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Εμβρυολογία

Μέσο έντερο

6η - 11η εβδομάδα



Ανατομία



Ανατομία



Φυσιολογία

• Ανοσολογικό όργανο έκκριση IgA

• Στοιχείο του GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue).

• Η λειτουργικότητα της δεν είναι βασική
και αναντικατάστατη για την άμυνα του οργανισμού



Παθήσεις Σκωληκοειδούς

Καλοήθεις

Κακοήθεις



Επιδημιολογία Σκωληκοειδίτιδας

✤ Επίπτωση 0,1 - 0,2 %

✤ Η σκωληκοειδεκτομή ➠ η πιο συχνή επείγουσα επέμβαση 
παγκοσμίως

✤ 40% μεταξύ 10 - 24 ετών

✤ Θνητότητα 0,06%



Αιτιολογία

✤ Απόφραξη του αυλού από:

✤ υπερτροφία λεμφικού ιστού (60%)

✤ κοπρόλιθο (35%)

✤ ξένα σώματα (4%)

✤ όγκους (1%)

✤ παράσιτα (<1%)



Αιτιολογία

✤ Απόφραξη τύπου κλειστής έλικας 

✤ ∆ιάταση / βακτηριακή μετάθεση

✤ Φλεβική συμφόρηση

✤ ∆ιαταραχή αρτηριακής παροχής / μικροέμφρακτα

✤ ∆ιάτρηση



Παθοφυσιολογία

✤ Καταρροϊκή οξεία σκωληκοειδίτιδα

✤ Πυώδης ...

✤ Νεκρωτική / Γαγγραινώδης ...

✤ ∆ιατρηθείσα ... (Ρήξη)

✤ Φλέγμων

✤ Απόστημα

✤ Περιτονίτιδα

Κύριοι Μικροοργανισμοί:  E. coli, Bacteroid fragilis



Αιτιολογία

file://localhost//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Acute_Appendicitis.jpg


Διάγνωση
✤ Κλινική εικόνα

✤ Εργαστηριακός 
έλεγχος

✤ Κλίμακα  Alvarado

✤ U/S

✤ CT
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Συμπτώματα
Πόνος: Ξεκινά ως σπλάχνικός διάχυτος. 
Επειτα, εντοπίζεται στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. 

Εντόπιση 
∆εξιό λαγόνιο βόθρο → άλγος δεξιού λαγονίου
οπισθοτυφλική → άλγος οσφύος ή ράχεος
πυελική→ υπερηβικό άλγος
ειλεϊκή → βουβωνικό άλγος

Ανορεξία, σχεδόν πάντοτε παρούσα

Έμετοι μια ή δυο φορές
∆ιάρροια, συχνουρία
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Σημεία

McBurney’s
Αναπηδώσα ευαισθησία / Bloomberg’s
Rovsing’s 
Ψοίτη
Προσαγωγού
Lanz point
Lanz sign
Οπισθοτυφλική: Ευαισθησία που εκτείνεται 
στην οσφύ
Πυελική: Επώδυνη δακτυλική εξέταση
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WBC
Τυπικό εύρος: 12,000–18,000 / mm3

Λευκοκυττάρωση σε 75 – 80%

Άωρες μορφές σε 75 – 80%

Ομοίως σε γαστρεντερίτιδα, φλεγμονώδη νόσο 
της πυέλου, ραγείσα κύστη ωοθήκης, έκτοπη 
κύηση, κλπ



Διάγνωση

✤ Αύξηση λευκοκυττάρων προϊόντος του 
χρόνου: αναξιόπιστη

✤ Ηλικιωμένοι (>60!) με οξεία σκωληκοειδίτιδα: 
φυσιολογικά λευκά στο 45%

Thimsen DA, et al.  Am Surg.  1989 Jul;55(7):466-8. 

Scott JH 3rd, et al.  J Urol.  1983 May;129(5):1015. 

Freund HR, et al.  Am Surg.  1984 Oct;50(10):573-6.  



Διάγνωση

✤ Ο αριθμός των λευκών δεν επηρεάζει την 
απόφαση για χειρουργική παρέμβαση

English DC, et al.  Am Surg.  1977 Jun;43(6):399-402.

Doraiswamy NV.  Br J Surg.  1977 May;64(5):342-4. 

Hoffmann J, et al.  Br J Surg.  1989 Aug;76(8):774-9.

Λευκά πρώιμα φυσιολογικά στο 80%, 
σταδιακά αυξάνονται εντός 24ώρου



Διάγνωση

✤ CRP και ελαστάση λευκών: ανεπαρκείς για 
επιβεβαίωση ή απόρριψη της οξείας 
σκωληκοειδίτιδας

ΟΜΩΣ…

Paajanen H, et al.  J Am Coll Surg.  1997 Mar;184(3):303-8. 

Eriksson S, et al.  Eur J Surg.  1995 Dec;161(12):901-5.



Διάγνωση

- Τριπλή ∆οκιμασία

…αν Λευκά <9000 / mm3  ΚΑΙ

…ουδετερόφιλα <75% των λευκών ΚΑΙ

…CRP <0.6 mg/dL, ΤΟΤΕ

Η αρνητική προγνωστική αξία προσεγγίζει το 
100%

Dueholm S, et al.  Dis Colon Rectum. 1989 Oct;32(10):855-9. 
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ

➢ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΙΤΙΣ:

Πιο συχνή στα παιδιά.

Σύγχρονη ή προηγηθείσα λοίμωξη αναπνευστικού ή 
ουροποιητικού.

Μπορεί να διαπιστωθεί γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια.

Ευαισθησία δε διαπιστώνεται σαφώς

Λευκοκυττάρωση μπορεί να είναι παρούσα

Αυτοϊώμενη νόσος.



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ

➢ ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙ∆Α:

Νόσος της νεανικής ηλικίας.

Υδαρείς διάρροιες.

Υπερπερισταλτικό κωλικοειδές κοιλιακό άλγος.



➢ ΑΝ∆ΡΙΚΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:

    Συστροφή όρχεος.

    Επιδυδιμιτις.

    Ορχίτιδα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Εκκολπωματίτις Meckel’

    Χειρουργική αντιμετώπιση.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Εγκολεασμός:

    Συχνά σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών, ξαφνικά 
διπλώνονται από κωλικοειδές άλγος. Σε καλή 
κατάσταση μεταξύ των επεισοδίων

    Αιματηρές κενώσεις.

    Ψηλαφητή αλλαντοειδής μάζα στο δεξιό λαγόνιο βόθρο

    Βαριούχος υποκλυσμός σε απουσία σημείων 
περιτονίτιδας

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Νόσος Crohn:

    ∆ύσκολη η κλινική διαφοροδιάγνωση.

    Η διάγνωση μπορεί να τεθεί στο χειρουργείο.

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢  Παθήσεις παχέος εντέρου

     Εκκολπωματίτιδα ή διάτρηση καρκίνου του τυφλού.

     Σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς.

     CT

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Ουροποιητικό σύστημα

    Οξεία πυελονεφρίτιδα: συνδέεται με ρίγος ευαισθησία 
δε οσφύος, πυουρία και βακτηρουρία.

    Ουρητηρικός λίθος: Πόνος μου επεκτείνεται στη 
βουβωνική χώρα και αιματουρία.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Πυελική φλεγμονώδης νόσος.

    ∆υσπαρεύνεια.

    Ευαισθησία κατά την κολπική εξέταση.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Ρήξη ωοθυλακίου

     Μεσαίας βαρύτητας άλγος λαγονίου βόθρου ή 
υπερηβικό και ευαισθησία.

     Στη μεσότητα του κύκλου

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Ρήξη εξωμήτριου κύησης:

     Απώλεια καταμήνιας ρύσης.

     Κολπική αιμορραγία.

     Πυελική μάζα, υψηλή HCG  και χαμηλός αιματοκρίτης

     Cervical motion and adnexal tendernes

     Έπείγον χειρουργείο.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢ Συστροφή κύστης ωοθήκης:

    Η κολπική εξέταση μπορεί να αναδείξει πυελική μάζα

    ∆ιακολπικό U/S and CT

    Η συστροφή απαιτεί τη διενέργεια επείγουσας 
χειρουργικής παρέμβασης ενώ η ρήξη μπορεί να 
αντιμετωπιστεί και συντηρητικά.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



➢Yersiniosis:

   Εντεροστοματική οδός διασποράς

   Μεσεντέρειος αδενίτιδα, ειλεϊιτδα ,κολίτιδα και οξεία 

σκωληκοειδίτιδα

   Η πλειοψηφία είναι μεσαίας βαρύτητας και αυτό-

περιοριζόμενες.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ	ΚΑΙ	ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

✤ 1:2000 Κυήσεις.

✤ Πιο συχνή κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο.

✤ Η σκωληκοειδής απόφυση μετακινείται πλαγίως και προς τα πάνω.

✤ Λιγότερο συχνή αναπηδώσα ευαισθησία και αντίσταση.

✤ WBC > σε φυσιολογικά επίπεδα για εγκυμοσύνη ( 15-20 )

✤ U/S: αν είναι διαγνωστικό, δύναται να γίνει λαπαροσκόπηση, ειδικά πρώϊμα κατά την εγκυμοσύνη 
(προτιμαται το 2ο τρίμηνο).

✤ Οποιαδήποτε επέμβαση έχει 10-15% κίνδυνο πρόωρου τοκετού.

 



Αντιμετώπιση

✤ σκωληκοειδεκτομή (λαπαροσκοπική, ανοικτή)

✤ αρνητική σκωληκοειδεκτομή —> ως 15 %, συνήθως < 10%

✤ ΜΗ επιπλεγμένη οξεία σκωληκοειδίτιδα



Αντιμετώπιση

✤ Επιπλεγμένη: ∆ιατρηθείσα ... (Ρήξη)

✤ Το συνολικό ποσοστό 25.8%

✤ Υψηλότερη επίπτωση σε παιδιά ηλικίας  < 5 (45%) και σε 
ασθενείς ηλικίας > 65 (51%).

✤ Υψηλή υποψία αν:

✤                                   *Πυρετός > 38

✤                                   *WBC > 18.000



Αντιμετώπιση

✤ Επιπλεγμένη: ∆ιατρηθείσα ... (Ρήξη)

✤ Φλέγμων --> αντιβίωση --> Χ/Ο (σε 6 εβδ.)

✤ Απόστημα --> παροχέτευση + αντιβίωση --> Χ/Ο (σε 6 εβδ.)

✤ Περιτονίτιδα --> Χ/Ο + αντιβίωση



Αντιμετώπιση

Προετοιμάστε τον ασθενή για επέμβαση:

➢Ενυδάτωση.
➢∆ιορθώστε τις διαταραχές ηλεκτρολυτών.
➢Εκτιμήστε τις νεφρικές, ηπατικές καρδιολογικές και 
αναπνευστικές προϋπάρχουσες νόσους.

➢Αντιβιωτική κάλυψη επί 24 ωρο για απλή 
σκωληκοειδεκτομή. 

➢Σε περιπτώσεις επιπλεγμένης σκωληκοειδίτιδας ...?



Απλή Σκωληκοειδίτιδα



Επιπλεγμένη - Ρήξη



Ερωτήματα

Τι είναι η συντηρητική αντιμετώπιση στην οξεία σκωληκοειδίτιδα;

Έχει θέση η συντηρητική αντιμετώπιση;



Τι είναι η συντηρητική αντιμετώπιση στην 
οξεία σκωληκοειδίτιδα;

✤ Αφορά στην ΜΗ επιπλεγμένη οξεία σκωληκοειδίτιδα ως μόνη 
και τελική θεραπεία.

✤ Χορήγηση IV αντιβιωτικών, παυσίπονα, ενυδάτωση



Έχει θέση η συντηρητική αντιμετώπιση;

✤ Προβληματισμός  - Βιβλιογραφία από το 1892



Έχει θέση η συντηρητική αντιμετώπιση;

✤ Ικανή επιτυχία

✤ Μείωση των επιπλοκών

✤ Μπορεί να εφαρμοστεί σε πρώιμο στάδιο ανεπίπλεκτης οξείας 
σκωληκοειδίτιδας



3. Έχει θέση η συντηρητική αντιμετώπιση;

✤ Χρειάζονται πιστικές - καλύτερα σχεδιασμένες  RCTs --> Μέχρι τότε .....

✤ Η σκωληκοειδεκτομή στην ανεπίπλεκτη οξεία σκωληκοειδίτιδα θα συνεχίζει 
ως προσέγγιση.



✤ Κριτήριο επιτυχίας ???? :

Εξιτήριο χωρίς ανάγκη για παρέμβαση στην αρχική νοσηλεία ως 
90%

27,3% υποτροπή σε 1 χρόνο
34% υποτροπή σε 2 χρόνια 
35,2% υποτροπή σε 3 χρόνια 
37,1% υποτροπή σε 4 χρόνια 
39,1% υποτροπή σε 5 χρόνια 

Τι είναι η συντηρητική αντιμετώπιση στην 
οξεία σκωληκοειδίτιδα;

---> 2,4% επιπλεγμένη



Νεοπλασίες Σκωληκοειδούς



Νεοπλασίες Σκωληκοειδούς







Αδενοκαρκίνωμα Σκωληκοειδούς



Καρκινοειδές Σκωληκοειδούς



Επιδημιολογία Νεοπλασιών Σκ/ους

✤ Επίπτωση 0,2 - 0,3/100.000

✤ Αδενο-Ca —> 0,1% των σκωληκοειδεκτομών , 58%των 
κακοήθων νεοπλασμάτων σκωληκοειδούς

✤ Καρκινοειδή —> 50-77% όλων των νεοπλασμάτων της 
σκωληκοειδούς

✤ κυρίως 60 - 65 ετών

✤ κυρίως άρρενες



Αντιμετώπιση Νεοπλασιών Σκ/ους



Παθήσεις Περιτοναίου

✤ Φλεγμονές —> περιτονίτιδα

• Αυτόματη (βακτηριακή ή μη)

• ∆ευτεροπαθής (βακτηριακή ή μη)

• Τριτοπαθής περιτονίτιδα

✤ Νεοπλάσματα

• Πρωτοπαθή (μεσοθηλίωμα, )

• ∆ευτεροπαθή (μεταστατικά)



Παθήσεις Περιτοναίου

✤ Νεοπλάσματα Πρωτοπαθή
• μεσοθηλίωμα (κακόηθες, πολυκυστικό, θηλώδες, αδενωματοειδές)
• επιθηλιακό καρκίνωμα (ορώδες, οριακό)
• ∆ιάχυτη περιτοναϊκή λειομυομάτωση
• ∆εσμοπλαστικοί όγκοι, ινώδεις όγκοι, λεμφαγγείωμα

✤ Νεοπλάσματα ∆ευτεροπαθή
• Ψευδομύξωμα περιτοναίου
• Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση







Κυτταρομειωτική Χειρουργική



Κυτταρομειωτική Χειρουργική



Κυτταρομειωτική Χειρουργική



Κυτταρομειωτική Χειρουργική



Κυτταρομειωτική Χειρουργική


