνξεί λα είλαη δηάρπηνο. Σνβαξή θνιίηηδα 
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ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ αηκνξξαγηθέο δηαξξντθέο θελψζεηο. Η ηζραηκηθή πεξηνρή κπνξεί λα πξν-

ρσξήζεη ζηελ γάγγξαηλα εάλ ε ηζραηκία είλαη κεγάιε θαη επηβαξπλζεί απφ ηελ αηκνξξαγία. Δάλ ε 

ηζραηκία είλαη κηθξή κπνξεί λα ζεξαπεπζεί  κε ελδνζθνπηθή θαπηεξίαζε (Laser). Τα εξγαζηεξηαθά 

test κπνξεί λα κε δείρλνπλ εηδηθέο αλσκαιίεο αλ θαη αηκνζπκπχθλσζε, θαη αδσζαηκία είλαη αξθεηά 

ζπρλή εθδήισζε. Τν test πνπ επηβεβαηψλεη ηελ δηάγλσζε, ηεο ηζραηκηθήο θνιίηηδαο είλαη ε νξζν-

ζηγκνεηδνζθφπηζε ή ε θνινλνζθφπηζε. Βνεζνχλ αθφκε ν βαξηνχρνο ππνθιπζκφο, θαη ε  εθιεθηηθή 

αγγεηνγξαθία ηεο άλσ κεζεληεξίνπ αξηεξίαο. Η ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζε αληηκεηψπηζε ηνπ νιηγαη-

κηθνχ shock, κε ηε ρνξήγεζε θξπζηαινεηδψλ θαη άιισλ δηαιπκάησλ, αίκαηνο θαη ηε ρνξήγεζε α-

ληηβηνηηθψλ. Σπάληα ρξεηάδεηαη λα γίλεη επείγνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

3. Θπόμβυζη μεζενηεπίυν αγγείυν. Οη άξξσζηνη ζπλήζσο παξαπνλνχληαη απφ μαθληθφ πφλν νμχ 

θαη έληνλν πνπ είλαη δηάρπηνο ζηε θνηιηά , ή εληνπίδεηαη πεξηνκθαιηθά θαη ζην ππνγάζηξην. Σπλή-

ζσο δχζθνια κπνξεί λα εληνπηζζεί ε ζέζε ηνπ πφλνπ απφ ηνλ άξξσζην θαη ζπρλά δελ αλαθνπθίδε-

ηαη απφ ηε ρξήζε παπζίπνλσλ, αθφκε θαη λαξθσηηθψλ αλαιγεηηθψλ. Δίλαη πφλνο ζπλερήο θαη ζπά-

ληα εθδειψλεηαη θαη σο θσιηθφο. Μπνξεί λα ππάξρεη λαπηία, εκεηφο, θαη δηαξξντθέο θελψζεηο κε 

απνβνιή αίκαηνο απφ ηα θφπξαλα. Σηελ αξρή δελ ππάξρνπλ θπζηθά ζεκεία. Με ηε πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ παξνπζηάδεηαη θνηιηαθή δηάηαζε, θνηιηαθή επαηζζεζία, θαη shock. Δπίζεο ππάξρεη ιεπθν-

θπηηάξσζε, αηκνζπκπχθλσζε, αδσζαηκία. Η κεηαβνιηθή νμέσζε είλαη ζπρλή θαη ζπλνδεχεη ηε 

κεζεληέξην ζξφκβσζε πεξηζζφηεξν. Σηελ α/α θνηιίαο ζε φξζηα ζέζε πεξηγξάθεηαη αέξαο ζηε ππ-

ιαία θιέβα πνπ είλαη θαηά ηνπο ζπγγξαθείο ραξαθηεξηζηηθφ δηαγλσζηηθφ ζεκείν. Η ζεξαπεία είλαη 

ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Γίλεηαη φκσο κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπ αξξψζηνπ ζην ρεη-

ξνπξγείν ρνξήγεζε πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ελδναγγεηαθνχ ρψξνπ 

θαζψο θαη αληηβηνηηθψλ. 

4. Ρήξη ζπληνόρ. Η ξήμε ηνπ ζπιελφο ζπλήζσο γίλεηαη κεηά ηξαπκαηηζκφ ζην θαηψηεξν εκηζσξάθην 

άζρεηα εάλ έρεη γίλεη θάηαγκα ή φρη ησλ θαηψηεξσλ πιεπξψλ. Σπάληα ν ζπιήλαο κπνξεί λα ξαγεί 

κεηά απφ αζήκαληε ή παξαβιεθζείζα θάθσζε θαη γίλεηαη πην ζπρλά φηαλ έρεη δηνγθσζεί απφ θά-

πνηα παζνινγηθή αηηία (φπσο ιεπραηκία, ινηκψδε κνλνππξήλσζε, ΑIDS, ιετζκαλίαζε θηι.). Η 

ζπιεληθή βιάβε κπνξεί λα εθδεισζεί αξθεηέο κέξεο κεηά απφ ηελ αξρηθή βιάβε πνπ ηελ πξνθά-

ιεζε. Η δηαθπγή αίκαηνο ζηε πεξηηνλατθή θνηιφηεηα είλαη αηηία θνηιηαθνχ πφλνπ θαη επαηζζεζίαο 

θνηιηαθήο θαη πνιιέο θνξέο αληαλαθιά ζηελ αξηζηεξά σκνπιάηε ( ζεκείν ηνπ Kehr).  Ταρπθαξδία 

ππφηαζε θαη πηψζε ηνπ αηκαηνθξίηε είλαη πνιχ ζπρλά θαηλφκελα θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

θζάζεη κέρξη νιηγαηκηθφ shock. Σπάληα νη άξξσζηνη παξνπζηάδνπλ ιηπνζπκηθά επεηζφδηα θαη shock 

ρσξίο λα ππάξρνπλ θνηιηαθά ζπκπηψκαηα. Σηε θιηληθή εμέηαζε βξίζθνκε ζπλήζσο επαηζζεζία 

ζην αξηζηεξφ ππνρφλδξην θαηά ηε ςειάθεζε θαη αληίζηαζε ή ζχζπαζε ησλ θνηιηαθψλ κπψλ αξη-

ζηεξά, ή θαη δηάηαζε ησλ εληεξηθψλ ειίθσλ. Τε δηάγλσζε βνεζά πνιχ ε αλεχξεζε επαηζζεζίαο 

πάλσ απφ ηελ 9ε ή ηε 10ε πιεπξά, ή εμαθάληζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Traube επηθξνπζηηθά.  Τε δηάγλσ-

ζε επίζεο βνεζνχλ ε αμνληθή ηνκνγξαθία, ην ππέξερν ηνπ ζπιελφο, θαη ε πιχζε ηεο θνηιηάο ηδηαί-

ηεξα φηαλ δελ βξεζεί αίκα θαηά ηε παξαθέληεζε.  Η ζεξαπεία  είλαη ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ή ζπξ-

ξαθή ηνπ ζπιήλα αλάινγα κε ηελ βιάβε, ηελ εκπεηξία ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηελ ειηθία ηνπ αζζε-

λνχο. Μέρξη λα κεηαθεξζεί ζην ρεηξνπξγείν ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν κεγάιεο θιεβηθέο 

γξακκέο ε κηα θαηά πξνηίκεζε ζε θεληξηθή θιέβα γηα ηε κέηξεζε ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο 

(ΚΦΠ). Λακβάλεηαη αίκα γηα εμεηάζεηο θαη δηαζηαχξσζε 4-8 θηαιψλ αίκαηνο, θαη ρνξήγεζε π-

γξψλ θαη ππνθαηάζηαηα αίκαηνο γηα αλαπιήξσζε ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο. 

5. Έμθπαγμα ηος ζπληνόρ. Σπλήζσο ζπκβαίλεη ζε αξξψζηνπο κε παζνινγηθέο παζήζεηο, θχξηα αη-

καηνινγηθέο (φπσο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο, θηι.). Σπάληα κπνξεί λα είλαη αηηία κηαο ζεπηηθήο ελδν-

θαξδίηηδαο ή θάπνηαο άιιεο εκβνιήο. Υπάξρεη πφλνο ζην αξηζηεξφ ππνρφλδξην θαη ζπάληα αληαλα-

θιά ζηελ αξηζηεξή σκνπιάηε. Γελ ππάξρνπλ ηα ζεκεία ηεο θαηαπιεμίαο πνπ βξίζθνκε ζπρλά ζηε 

ξήμε ηνπ ζπιήλα θαη ππάξρεη ζπιελνκεγαιία κε ςειαθεηφ ζπλήζσο ηνλ ζπιήλα θαη επαηζζεζία 

θαηά ηε ςειάθεζε. Η αμνληθή ηνκνγξαθία θαη ην ππέξερν ηνπ ζπιελφο βνεζνχλ ζπρλά πνιχ ηε 

δηάγλσζε. Η ζεξαπεία είλαη εηδηθή ηεο αηηίαο πνπ ηε πξνθάιεζε  θαη ζπκπιεξσκαηηθά ρνξεγνχ-

ληαη παπζίπνλα θαη αληηβίσζε. Σε πεξίπησζε ξήμεο πξνρσξνχκε ζε ζπιελεθηνκή. Δπί απνζηήκα-

ηνο ζε παξνρέηεπζε απηνχ ή εάλ είλαη δπλαηή ε ζπιελεθηνκή  κε ζπλαθαίξεζε ηνπ απνζηήκαηνο. 

 

Γ) ΠΑΘΖΔΗ ΟΤΡΟΦΟΡΧΝ  
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1. Κυλικόρ ηος νεθπού. Δκθαλίδεηαη κε μαθληθφ δπλαηφ πφλν ζηελ νζθπτθή ρψξα, θσιηθνεηδή, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ αηκαηνπξία θαη αληαλαθιά θαηά κήθνο ηνπ νπξεηήξα. Ο άξξσζηνο θαηά ην θσ-

ιηθφ πεξηζηξέθεηαη ζην θξεβάηη θαη πξνζπαζεί λα βξεη κηα ζέζε γηα λα αλαθνπθηζζεί απφ ην πφλν, 

ζε αληίζεζε πξνο ηνλ άξξσζην κε πεξηηνλίηηδα πνπ παξακέλεη αθίλεηνο ζην θξεβάηη ηνπ. Πνιιέο 

θνξέο ν άξξσζηνο αλαθέξεη παξφκνηα επεηζφδηα θσιηθψλ ζην παξειζφλ. Η πιήμε ζηελ νζθπτθή 

ρψξα είλαη πνιχ επψδπλνο θαη ζηελ α/α ΝΟΚ (λεθξψλ νπξεηήξσλ θχζηεσο) ε πέηξα είλαη νξαηή 

ζην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σηε δηάγλσζε πνιχ βνεζά θαη ην ππέξερν ησλ λεθξψλ. Η ελδνθιέβηα 

ππεινγξαθία επηβεβαηψλεη ηε δηάγλσζε αιιά πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ηε πάξνδν ηνπ θσιηθνχ 10-15 

εκέξεο. Μπνξεί λα ζπλππάξρεη θιεγκνλή ηεο νπξνθφξνπ νδνχ γη απηφ πξέπεη λα γίλεηαη θαιιηέξ-

γεηα νχξσλ πάληα. Η ζεξαπεία είλαη θπξίσο ζπληεξεηηθή θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε ρνξήγεζε 

ζπαζκνιπηηθψλ, θαη παπζίπνλσλ, αληηβίσζεο θαη ιήςε άθζνλσλ πγξψλ.  

2. Πςελονεθπίηιδα. Οη άξξσζηνη παξνπζηάδνπλ δπζνπξία, ζπρλνπξία, ππξεηφ θαη ξίγνο, θαη πφλν 

ζηελ νζθχ θαη ζηε  πιάγηα θνηιηαθή ρψξα ζπαληφηεξα. Έρνπλ ζεκείν Giordano ζεηηθφ, θαθνπρία, 

λαπηία θαη εκεηφ, θαη ζηε θαιιηέξγεηα θαη ζην άκεζν παξαζθεχαζκα ησλ νχξσλ αλεπξίζθνληαη 

κηθξφβηα θαη ιεπθνθχηηαξα. Η ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζε ελπδάησζε, ρνξήγεζε  θαηαιιήισλ αληη-

βηνηηθψλ  θαη παπζίπνλα. Πξέπεη λα γίλεηαη πάληα θαιιηέξγεηα νχξσλ πξηλ ηελ ρνξήγεζε αληηβίσ-

ζεο. 

3. ΄Δμθπακηο ηος νεθπού.  Σπλήζσο  νθείιεηαη ζε αξηεξηαθή εκβνιή απφ ελδνθαξδίηηδα. Αλεπξί-

ζθνκε πφλν ζηελ νζθχ κε αηκαηνπξία, θαη λεθξηθή επαηζζεζία. Η δηάγλσζε επηβεβαηψλεηαη κε 

ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία, ηε λεθξηθή αγγεηνγξαθία, ην ππέξερν ηνπ λεθξνχ θαη ην ζπηλζεξνγξά-

θεκα ηνπ λεθξνχ. Η ζεξαπεία είλαη κε εηδηθή. Σπλήζσο αληηκεησπίδεηαη ε ελδνθαξδίηηδα θαη ρν-

ξεγνχκε αληηπεθηηθή αγσγή εάλ δελ έρεη πξνζηεζεί. 

 

E) ΠΑΓΚΡΔΑΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

 

1. Οξεία παγκπεαηίηιδα. Φαξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θαη ζνβαξφ επεηζφδην πφλνπ ζην επηγάζηξην 

πνπ αληαλαθιά δσζηεξνεηδψο πξνο ηελ αξηζηεξή νζθπτθή ρψξα θαη ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ λαπ-

ηία θαη εκεηφ. Η θιηληθή εηθφλα ηνπ αξξψζηνπ  ζηηο πξψηεο 6 ψξεο κνηάδεη κε θσιηθφ ηνπ ήπαηνο, 

ζηε ζπλέρεηα ηηο επφκελεο 12-16 ψξεο νκνηάδεη κε  δηάηξεζε έιθνπο θαη κεηά ην πξψην 24σξν ν-

κνηάδεη κε ηνπ  εηιενχ. Ο άξξσζηνο έρεη ηαρπθαξδία πηψζε ηεο πίεζεο θαη κπνξεί λα παξνπζηάζεη 

θαη πξαγκαηηθφ shock. Σηε θιηληθή εμέηαζε ππάξρεη επαηζζεζία ζην επηγάζηξην θαηά ηε ςειάθε-

ζε θαηά κήθνο ηνπ παγθξέαηνο, θαη ππάξρεη δπζαλαινγία ησλ ππνθεηκεληθψλ ελνριεκάησλ ηνπ 

αξξψζηνπ κε ηα επξηζθφκελα αληηθεηκεληθά επξήκαηα απφ ηε θιηληθή εμέηαζε πνπ είλαη θαη ραξα-

θηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πάζεζεο. Δπίζεο κπνξεί λα ππάξρεη ειάηησζε ησλ εληεξηθψλ ήρσλ ζηελ 

αθξφαζε θαη ηαρχπλνηα θαη ζπγρπηηθά θαηλφκελα ζε βαξηέο θαηαζηάζεηο. Σπάληα κπνξνχκε λα 

ςειαθίζνκε θνηιηαθή κάδα ζην επηγάζηξην. Σηε δηάγλσζε βνεζνχλ ε κεγάιε αχμεζε ηεο ακπιά-

ζεο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ νχξσλ, ηεο ιηπάζεο ηνπ νξνχ, ε ιεπθνθπηηάξσζε θαη ε αηκνζπκπχθλσ-

ζε, ε πηψζε ηνπ αζβεζηίνπ ηνπ αίκαηνο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη θιεγκνλέο ησλ ζη-

εινγφλσλ αδέλσλ  ε αλαδήηεζε ηνπ παγθξεαηηθνχ ηζνέλδπκνπ ηεο ακπιάζεο είλαη ρξήζηκνο γηα 

ηελ δηάγλσζε ηεο νμείαο παγθξεαηίηηδαο. Δάλ ππάξρεη shock θαη νιηγνπξία πην δηαγλσζηηθή απφ 

ηελ ακπιάζε αίκαηνο θαη νχξσλ είλαη ν ιφγνο  ηεο θάζαξζεο ηεο ακπιάζε πξνο ηε θάζαξζε ηεο 

θξεαηηλίλεο. Σηε δηάγλσζε βνεζνχλ θαη ε κέηξεζε ηεο ακπιάζεο ηνπ πεξηηνλατθνχ πγξνχ, ή θαη 

ηνπ ζσξαθηθνχ πγξνχ ηδίσο αξηζηεξά. Γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ επηπιν-

θψλ ηεο νμείαο παγθξεαηίηηδαο θαιφ είλαη λα παίξλνληαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ αξξψζηνπ θαη αέξηα 

αξηεξηαθνχ αίκαηνο.  Σηελ α/α θνηιίαο ζε φξζηα ζέζε κπνξεί λα βξνχκε ηε ζπλνδφ έιηθα ή ηε 

θξνπξφ έιηθα, ζηε ΝΟΚ εμαθάληζε ηεο ζθηάο ησλ ιαγνλνςντηψλ  θαη ζηελ α/α ζψξαθνο πιεπξηηη-

θφ πγξφ ηδίσο αξηζηεξά. Η αμνληθή ηνκνγξαθία θαη ην ππέξερν ηνπ παγθξέαηνο βνεζνχλ ζηελ επη-

βεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο. Ο άξξσζηνο απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ κπνξεί λα αλαθέξεη θαη άιια επεηζφδηα 

ή ρνινιηζίαζε, ή ρξφληα ιήςε αιθνφι. Η ζεξαπεία ζηελ αξρή είλαη ζπληεξεηηθή θαη ζπλίζηαηαη: 

 Σηελ ηνπνζέηεζε θιεβνθαζεηήξα γηα ιήςε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ρν-

ξήγεζε πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ αλάινγα κε ηα ειιείκκαηα. 
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 Τνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ θαζεηήξα θαη δηαθνπή ηεο ζίηηζεο ηνπ αξξψζηνπ απφ ην ζηφκα. 

Φνξήγεζε ηζρπξψλ αλαιγεηηθψλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηνλ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi, φπσο πεζηδίλε 

θηι. (Απνθεχγνκε ηελ ρνξήγεζε κνξθίλεο πνπ πξνθαιεί ζπαζκφ ζηνλ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi). 

 Φνξήγεζε αληηνμίλσλ θαξκάθσλ, θαη αλαζηνιέσλ ησλ Η2  ππνδνρέσλ γηα ηελ ειάηησζε ηεο 

γαζηξηθήο νμχηεηαο ηνπ ζηνκάρνπ. 

 Φνξήγεζε ζσκαηνζηαηίλεο γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο παγθξεαηηθήο έθθξηζεο. 

 Αληηκεηψπηζε ηνπ ππάξρνληνο shock. 

Φνξήγεζε ακθηιεγφκελσλ θαξκάθσλ φπσο θνξηηδφλεο εάλ ρξεηάδεηαη, trazylol πξέπεη λα γίλεηαη κφλν 

ζηηο 48 πξψηεο ψξεο αλ θαη ακθηζβεηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο απφ πνιινχο. 

Τελ νμεία παγθξεαηίηηδα ηελ ρεηξνπξγνχκε φηαλ: 

 Σε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο λα ηεζεί ε δηάγλσζε ( πεξίπνπ ζην 5% ησλ παγθξεαηηηίδσλ). 

 Σε παξνπζία ηνπηθψλ επηπινθψλ ηεο λφζνπ ( αηκνξξαγία απφ δηάβξσζε αγγείνπ, ςεπδνθχ-

ζηεηο, απνζηήκαηα).  

 Σηηο πεξηπηψζεηο ρνινιηζηαζηθήο παγθξεαηίηηδαο ηα δχν πξψηα 24σξα απφ ηελ έλαξμε ηεο. 

 Σε πεξίπησζε επηδείλσζεο ηνπ αξξψζηνπ παξά ηελ ζπληεξεηηθή αγσγή 

 

η) ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ  

 

1. Δξυμήηπιορ κύηζηρ. Παξνπζηάδεηαη κε μαθληθφ πφλν ζην ππνγάζηξην θαη ηε πιάγηα θνηιηαθή 

ρψξα. Η αζζελήο παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε ηεο πεξηφδνπ θαη ην test θχεζεο είλαη ζεηηθφ. Σηε πα-

ξαθέληεζε θνηιίαο βξίζθεηαη αίκα. Η αζζελήο αλαθέξεη κηθξνελνριήκαηα πξν ηεο ξήμεο. Δπίζεο 

αλαθέξεη λαπηία θαη εκεηφ ρσξίο φκσο ππξεηφ. Καηά ηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε βξίζθνκε νξζν-

ζηαηηθή ππφηαζε θαη title test ζεηηθφ. Σηε γπλαηθνινγηθή εμέηαζε βξίζθνκε επαηζζεζία ζηε θηλε-

ηηθφηεηα ηεο κήηξαο θαη θιεγκνλψδε κάδα πηζαλφλ ζην εμάξηεκα. Τν ππεξερνγξάθεκα ηεο θάησ 

θνηιηάο απνθαιχπηεη αίκα ζηε θνηιηά θαη κάδα ζηε ζάιπηγγα. Τν test εγθπκνζχλεο ζην αίκα είλαη 

ζεηηθφ ελψ αληίζεηα ζηα νχξα κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ. Η ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζηελ αληηκε-

ηψπηζε ηεο αξξψζηνπ κε εγρείξεζε, ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Μέρξη ηε κεηαθνξά ηεο αζζελνχο ζην 

ρεηξνπξγείν ρνξεγνχκε πγξά θαη αίκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ. 

2. Οξεία ζαλπιγγίηιδα. O πφλνο απμάλεηαη πξννδεπηηθά θαη εληνπίδεηαη ζηε πχειν θαη ηε θάησ θνηιηά 

θαη αληαλαθιά κέρξη ηελ νζθχ. Μπνξεί λα ππάξρεη πνλνθέθαινο, πςειφο ππξεηφο, ηαρπθαξδία, 

λαπηία θαη εκεηφο. Οη άξξσζηεο παξνπζηάδνπλ έληνλν πφλν θαηά ηε γπλαηθνινγηθή εμέηαζε ζηε 

θίλεζε ηεο κήηξαο απφ ην ηξάρειν θαη ιεπθνθπηηάξσζε. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ςειαθίζνκε 

θιεγκνλψδε κάδα ζην εμάξηεκα. Η ζεξαπεία ζπλίζηαηαη  ζηε ρνξήγεζε αληηβίσζεο.  

3. Ρήξη κύζηηρ ηηρ υοθήκηρ. Παξνπζηάδεηαη κε μαθληθφ νμχ πφλν ζηελ θάησ θνηιία θαη ηε πχειν. 

Σπλήζσο δελ ππάξρνπλ γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα θαη δελ ππάξρεη ιεπθνθπηηάξσζε, θαη ε εμέ-

ηαζε γηα εγθπκνζχλε είλαη αξλεηηθή. Η ζεξαπεία είλαη ζπληεξεηηθή, αιιά ε άξξσζηε παξακέλεη 

απαξαίηεηα ζην Ννζνθνκείν γηα παξαθνινχζεζε. 

4. ςζηποθή κύζηηρ ή άλλος όγκος ηηρ υοθήκηρ. Φαξαθηεξίδεηαη απφ μαθληθφ εηεξφπιεπξν πφλν 

ζηε θάησ θνηιία ή ηε πχειν πνπ θχξηα αιιάδεη ζε δηάθνξεο ζέζεηο. Γελ ππάξρεη ζεηηθφ test εγθπ-

κνζχλεο, ή ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ. Η ζεξαπεία είλαη ρεηξνπξγηθή.  

5. Δνδομηηπίυζη. Σπλήζσο έρνπλ ηζηνξηθφ ζηεηξφηεηαο, δπζκελφξξνηαο, θαη πξνεγνχκελα επεηζφ-

δηα ή θσιηθνί ζηε θάησ θνηιία θαη κε αληαλάθιαζε ζηελ νζθχ. Ο πφλνο επηδεηλψλεηαη  θαηά ηελ 

εκκελνξξπζία. Τα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά ή θαη μαθληθά εάλ ππάξρεη θαη 

ζπλνδφο ελδνθνηιηαθή αηκνξξαγία. Πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη  επψδπλνο ζπλνπζία. Απφ ηε γπλαη-

θνινγηθή εμέηαζε κπνξεί λα βξνχκε επαηζζεζία ζηε γπλαηθνινγηθή εμέηαζε θαη ηε θηλεηηθφηεηα 

ηεο κήηξαο. Η ζεξαπεία είλαη ζπληεξεηηθή κε ρνξήγεζε παπζίπνλσλ θαη νξκφλεο (danatrol). Σπά-

ληα  ρξεηάδεηαη άκεζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηδίσο φηαλ ππάξρεη ελδνθνηιηαθή αηκνξξαγία. 

 

Ε) ΠΑΘΖΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΣΟΝΑΗΟΤ 

 

1. Ππυηοπαθήρ πεπιηονίηιδα. Δκθαλίδεηαη θχξηα ζε αξξψζηνπο κε πξνυπάξρνληα αζθίηε θαη κε 

θίξξσζε ηνπ ήπαηνο ή λεθξσζηθφ ζχλδξνκν. Τα ζπκπηψκαηα πνηθίινπλ, αιιά ζπλήζσο ππάξρνπλ 
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ππξεηφο, θνηιηαθφο πφλνο θαη θνηιηαθή επαηζζεζία. Τα πην δηαγλσζηηθά test  είλαη ε θαιιηέξγεηα 

αίκαηνο, θαη ηνπ πεξηηνλατθνχ πγξνχ, ε ιεπθνθπηηάξσζε θαη ε αλεχξεζε βαθηεξηδίσλ ζην αζθε-

ηηθφ πγξφ. Η  κεζνγεηαθή αλαηκία πξνθαιεί ζηείξα πεξηηνλίηηδα ζηελ νπνία δχζθνια βξίζθνκε βα-

θηεξίδηα ζην πεξηηνλατθφ πγξφ. Η ζεξαπεία  ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε θαιιηεξγεηψλ αίκαηνο θαη πεξη-

ηνλατθνχ πγξνχ (αθφκε θαη γηα ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο), ζηε ζεξαπεία ηνπ shock, εάλ 

ππάξρεη, ρνξεγνχκε θξπζηαινεηδή δηαιχκαηα θαη αληηβηνηηθά φπσο θεθαινζπνξίλεο ζε κεγάιεο 

δφζεηο θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο.  

 

Ζ) ΟΠΗΘΟΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

 

1. Οπιζθοπεπιηοναφκή αιμοππαγία. Δίλαη ζπάληα πάζεζε θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί δεπηεξνπαζψο 

απφ ηξαχκα ή ηδηνπαζψο απφ δηαηαξαρέο ηεο πεθηηθφηεηαο απφ θάξκαθα ή απφ δηάθνξεο παζήζεηο. 

Ο πφλνο ζηε ξάρε θαη θνηιηαθφο πφλνο είλαη παξφληα. Δπίζεο είλαη ζεηηθφ ην ζεκείν ηνπ ςντηνπ. Η 

αμνληθή ηνκνγξαθία δείρλεη ηε ζέζε ηεο αηκνξξαγίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Η ζεξαπεία 

ηνπ shock κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θξπζηαινεηδψλ δηαιπκάησλ θαη ππνθαηάζηαηα αίκαηνο, θαη 

ζηέιλνκε γηα δηαζηαχξσζε αίκα. Γηνξζψλνκε ηε πεθηηθφηεηα κε κεηαγγίζεηο αηκνπεηαιίσλ θαη 

παξαγφλησλ πήμεσο. 

 

Θ) ΠΑΘΖΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ 

 

    Υπάξρεη κηα νκάδα παζήζεσλ  πνπ παξνπζηάδνπλ νμχ θνηιηαθφ πφλν πνπ κνηάδεη κε νμεία θνηιία 

αιιά δελ ρξεηάδνληαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. Οη θπξηφηεξεο είλαη: ε ππεινλεθξίηηδα, ε ζαιπηγγίηηδα, ην 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ε ινβψδεο πλεπκνλία, ε δηαβεηηθή ή ε νπξαηκηθή νμέσζε, θαηά πιάθαο 

ζθιήξπλζε, ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, ε πνξθπξία θηι. Γεληθά ζα πξέπεη λα έρνκε ππφςε καο  

φηαλ πξνρσξνχκε ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε  κηα θαηάζηαζεο πνπ κνηάδεη κε νμεία θνηιία φηη απηή 

κπνξεί λα νθείιεηαη: 

 Σε παζήζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο πεξηνρήο πνπ εληνπίδεηαη ν νμχο θνηιηαθφο πφλνο 

 Σε παζήζεηο πνπ δίδνπλ αληαλάθιαζε ζηε θνηιηά (φπσο έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, ινβψδεο πλεπκν-

λία, θηι.)  

 Σε γεληθέο (ζπζηεκαηηθέο) παζήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νμχ θνηιηαθφ πφλν( κηθξνδξεπαλνθπηηαξη-

θή αλαηκία, πνξθπξία, νμεψζεηο, ηξαχκαηα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, λσηηάδα θζίζε, δειεηεξηάζεηο 

απφ βαξέα κέηαιια φπσο ςεπδάξγπξν, κφιπβδν θηι) 

 


