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Ιςτορικό 
Παχύςαρκη γυναίκα 40 ετών προςήλθε ςτα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία του 
Νοςοκομείου με άλγοσ αριςτερού λαγονίου βόθρου από 24ώρου. Η αςθενήσ ήταν 
απύρετη χωρίσ ναυτία, εμέτουσ ή διάρροιεσ. Εργαςτηριακά δεν παρουςίαζε 
λευκοκυττάρωςη. Για τον αποκλειςμό παθολογίασ από τα έςω γεννητικά όργανα 
διενεργήθηκε υπερηχογραφικόσ έλεγχοσ κάτω κοιλίασ, ο οποίοσ ήταν αρνητικόσ. 
Λόγω επιμονήσ των ςυμπτωμάτων η αςθενήσ υποβλήθηκε ςε αξονική τομογραφία 
κοιλίασ, με χορήγηςη δια του ςτόματοσ γαςτρογραφίνησ και ενδοφλεβίου μη 
ιονικού ςκιαςτικού. 
 
 
Σα ευρήματα από την αξονική τομογραφία ήταν τα εξήσ: 
 

 
Eικ.1 
 

 
Eικ.2 
 

 
Eικ.3 
 
 
1. Εικόνεσ 1-3 : Ευρήματα ςυμβατά με: 
Α) ςυμπαγή μάζα αριςτερήσ ωοθήκησ 
Β) λιπώδησ μάζα παρακολικά αριςτερά 
Γ) διάταςη αριςτερού ουρητήρα 
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Eικ.4 
 

 
Eικ.5 
  

 
Eικ.6 

 

 
Eικ.7 
 
 
2. Εικόνεσ 4-7: Σο πιο «θορυβώδεσ» επιπρόςθετο εύρημα ςτο κατιόν είναι:  
Α) Πάχυνςη του τοιχώματοσ  
Β) Ενδοαυλική μάζα 
Γ) Ρύπανςη παρακολικού λίπουσ 
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Eικ.8 

 
Eικ.9 
 
 
 
3. Εικόνεσ 8-9: CT ευρήματα περιςςότερο ςυμβατά με :  
Α) Εκκολπωματίτιδα 
Β) Επιπλοΰκή αποφυςίτιδα 
Γ) Επιπλοΰκό έμφρακτο 
Δ) Μεςεντέριοσ λιποδυςτροφία 
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Επιπλοΰκή αποφυςίτιδα (appendagitis) 

Οι επιπλοΰκέσ αποφύςεισ είναι μικρέσ προςεκβολέσ του ορογόνου χιτώνα ςτο 
αντιμεςεντερικό χείλοσ του παχέοσ εντέρου κατά μήκοσ τησ ελεύθερησ και τησ 
επιπλοΰκήσ κολικήσ ταινίασ. Ο ςυνολικόσ αριθμόσ τουσ είναι 50-100, αλλά η 
κατανομή τουσ ςτο παχύ έντερο δεν είναι ςυμμετρική: 57% εντοπίζονται ςε 
ςιγμοειδέσ, 26% ςε τυφλό, 9% ςε ανιόν, 6% ςε εγκάρςιο, 2% ςε κατιόν κόλον και 
καθόλου ςτο ορθό. Έχουν μήκοσ ςυνήθωσ 0,5 – 5 cm, πάχοσ 1 - 2 cm και είναι 
μεγαλύτερεσ ςε μέγεθοσ ςτο αριςτερό κόλον. Αποτελούνται από λίποσ και φέρουν 
αγγειακό μίςχο. Πιςτεύεται ότι προςτατεύουν το παχύ έντερο δρώντασ ςαν 
μικροςκοπικό επίπλουν. 

Φυςιολογικά ςτην αξονική τομογραφία κοιλίασ λόγω τησ λιπώδουσ  υφήσ τουσ δεν 
ξεχωρίζουν από το ενδοπεριτοναΰκό λίποσ. Απεικονίζονται μόνο αν περιβάλλονται 
από υγρό ή όταν φλεγμαίνουν.   

Η επιπλοΰκή αποφυςίτιδα είναι ςπάνια. Η πρωτοπαθήσ φλεγμονή αποδίδεται ςε 
δύο μηχανιςμούσ που αμφότεροι οδηγούν ςε ιςχαιμία τησ απόφυςησ:  

α) ςυςτροφή αυτήσ με το φλεβικό ςτοιχείο να επηρεάζεται πρώτο (επειδή κάθε 
απόφυςη αιματώνεται από ένα ζεύγοσ αρτηριών αλλά παροχετεύεται από μία 
φλέβα) και ςπανιότερα  

β) αυτόματη θρόμβωςη τησ κεντρικήσ αποχετευτικήσ φλέβασ τησ απόφυςησ.  

Η δευτεροπαθήσ επιπλοΰκή αποφυςίτιδα οφείλεται ςε προώπάρχουςα φλεγμονή 
ςε παρακείμενεσ δομέσ όπωσ εκκολπωματίτιδα, ςκωληκοειδίτιδα, παγκρεατίτιδα, 
χολοκυςτίτιδα.  

Είναι πιο ςυχνή ςτη 4η - 5η δεκαετία. χετίζεται με παχυςαρκία, κήλεσ κοιλιακού 
τοιχώματοσ και έντονη άςκηςη. Πιο ςυχνά απαντά ςτο ςιγμοειδέσ. Κλινικά, οι 
αςθενείσ παρουςιάζουν αιφνίδιο, οξύ, μη κολικοειδέσ, κοιλιακό άλγοσ ςτο 
υπογάςτριο. Δεν αναφέρουν ςυνήθωσ πυρετό, ναυτία, έμετο ή αλλαγέσ ςτισ 
κενώςεισ . τη φυςική εξέταςη υπάρχει τοπικά ευαιςθηςία, χωρίσ μυΰκή αντίςταςη 
ή ςύςπαςη. Εργαςτηριακά, ςυνήθωσ τόςο τα λευκά αιμοςφαίρια, όςο και οι 
δείκτεσ φλεγμονήσ είναι ςε φυςιολογικά επίπεδα. 

Η επιπλοΰκή αποφυςίτιδα παρουςιάζει παθογνωμονικά ευρήματα ςτην αξονική 
τομογραφία. Χαρακτηριςτικά  τα απεικονιςτικά ευρήματα φλεγμονήσ είναι 
εντονότερα ςτισ παρακολικέσ δομέσ, παρά ςτο τοίχωμα του παχέοσ, που ςυνήθωσ 
απεικονίζεται φυςιολογικό.  

Η φλεγμαίνουςα επιπλοΰκή απόφυςη απεικονίζεται ωσ είναι μικρή (1 – 4 cm), 
ωοειδήσ, ςαφών ορίων, λιπώδησ βλάβη παρακολικά, αντίςτοιχα με την πρόςθια 
επιφάνεια του παχέοσ. το κέντρο τησ βλάβησ μπορεί να διακρίνεται υπέρπυκνη 
γραμμή ή εςτία (“central dot sign”), που αποδίδεται ςε ςυμφορημένα ή 
θρομβωμένα αγγεία τησ επιπλοΰκήσ απόφυςησ.  Περιβάλλεται από υπέρπυκνο 
δακτύλιο (“hyper-attenuating ring sign”) 2 - 3 mm, που εμπλουτίζεται μετά την 
ενδοφλέβια έγχυςη ςκιαςτικού και αντιπροςωπεύει το πεπαχυμένο, φλεγμαίνον 
περιςπλάγχνιο περιτοναΰκό πέταλο τησ επιπλοΰκήσ απόφυςησ. Επιπλέον μπορεί να 
απεικονίζεται εκςήμανςη - πάχυνςη του τοιχωματικού περιτοναίου. Η ρύπανςη 
του παρακολικού λίπουσ είναι δυςανάλογα έντονη ςυγκριτικά με τα ευρήματα από 
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το τοίχωμα του παχέοσ (καθόλου ή ελάχιςτη αντιδραςτική πάχυνςη του 
παρακείμενου τοιχώματοσ του παχέοσ). πάνια, η απόφυςη επαςβεςτούται με 
μορφή δίκην «κελύφουσ αυγού», αποςπάται από το τοίχωμα του παχέοσ και να 
εμφανίζεται ςαν ελεύθερο ξένο ςώμα ςτην περιτοναΰκή κοιλότητα.  

Η φλεγμονή είναι ςυνήθωσ αυτοπεριοριζόμενη και με ςυντηρητική θεραπεία (δια 
του ςτόματοσ αντιφλεγμονώδη αγωγή) τα ςυμπτώματα υποχωρούν ςε 7 - 10 
ημέρεσ, χωρίσ ανάγκη ειςαγωγήσ ςε νοςοκομείο ή πολύ περιςςότερο χειρουργικήσ 
αντιμετώπιςησ. πανιότατα μόνο, αναφέρονται επιπλοκέσ όπωσ ανάπτυξη 
ςυμφύςεων, απόςτημα, εγκολεαςμόσ, εντερική απόφραξη, ενδοπεριτοναΰκά ξένα 
ςώματα και περιτονίτιδα.  

Η επιπλοΰκή αποφυςίτιδα μιμείται κλινικά ςυχνέσ ενδοκοιλιακέσ φλεγμονέσ όπωσ 
εκκολπωματίτιδα και ςκωληκοειδίτιδα και πιο ςπάνιεσ όπωσ επιπλοΰκό έμφρακτο 
και μεςεντέριο λιποδυςτροφία.  

                   
Εικ. 10                      Εικ. 11 
 
τεφανιαία και οβελιαία MPR αναςύνθεςη:  Επιπλοΰκή αποφυςίτιδα ςτο πρόςθιο 
εντερικό τοίχωμα ςε επαφή με το τοιχωματικό περιτόναιο (κεφαλέσ βελών).  
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