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Άνδρασ αςθενόσ 82 ετών προςόλθε με διϊχυτο κοιλιακό ϊλγοσ και πολλαπλϊ επειςόδια
εμϋτων από 24ώρου, χωρύσ ϊλλη ςυνοδό ςυμπτωματολογύα. Από την κλινικό εξϋταςη δεν
αναδεύχθηκαν ςημεύα περιτοναώςμού (κοιλιϊ μαλακό, ευπύεςτη) και το κύριο εύρημα όταν
ευαιςθηςύα ςτην εν τω βϊθει ψηλϊφηςη, ιδύωσ ςτο δεξιό υπογϊςτριο. Από τον
εργαςτηριακό ϋλεγχο δεν υπόρχαν αξιόλογα ευρόματα. το ατομικό ιςτορικό
αναφϋρονταν αρτηριακό υπϋρταςη, ςακχαρώδησ διαβότησ και πυλωροπλαςτικό
ςτομϊχου.
Έγινε κλαςςικόσ απεικονιςτικόσ ϋλεγχοσ με α/α θώρακοσ (εικ.1) και α/α κοιλύασ ςε ορθύα
(εικ.2) και κατακεκλιμϋνη θϋςη (εικ.3).

εικ.1

εικ.2

1. Ποια από τισ παρακάτω απαντήςεισ είναι ςωςτή;
Α) υπϊρχει ελεύθεροσ αϋρασ ενδοκοιλιακϊ
Β) απεικονύζεται αποφρακτικόσ ειλεόσ
Γ) απεικονύζεται πύκνωςη δεξιού κϊτω λοβού
Δ) τύποτα από τα παραπϊνω
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εικ.3

Για την περαιτϋρω διερεύνηςη του αςθενούσ διενεργόθηκε αξονικό τομογραφύα κοιλύασ με
χορόγηςη δια του ςτόματοσ γαςτρογραφύνησ και ενδοφλϋβια ϋγχυςη ςκιαςτικού:

εικ.4

εικ.5

εικ.6

2. τισ αξονικϋσ τομϋσ (εικ.4,5,6) τα παθολογικϊ ευρόματα εύναι:
Α) διϊταςη ελύκων λεπτού και παχϋοσ εντϋρου
Β) διϊταςη ελύκων λεπτού εντϋρου και διϊταςη ενδοηπατικών χολαγγεύων
Γ) διϊταςη ελύκων λεπτού εντϋρου και θρόμβωςη ΑΜΑ
Δ) διϊταςη ελύκων λεπτού εντϋρου και ανεύρυςμα κοιλιακόσ αορτόσ
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Από τισ παρακϊτω αξονικϋσ τομϋσ (εικ. 7-13, δύδονται προσ διευκόλυνςη με αντύθετη φορϊ,
από ουραύα προσ κεφαλικϊ) και την MPR ςτεφανιαύα αναςύνθεςη (εικ.14) απαντόςτε τα
εξόσ:

εικ.7

εικ.8

εικ.10

εικ.9

εικ.11

εικ.13

εικ.12

εικ.14

3) Η ζώνη μετϊπτωςησ τησ απόφραξησ εντοπύζεται:
Α) τη νόςτιδα
Β) τον εγγύσ ειλεό
Γ) τον τελικό ειλεό
Δ) το ανιόν
Ε) το ςιγμοειδϋσ
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εικ.7

εικ.8

εικ.10

εικ.9

εικ.11

εικ.13

εικ.12

εικ.14

Από τισ ίδιεσ τομέσ προκύπτει:

4) τη ζώνη μετϊπτωςησ τησ απόφραξησ απεικονύζεται:
Α) Ουδϋν αξιόλογο απεικονιςτικό εύρημα
Β) Εικόνα ςτόχου
Γ) Τπόπυκνο ενδοαυλικό μόρφωμα
Δ) «ημεύο κοπρϊνων του λεπτού εντϋρου»
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5) Με βϊςη τα παραπϊνω ευρόματα και την επιπλϋον παρακϊτω τομό (εικ.15), ποιο εύναι
το πιο πιθανό αύτιο τησ εντερικόσ απόφραξησ ;

εικ.15

Α) υμφύςεισ
Β) Φολόλιθοσ
Γ) Ειλεο-ειλεακόσ εγκολεαςμόσ
Δ) Πύλημα
Ε) Ενδοαυλικό λύπωμα
Σ) Λειομύωμα
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ΠΙΛΗΜΑΤΑ
Σα πιλόματα αποτελούν ςυςςωματώματα από τροφϋσ ό ϊλλα υλικϊ που καταναλώνονται,
αλλϊ παραμϋνουν ϊπεπτα. Τπϊρχουν τϋςςερισ τύποι πιλημϊτων που παύρνουν το όνομϊ
τουσ από τη ςύςταςό τουσ:

-

-

Υυτοπιλόματα, από φρούτα (πορτοκϊλια, λωτού) ό φυτικϋσ ύνεσ. Εύναι τα
ςυχνότερα (55% όλων των τύπων πιλημϊτων)
Σριχοπιλόματα, από τρύχεσ ςε αςθενεύσ που κόβουν με τα δόντια τα μαλλιϊ
τουσ και ςτη ςυνϋχεια τα καταπύνουν (τριχοφαγύα). Αφορϊ ςυνόθωσ
ψυχιατρικούσ αςθενεύσ, νεαρϋσ ηλικύεσ (80% <30χρ) και γυναύκεσ (90%). Μόνο
το 1% των αςθενών με τριχοφαγύα αναπτύςςουν τριχοπύλημα.
Γαλακτοπύλημα, ςε νεογνϊ με χαμηλό βϊροσ γϋννηςησ, που ςιτύζονται με
υψηλόσ ςυγκϋντρωςησ ςκόνησ γϊλακτοσ.
Υαρμακοπύλημα, από φαρμακευτικϊ ςκευϊςματα (π.χ. χολεςτυραμύνη,
ιοντοανταλλακτικό ρητύνη, αντιόξινα)

την πλειονότητϊ τουσ τα πιλόματα ςχηματύζονται ςτο ςτομϊχι και ο κυριότεροσ
προδιαθεςικόσ παρϊγοντασ εύναι το ιςτορικό χειρουργικόσ επϋμβαςησ (ςτελεχιαύα
βαγοτομό, πυλωροπλαςτικό, μερικό γαςτρεκτομό). Περιςςότεροι από 50% των αςθενών
με φυτοπιλόματα ϋχουν ιςτορικό επϋμβαςησ ςτομϊχου. το χειρουργημϋνο ςτόμαχο, η
κινητικότητα και η κϋνωςη διαταρϊςςεται και η οξύτητα των γαςτρικών υγρών
ελαττώνεται, οπότε αυξϊνεται η πιθανότητα δημιουργύασ φυτοπιλόματοσ. Η ςυχνότητα
των μετϊ γαςτρεκτομό πιλημϊτων κυμαύνεται 5-12% και για το λόγο αυτό τα φυτοπιλόματα
περιλαμβϊνονται ανϊμεςα ςτα μετϊ γαςτρεκτομό ςύνδρομα. Άλλοι προδιαθεςικού
παρϊγοντεσ εύναι η ανεπαρκόσ μϊςηςη των τροφών, η δύαιτα πλούςια ςε φυτικϋσ ύνεσ και η
διαταραχό τησ κινητικότητασ ςτομϊχου ςε διαβητικό γαςτροπϊθεια, υποθυρεοειδιςμό ό
νόςουσ του ςυνδετικού ιςτού. πανιότατα, δημιουργούνται πιλόματα πρωτογενώσ ςε
τμόματα του λεπτού εντϋρου με παθολογικό κινητικότητα, όπωσ ςε μόνιμεσ ςτενώςεισ
(νόςοσ Crohn, φυματύωςη, προηγηθεύςα επϋμβαςη, εκκολπώματα).
Πολλού αςθενεύσ εύναι αςυμπτωματικού, ενώ ϊλλοι παρουςιϊζουν ϊτυπα ςυμπτώματα,
όπωσ επιγαςτρικό δυςφορύα, ναυτύα, ϋμετουσ, ανορεξύα και ελϊττωςη ςωματικού βϊρουσ.
Σα πιλόματα ςπϊνια προκαλούν ϋλκη (ςυνόθωσ τριχοπιλόματα), αιμορραγύα, νϋκρωςη,
διϊτρηςη ό γαςτρικό απόφραξη.
Σα πιλόματα αποτελούν ςπϊνιο αύτιο οξεύασ κοιλύασ λόγω εντερικόσ απόφραξησ (0,4-4%),
που αποτελεύ όμωσ την πιο ςυχνό κλινικό εκδόλωςό τουσ. Περνούν ςτο λεπτό ϋντερο,
όπου αποφρϊςςουν τον εντερικό αυλό, ςυνόθωσ ςτη νόςτιδα και ςτον εγγύσ ειλεό. το 1753% των περιπτώςεων υπϊρχει ταυτόχρονη παρουςύα πιλημϊτων ςτο ςτομϊχι και ςτο
λεπτό ϋντερο. Κυρύωσ πρόκειται για φυτοπιλόματα, ενώ τα τριχοπιλόματα ςπϊνια
μεταναςτεύουν ςτο λεπτό ϋντερο. Εντούτοισ, υπϊρχει το ςπϊνιο ςύνδρομο Rapunzel, όπου
ςε ϋνα γαςτρικό τριχοπύλημα μια μακριϊ ουρϊ από μαλλιϊ εκτεύνεται μϋςα ςτο λεπτό
ϋντερο προκαλώντασ εντερικό απόφραξη (<10% των τριχοπιλημϊτων).
την ακτινογραφύα κοιλύασ ςε όρθια θϋςη, τα πιλόματα μπορεύ να απεικονιςτούν ςαν
μϊζεσ μαλακών μορύων ςτην επιφϊνεια του υγρικού περιεχομϋνου του ςτομϊχου, ενώ
μεγϊλα πιλόματα μπορεύ να ςχηματύζουν το εκμαγεύο του ςτομϊχου. ε αποφρακτικό
ειλεό από πύλημα αναγνωρύζονται υγραερικϊ επύπεδα ςτο 80%, ενώ το ύδιο το πύλημα
αναγνωρύζεται μόνο ςτο 10-18% των περιπτώςεων. Σο πύλημα απεικονύζεται ωσ μϊζα με
διϊςτικτη απεικόνιςη, λόγω του αϋρα που παγιδεύεται ςτα διϊκενα των ινών του
πιλόματοσ, αλλϊ μιμεύται ακτινολογικϊ εντερικό περιεχόμενο ό απόςτημα. Σο εύρημα αυτό
προώπόρχε και ςτον αρχικό ακτινολογικό ϋλεγχο (Εικ. 2 και 3) αλλϊ εκτιμόθηκε μετϊ την
διϊγνωςη.
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τισ εξετϊςεισ ςτομϊχου - λεπτού εντϋρου με βϊριο το πύλημα αναδεικνύεται ωσ
ενδοαυλικό ϋλλειμμα πλόρωςησ ποικύλου μεγϋθουσ, με λοβωτό ό ανθοκραμβοειδό ό ομαλό
επιφϊνεια, που δεν εξορμϊται από το τούχωμα, περιβϊλλεται εξολοκλόρου από βϊριο και
μετακινεύται με την αλλαγό θϋςησ του αςθενούσ. τα διϊκενα μεταξύ των ινών παγιδεύεται
βϊριο, προςδύδοντασ μια χαραχτηριςτικό διϊςτικτη απεικόνιςη ςτο πύλημα. Ανϊλογα
μπορεύ να απεικονιςτεύ απόφραξη ςτο ύψοσ του πυλωρού ό ςτο λεπτό ϋντερο.
το υπερηχογρϊφημα το πύλημα απεικονύζεται ηχογενϋσ με τοξοειδό περιφϋρεια και
ϋντονη ακουςτικό ςκιϊ και χρόζει διαφοροδιϊγνωςησ από ειλεό εκ χολολύθου. Σο
μειονϋκτημα τησ μεθόδου εύναι η δύςκολη διερεύνηςη του ςυνόλου του ΓΕ για
περιςςότερα πιλόματα, που χρειϊζεται επύςησ να αντιμετωπιςτούν.
Σα CT απεικονιςτικϊ ευρόματα περιλαμβϊνουν:











Μια ετερογενό, ςυνόθωσ ωοειδό, ςαφών ορύων, χαμηλών πυκνοτότων, μη
εμπλουτιζόμενη ενδοαυλικό μϊζα. Η ετερογϋνεια τησ μϊζασ οφεύλεται ςτον
αϋρα που κατακρατεύται ςτα διϊκενα του πιλόματοσ και τησ προςδύδει μια
διϊςτικτη απεικόνιςη. Αναφϋρεται βιβλιογραφικϊ ότι τα πιλόματα ςπανιότατα
μπορεύ να ϋχουν υφό μϊζασ μαλακών μορύων, χωρύσ τισ χαρακτηριςτικϋσ
φυςαλύδεσ αϋρα, που εύναι δύςκολο να διαφοροδιαγνωςτεύ από όγκουσ ό
εγκολεαςμό. την περύπτωςη αυτό βοηθούν οι κλαςςικϋσ εξετϊςεισ με βϊριο,
που αναδεικνύουν ότι πρόκειται για κινητό μϊζα.
τισ εντερικϋσ ϋλικεσ το υγρό ό η γαςτρογραφύνη περιβϊλλει εξολοκλόρου το
πύλημα, εύρημα ςυμβατό με ενδοαυλικό, μη τοιχωματικό βλϊβη.
Βιβλιογραφικϊ αναφϋρεται τοιχωματικό κϊψα από μεμβρϊνη ςαν γϋλη που
καλύπτει το πύλημα και μπορεύ επύςησ να απεικονιςτεύ ςε CT μετϊ την
ενδοφλϋβια ϋγχυςη ςκιαςτικού.
Μικρϊ ενδογαςτρικϊ πιλόματα τεύνουν να επιπλϋουν ςτην επιφϊνεια του
υγρικού περιεχομϋνου του ςτομϊχου. ε ϋνα μεταγευματικό ςτόμαχο, εύναι
δυνατό να διαφοροδιαγνωςτεύ το πύλημα από τισ λοιπϋσ τροφϋσ ςτο ςτομϊχι,
γιατύ οι τροφϋσ ϋχουν μια περιςςότερο ετερογενό και διϊχυτη εικόνα, πιο
εύκολα ςε τροποποιημϋνο παρϊθυρο (Level -100HU) και όχι ςτο κλαςςικό
παρϊθυρο μαλακών μορύων. Σα μεγϊλα πιλόματα γεμύζουν ολόκληρο το
ςτομϊχι.
ε αποφρακτικό ειλεό απεικονύζεται το πύλημα ακριβώσ ςτη ζώνη μετϊπτωςησ.
Σο πύλημα προςομοιϊζει με το «ςημεύο κοπρϊνων του λεπτού εντϋρου», που
περιγρϊφεται πολλϋσ φορϋσ επύςησ ςε αςθενεύσ με υψηλό εντερικό απόφραξη. τη
διαφορικό διϊγνωςη βοηθούν τα παρακϊτω:



o το «ςημεύο κοπρϊνων του λεπτού εντϋρου» αφορϊ ςε μεγαλύτερου
μόκουσ εντερικό ϋλικα ό ςε πολλαπλϋσ διατεταμϋνεσ ϋλικεσ ςτην ύδια
τομό, ενώ τα πιλόματα ςυνόθωσ ϋχουν μόκοσ μϋχρι 5cm
o το «ςημεύο κοπρϊνων του λεπτού εντϋρου» ϋχει λιγότερο ςυμπαγό και
περιςςότερο ϊμορφη απεικόνιςη ςυγκριτικϊ με το πύλημα
o το «ςημεύο κοπρϊνων του λεπτού εντϋρου» ςπϊνια εντοπύζεται ςτη ζώνη
μετϊπτωςησ.
Περιγρϊφεται η παρουςύα ςημεύου ςτόχου ςε αςθενεύσ με τοιχωματικό ούδημα ό
αιμορραγύα ςτο τούχωμα του λεπτού εντϋρου, ςημεύο ενδεικτικό αδυναμύασ
προώθηςησ του πιλόματοσ.

Απεικονιςτικό εξϋταςη εκλογόσ θεωρεύται η αξονικό τομογραφύα γιατύ αναδεικνύει τον
αποφρακτικό ειλεό, το ύψοσ τησ απόφραξησ, το πύλημα ωσ αύτιο αυτόσ με τη
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χαρακτηριςτικό εικόνα, αλλϊ και την παρουςύα πιλημϊτων ςε ϊλλεσ θϋςεισ του ΓΕ που
πρϋπει επύςησ να αντιμετωπιςτούν.
Σα ενδογαςτρικϊ πιλόματα μπορεύ να αντιμετωπιςτούν ςυντηρητικϊ με αλλαγό δύαιτασ,
ενζυματικό διϊλυςη ό ενδοςκοπικό διϊςπαςη. Σα μεγϊλα γαςτρικϊ πιλόματα όμωσ μπορεύ
να χρειαςτούν χειρουργικό αντιμετώπιςη.
Η εντερικό απόφραξη από πιλόματα χρόζει ςχεδόν πϊντα χειρουργικόσ παρϋμβαςησ, γιατύ
δεν βελτιώνεται ςυντηρητικϊ, όπωσ ϊλλα πιο ςυνόθη αύτια αποφρακτικού ειλεού
(ςυμφύςεισ, κόλεσ). Επομϋνωσ, η αναγνώριςη του πιλόματοσ ωσ αιτύου απόφραξησ εύναι
καθοριςτικό για την ϋγκαιρη θεραπεύα του αςθενούσ. Σόςο απεικονιςτικϊ όςο και
διεγχειρητικϊ εύναι απαραύτητο να εκτιμϊται το περιεχόμενο του ςτομϊχου και ολόκληρου
του ϋντερου, για την παρουςύα πολλαπλών πιλημϊτων, τα οπούα χρειϊζεται επύςησ να
αντιμετωπιςτούν για να μη προκαλϋςουν ςτο μϋλλον εντερικό απόφραξη.
Προφυλακτικϋσ θεραπεύεσ περιλαμβϊνουν την αποφυγό τροφών με υψηλό περιεκτικότητα
ςε φυτικϋσ ύνεσ, φϊρμακα που βελτιώνουν την κινητικότητα και κϋνωςη του ςτομϊχου και
ψυχιατρικό υποςτόριξη ςτισ περιπτώςεισ τριχοφαγύασ.
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