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Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εξέταση αναδρομικά 
της επίδρασης της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης (ΙΑΗ) 
και του συνδρόμου κοιλιακού διαμερίσματος (ACS) ασθε-
νών με πρώιμη οξεία παγκρεατίτιδα στις φυσιολογικές λει-
τουργίες, και η σχέση μεταξύ των IAH/ACS και του κλινι-
κού αποτελέσματος.

Μέθοδος: Οι ασθενείς με οξεία παγκρεατίτιδα (n=74) χω-
ρίστηκαν σε δυο ομάδες με βάση την ενδοκοιλιακή πί-
εση (ΙΑΡ), όπως αυτή καθορίστηκε από την έμμεση μέ-
τρηση διαμέσου διακυστικής προσπέλασης με τη χρήση 
καθετήρα Folley κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας 
από την εισαγωγή. Ασθενείς με ενδοκοιλιακή πίεση ΙΑΡ 
>12mmHg (n=44) εντάχθηκαν στην ομάδα υψηλής ΙΑΡ, 
ενώ οι υπόλοιποι (n=30) με ΙΑΡ <12mmHg εντάχθηκαν 
στην ομάδα φυσιολογικής ΙΑΡ. Προκειμένου να αναλυθεί 

η επίδραση της IAP/ACS στην οργανική λειτουργία και στο 
κλινικό αποτέλεσμα, καταγράφηκαν οι φυσιολογικές πα-
ράμετροι και η συχνότητα οργανικής δυσλειτουργίας κα-
θώς και η επίπτωση της φλεγμονής του παγκρέατος και η 
ενδονοσοκομειακή θνητότητα κατά τη νοσηλεία στη μο-
νάδα εντατικής θεραπείας.

Αποτελέσματα: Αυξημένη ΙΑΡ εντός της πρώτης εβδομά-
δας από την εισαγωγή ευρέθη σε 44 ασθενείς (59.46%). 
Παρόλου που το APACHE II score κατά την εισαγωγή και 
το Ranson score 48 ώρες μετά την εισαγωγή ήταν αυξη-
μένα στους ασθενείς με ενδοκοιλιακή υπέρταση πρώ-
ιμου σταδίου, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά όσον αφορά αυτές τις τιμές, μια εβδομάδα 
από την εισαγωγή σε σύγκριση με την ομάδα ασθενών 
με φυσιολογική ΙΑΡ (16.18 +/- 3.90 vs 15.70 +/- 4.25, 

Εκτομή τοπικά αναπτυσσόμενου όγκου των πυλών του ήπατος και της 
ηπατικής αρτηρίας μετά από προοδευτικό ηπατικό αρτηριακό εμβολισμό: 
Παρουσίαση περιστατικού
Miura T, Hakamada K, Ohata T, Narumi S, Toyoki Y, Nara M, Ishido K, Ohashi M, Akasaka H, Jin H, Kubo N, Ono 
S, Kijima H, Sasaki M.
Department of Gastroenterological Surgery, Hirosaki University Graduate School of Medicine, 5 Zaifu-cho, Hirosaki 036-8562, 
Japan. hakamada@cc.hirosaki-u.ac.jp.
World J Gastroenterol 2008 Jun 14; 14(22):3587-90

Παρουσιάζεται ένα περιστατικό όγκου των πυλών του ήπατος 
με εκτεταμένη προσβολή της κύριας ηπατικής αρτηρίας, ο 
οποίος αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με επιθετική εκτομή με-
τά από προοδευτικό εμβολισμό της ηπατικής αρτηρίας σε 
μια ασθενή 57 ετών.

Η ασθενής είχε υποβληθεί σε δεξιά κολεκτομή και τμηματική 
ηπατεκτομή λόγω προχωρημένης κακοήθους νεοπλασίας 
εντοπιζόμενης στο κόλο προ διετίας και σε ραδιοθεραπεία 
λόγω ηπατικής μετάστασης προ ενός έτους αντίστοιχα. Υπο-
τροπή του όγκου παρατηρήθηκε γύρω από την κύρια ηπατι-
κή αρτηρία με προσβολή του αριστερού χοληδόχου πόρου 
και της δεξιάς ηπατικής αρτηρίας προ επταμήνου.

Προγραμματίστηκε επιθετική εκτομή του όγκου 5 μήνες μετά 

από τη σταθεροποίηση του μεγέθους του. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος, η ασθενής υποβάλλονταν 
σε χημειοθεραπεία. Προκειμένου να αποφευχθεί η ηπατική 
ανεπάρκεια ως μετεγχειρητική επιπλοκή, έγινε προσπάθεια 
να αναπτυχθεί παράπλευρο δίκτυο αρτηριών και συνεπώς 
πραγματοποιήθηκε σταδιακός εμβολισμός της οπίσθιας και 
πρόσθιας ηπατικής αρτηρίας με τη μεσολάβηση διαστήμα-
τος δυο εβδομάδων. Τελικά η ηπατική αρτηρία αποφρά-
χθηκε μόλις επιβεβαιώθηκε η ανάπτυξη της παράπλευρης 
κυκλοφορίας από την κάτω φρενική και την άνω μεσεντέ-
ριο αρτηρία. Ένα μήνα αργότερα, έγινε αριστερή ηπατεκτο-
μή με συνοδό αφαίρεση της ηπατικής αρτηρίας χωρίς να 
παρατηρηθούν μείζονες επιπλοκές.
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P= 0.616 και 3.70 +/- 0.93 vs 3.47 +/- 0.94, P=0.285 
αντίστοιχα). Σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος σε 
ασθενείς με πρώιμη οξεία παγκρεατίτιδα καταγράφηκε 
σε 20 ασθενείς (27.03%). Κατά τη διάρκεια οποιουδή-
ποτε 24ώρου διαστήματος εντός της πρώτης εβδομά-
δας από την εισαγωγή, η καταγραφόμενη μέση ΙΑΡ πα-
ρουσίαζε σημαντική συσχέτιση με το Marsall score που 
υπολογίζονταν κατά την ίδια χρονική περίοδο στην ομά-
δα των ασθενών με ενδοκοιλιακή υπέρταση (r=0.635, 
P< 0.001). Αν και οι ασθενείς με σύνδρομο ενδοκοιλι-
ακού διαμερίσματος εμφάνισαν βελτίωση στις φυσιολο-
γικές μεταβλητές εντός 24ωρών από την αποσυμπίεση 
του κοιλιακού διαμερίσματος, η επίπτωση παγκρεατικής 
φλεγμονής, σηπτικού σοκ, συνδρόμου πολυοργανικής 

ανεπάρκειας (MODS) και θανάτου σε αυτή την ομάδα 
ασθενών ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την 
ομάδα ασθενών με φυσιολογική ΙΑΡ (παγκρεατική φλεγ-
μονή: 60.0% vs 7.4%, P <0.001, σηπτικό σοκ: 70.0% vs 
11.1%, P <0.001, MODS: 90.0% vs 31.5%, P <0.001, 
θνητότητα: 75% vs 3.7%, P <0.001).

Συμπεράσματα: Η ενδοκοιλιακή υπέρταση και το σύνδρο-
μο ενδοκοιλιακού διαμερίσματος είναι συχνό εύρημα σε 
ασθενείς που εισάγονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
λόγω οξείας παγκρεατίτιδας. Οι ασθενείς με τιμή ΙΑΡ πε-
ρίπου 10-12mmHg και πρώιμα σημεία μεταβολών στις 
φυσιολογικές παραμέτρους θα πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται με επείγουσα κοιλιακή αποσυμπίεση προκειμένου 
να βελτιωθεί η επιβίωση τους.

Καθημερινή χορήγηση μιας μόνο δόσης κεφτραξόνης και μετρινιδαζόλης 
σε σύγκριση με το καθιερωμένο τριπλό αντιβιοτικό σχήμα σε παιδιά με 
διάτρηση σκωληκοειδούς απόφυσης: τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη
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Υπόθεση: Η οξεία σκωληκοειδίτιδα εί-
ναι η πιο συχνή επείγουσα κατάστα-
ση στα παιδιά. Παραδοσιακά, ένα 
τριπλό σχήμα αντιβιοτικών αποτε-
λούμενο από αμπικιλλίνη, γενταμυ-
κίνη, και κλινδαμυκίνη χρησιμοποι-
είται μετεγχειρητικά για τη διάτρηση 
της σκωληκοειδούς απόφυσης. Μια 
αναδρομική ανασκόπηση στην κλινι-
κή μας έδειξε ότι το σχήμα μιας δό-
σης κεφτριαξόνης-μετρονιδαζόλης 
είναι πιο αποτελεσματική και λιγό-
τερο δαπανηρή επιλογή αντιβιοτι-
κής θεραπείας. Συνεπώς, διεξήχθη 
μια προοπτική, τυχαιοποιημένη με-
λέτη προκειμένου να συγκρίνουμε 
την αποτελεσματικότητα και τη σχέ-
ση κόστους και αποτελέσματος σε 
αυτά τα δυο σχήματα.

Μέθοδος: Μετά από έγκριση της ειδι-
κής επιτροπής, τα παιδιά στα οποία 
διεγνώσθει κατά τη σκωληκοειδε-
κτομή διάτρηση της σκωληκοειδούς 
απόφυσης κατανεμήθηκαν τυχαία σε 

δυο ομάδες: η μια έλαβε τη σχήμα 
κεφτριαξόνης-μετρονιδαζόλης (2 δό-
σεις ημερησίως) και η άλλη το κα-
θιερωμένο τριπλό σχήμα αμπικιλλί-
νης, γενταμυκίνης, και κλινδαμυκίνης 
(11 συνολικά δόσεις ημερησίως). Η 
διάτρηση ορίστηκε ως διακριτή οπή 
στη σκωληκοειδή απόφυση. Η εγχει-
ρητική προσέγγιση (λαπαροσκόπη-
ση), το μέγεθος της αντιβιοτικής χρή-
σης και τα κριτήρια απομάκρυνσης 
από τη μελέτη ήταν κοινά για τις δυο 
ομάδες. Βασιζόμενοι στην αναδρο-
μική μας ανάλυση κατά την οποία 
χρησιμοποιήσαμε το μέγεθος της με-
τεγχειρητικής νοσηλείας ως πρώιμο 
τελικό σημείο, το στατιστικό μας δείγ-
μα των 100 ασθενών υπολογίστηκε 
με βάση συντελεστή άλφα της τά-
ξης του 0.5 και συντελεστή ισχύος 
της τάξης του 0.82.

Αποτελέσματα: Εκατό ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε λαπαροσκοπική σκω-
ληκοειδεκτομή εξαιτίας διάτρησης της 

σκωληκοειδούς απόφυσης. Δεν πα-
ρατηρήθηκε κάποια διαφοροποίηση 
όσον αφορά στο φύλο, τις ημέρες 
των συμπτωμάτων, τη θερμοκρασία 
ή την τιμή των λευκοκυττάρων. Επί-
σης, δεν υπήρχε διαφορά σχετικά με 
το εύρος του αποστήματος ή με τη 
φλεγμονή του τραύματος ανάμεσα 
στις δυο ομάδες. Η ομάδα ασθε-
νών που ελάμβανε κεφτριαξόνη-
μετρονιδαζόλη παρουσίασε σημα-
ντικά λιγότερο αντιβιοτικό φορτίο σε 
σχέση με την ομάδα που ελάμβανε 
το τριπλό αντιβιοτικό σχήμα.

Συμπεράσματα: Μια ημερήσια δό-
ση με το διπλό σχήμα κεφτριαξό-
νη-μετρονιδαζόλη πρόσφερει μια 
πιο αποτελεσματική, λιγότερο δα-
πανηρή αντιβιοτική αντιμετώπιση 
στα παιδιά με διάτρηση σκωληκο-
ειδούς απόφυσης χωρίς να επηρε-
άζεται ο έλεγχος της φλεγμονής σε 
σύγκριση με το παραδοσιακό τρι-
πλό σχήμα.




