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Οξεία Χολοκυστίτιδα:
από τα ΤΕΠ στο Χειρουργείο
Χ α ρ ί σ η Ε . 1 , Μ α ρ ν έ ρ α σ Χ . 2 , Υ φ α ν τ ή σ Α .3 , Α ρ β α ν ί τ η σ Γ . 4 .
1. Μ.Sc Νοσηλεύτρια, Παν/κό Νοσοκοµείο Λάρισασ
2.Μ.Sc Νοσηλευτή, Παν/κό Νοσοκοµείο Ρίου, Πάτρα
3. M.Sc Νοσηλευτήσ, AΣΠΑΙΤΕ, Βόλοσ
4. Νοσηλευτήσ Τ.Ε. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γενικά: Η λιθίαση των χοληφόρων αποτελεί ένα από τα συχνότερα νοσήµατα παγκοσµίωσ. Η χολοκυστεκτοµή είναι η κύρια µέθοδοσ αντιµετώπισησ. Η λαπαροσκοπική χειρουργική την τελευταία δεκαετία θεωρείται η
µέθοδοσ εκλογήσ στισ περισσότερεσ περιπτώσεισ.
Υλικό και µέθοδοσ: Μελετήθηκαν 112 ασθενείσ που προσήλθαν στα ΤΕΠ του
ΠΓΝΛ και στουσ οποίουσ ετέθη η διάγνωση λιθιασικήσ πάθησησ των χοληφόρων. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε ανοικτού και κλειστού τύπου
ερωτήσεισ. Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε το πρόγραµµα SPSS 16.0.
Αποτελέσµατα: Το 54,5% των ασθενών ήταν γυναίκεσ. Στην πλειοψηφία των
ασθενών το υπερηχογράφηµα είχε ευρήµατα θετικά για λιθίαση, ενώ ποσοστό 52,7% παρουσίασε λευκοκυττάρωση. Σχεδόν όλοι οι ασθενείσ εισήχθησαν στη χειρουργική κλινική, όπου και οι περισσότεροι υποβλήθηκαν
σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών εκείνων, που είχαν παρουσιάσει ανάλογο επεισόδιο στο παρελθόν, είχε
ήδη υποβληθεί σε διαγνωστικό υπερηχογράφηµα, ενώ µισοί περίπου ασθενείσ διέθεταν τον ανάλογο εργαστηριακό έλεγχο, στα πλαίσια τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ.
Συµπεράσµατα: Η συχνότητα του νοσήµατοσ και η επικινδυνότητα των επιπλοκών του επιβάλλουν την επισταµένη διερεύνηση ασθενούσ που παρουσιάζει συµπτώµατα ύποπτα λιθιάσεωσ.
Λέξεισ Κλειδιά: Λιθίαση Χοληφόρων, Λαπαροσκόπηση, Νοσηλεία, Τµήµα
Επειγόντων Περιστατικών.

ΕΙΣΑΓΩΓH
Η λιθίαση των χοληφόρων αποτελεί χειρουργικό νόσηµα µε σηµαντικό κόστοσ για τη δηµόσια υγεία (Schirmer
2005, Papadopoulos 2006). Τα τελευταία χρόνια έχει
συντελεστεί θεαµατική πρόοδοσ, όσον αφορά το κεφάλαιο τησ χειρουργικήσ αντιµετώπισησ, µε τισ παλαι-
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ότερεσ τεχνικέσ να περιορίζονται σε συγκεκριµένεσ
ενδείξεισ, και τη λαπαροσκοπική χειρουργική να
κατέχει πλέον πρωτεία. (Mulvihill 1994, Robertson
1998, Liguori 2003) Ωστόσο, η συµβολή τησ έγκαιρησ διάγνωσησ στην αποφυγή των επιπλοκών του
κόστουσ και τησ ταλαιπωρίασ του ασθενούσ παραµέ-
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νει σηµαντική. Γι’ αυτό και η έγκαιρη διάγνωση των
ασθενών µε χολολιθίαση και η σωστή καθοδήγησή
τουσ αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό βήµα για τη
θεραπεία τουσ (Venneman 2006). Η διάγνωση τησ
νόσου µε τισ σύγχρονεσ απεικονιστικέσ µεθόδουσ
γίνεται σχετικά εύκολα, αλλά εναπόκειται στον κλινικό ιατρό να θέσει την υποψία, αλλά και να συσχετίσει τα συµπτώµατα µε την ύπαρξη χολολίθων, προσ
αποφυγή διαγνωστικήσ πλάνησ (Festi 1999 Berger
2004, Gupta 2004). Επίσησ ο ενδελεχήσ εργαστηριακόσ έλεγχοσ είναι απαραίτητοσ για την διάγνωση επικίνδυνων επιπλοκών, όπωσ η παγκρεατίτιδα. Η επισταµένη διερεύνηση σε πρωτοβάθµιο επίπεδο αναµένεται
να ελαχιστοποιήσει τισ επιπλοκέσ και να οδηγήσει
τον ασθενή στη συντοµότερη θεραπευτική οδό. Σκοπόσ τησ παρούσασ εργασίασ ήταν να αποτυπωθούν οι
σύγχρονεσ τάσεισ, αλλά και τα τυχόν προβλήµατα στη
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείασ ασθενών µε λιθίαση
των χοληφόρων οδών. Στόχοσ ήταν να συλλεχθούν
πληροφορίεσ που αφορούν στην πρωτοβάθµια αντιµετώπιση ασθενών µε προβλήµατα των χοληφόρων,
εντόσ και εκτόσ νοσοκοµείου, καθώσ και να καταγραφεί η πορεία αυτών των ασθενών, από τη στιγµή
τησ προσέλευσησ τουσ στα ΤΕΠ, µέχρι και την έξοδό τουσ από το νοσοκοµείο, είτε έχει µεσολαβήσει
χειρουργική επέµβαση είτε όχι.

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Ηλικιακή διαφορά ανδρών
και γυναικών
Ν

Ηλικία (Μ.Ο ± ΤΑ)

Άνδρεσ

51

60,7 ± 15,8

Γυναίκεσ
P<0.05

61

67.3 ±16,8
t-test

Νοσοκοµείου Λάρισασ, κατά το διάστηµα 1/1/2007
έωσ 15/10/2007. Εντοπίστηκαν 112 ασθενείσ που έφεραν τη διάγνωση οξεία χολοκυστίτιδα/κολικόσ χοληφόρων. (Το σύνολο των ασθενών που προσήλθαν στα
ΤΕΠ κατά τη δεδοµένη χρονική περίοδο ήταν 18.849).
Στουσ ασθενείσ τησ µελέτησ διανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από 26 ανοικτού τύπου ερωτήσεισ, το οποίο συντάχθηκε από την ερευνητική οµάδα. Απαντήθηκε το σύνολο των ερωτηµατολογίων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
H παρούσα µελέτη είναι προοπτική και τα στοιχεία
συλλέχτηκαν προοπτικά µέσα από ερωτηµατολόγια
που διανεµήθηκαν στουσ ασθενείσ που προσήλθαν
στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Παθολογικού και Χειρουργικού τοµέα του Παν/κού Γενικού

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κωδικοποίηση και Επεξεργασία:
Αρχικά οι µεταβλητέσ κωδικοποιήθηκαν, σύµφωνα µε
τη σειρά εµφάνισήσ τουσ στα χρησιµοποιούµενα ερωτηµατολόγια. Αναλόγωσ των αναγκών δηµιουργήθηκαν και παράγωγεσ µεταβλητέσ µε αντίστοιχη κωδικοποίηση. Εφαρµόστηκε η περιγραφική στατιστική
και κατασκευάστηκαν πίνακεσ συχνοτήτων για τα γενικά επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά του δείγµατοσ και
για τα επιµέρουσ νοσολογικά χαρακτηριστικά των ατόµων που έλαβαν µέροσ στη έρευνα.
Οι συγκρίσεισ έγιναν µε τισ δοκιµασίεσ T-test και
χ2, ενώ για τουσ τετράπτυχουσ πίνακεσ χρησιµοποι-

ΠIΝΑΚΑΣ 1. ∆ηµογραφικά στοιχεία των ατόµων
που συµµετείχαν στην έρευνα

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Κλινικοεργαστηριακά
στοιχεία του χολοκυστοπαθούσ

Φύλο
Άνδρεσ
Γυναίκεσ

Ν

%

51
61

(45,5%)
(54,5%)

Ηλικία

Μ.Ο ± ΤΑ

63,7 ± 16,5

Κατοικία
Λάρισα

75

(67 %)

Υπόλοιπη Θεσσαλία
Εκτόσ Θεσσαλίασ

28
4

(25 %)
(3,6 %)

Απόφοιτοι Γυµνασίου

89

(84,7%)

Απόφοιτοι λυκείου
Ανώτερη/ανώτατη
εκπαίδευση

11 (10,5 %)

Μορφωτικό επίπεδο

5

(4,8%)

∆ιάγνωση

Ν

(%)

Κωλικόσ

62/112 (54,9%)

Χολοκυστίτιδα

50/112 (44,2%)

Προηγούµενη διάγνωση

35 /112

(31%)

Προηγούµενοσ
εργαστηριακόσ έλεγχοσ
Βιοχηµικόσ
Υπερηχογράφηµα

26/35 (74,2%)
30/35 (85,7%)

Τωρινά εργαστηριακά ευρήµατα
Αριθµόσ λευκών αιµοσφαιρίων

59/112 (52.7%)

SGOT
SGPT

39/112 (34.8%)
47/112 (42%)

LDH
Άµεση υπερχολερυθριναιµία

72/112 (64,3%)
38/112 (33.9%)

Τόµος 3 - Τεύχος 4

[99]

TOMOS3_TEFXOS4

2/1/11

10:17 AM

Page 100

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
ΓΡAΦΗΜΑ 1. Χρόνοσ προηγηθείσησ
συµπτωµατολογίασ

ΠIΝΑΚΑΣ 5. Προηγούµενη διάγνωση
και βιοχηµικόσ έλεγχοσ στο παρελθόν

100

Βιοχηµικόσ έλεγχοσ στο παρελθόν
∆ιάγνωση στο παρελθόν

80

Ν

60

40

20

0

0,0

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Ηµέρεσ συµπτωµατολογίασ

ήθηκε η διόρθωση συνεχεία στο Yates.Το επίπεδο
σηµαντικότητασ ήταν το 0,05. Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε το πρόγραµµα SPSS for Windows,
13.0 έκδοση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το ποσοστό των ασθενών µε διάγνωση οξείασ χολοκυστίτιδασ που τελικά εισήχθη στην κλινική, ήταν
0.6%, επί του συνόλου των ασθενών που προσήλθαν
στη δοθείσα χρονική περίοδο. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα δηµογραφικά στοιχεία των ασθενών που συµµετείχαν στην έρευνα. Στην πλειοψηφία τουσ ήταν
γυναίκεσ τρίτησ ηλικίασ, κάτοικοι Λάρισασ. Επρόκειτο κυρίωσ για αποφοίτουσ δηµοτικού ( πίνακασ
1). ∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε τισ γυναίκεσ να είναι
κατά µέσο όρο µια δεκαετία µεγαλύτερεσ των ανδρών
(πίνακασ 2).
Στο σύνολο σχεδόν των ασθενών η συµπτωµατολογία
ξεκινούσε τισ 5 τελευταίεσ ηµέρεσ πριν από την προσέλευσή τουσ στα ΤΕΠ. Στον κατακόρυφο άξονα αντι-

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Προηγούµενη διάγνωση
και υπερηχογραφικόσ έλεγχοσ στο παρελθόν
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σύνολο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

29
1

6
76

35
77

Σύνολο
P< 0.05

30

82

112

[100]

ΟΧΙ

Σύνολο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

24
2

11
75

35
77

Σύνολο
P< 0.05

26

86

112
Χ2

στοιχεί ο αριθµόσ των ασθενών (Ν)-γράφηµα 1. Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάστηκε µε το λεγόµενο
κολικό των χοληφόρων, µε λευκοκυττάρωση και άνοδο των τιµών τησ γαλακτικήσ δευδρογονάσησ (LDH).
Όλοι οι ασθενείσ παρουσίαζαν πόνο κατά τησ στιγµή
τησ προσέλευσησ στα ΤΕΠ (πίνακασ 3).
Οι περισσότεροι ασθενείσ µε σχετική διάγνωση, είχαν
υποβληθεί σε υπερηχογράφηµα στο παρελθόν, όπωσ
και σε βιοχηµικό έλεγχο, σε ποσοστό που διέφερε
στατιστικά σηµαντικά, σε σχέση µε εκείνουσ που δεν
είχαν διάγνωση (πίνακασ 4). Οι συστάσεισ των ιατρών
στουσ ασθενείσ που διαγνώσθηκαν µε «επεισόδιο δεξιού υποχονδρίου» και χολολιθίαση περιλάµβαναν νοσηλεία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, συνδυασµό
φαρµακευτικήσ αγωγήσ και δίαιτασ, και µόνο διαιτητικέσ οδηγίεσ σε 8 περιπτώσεισ. Χοληδοχολιθίαση
είχαν λίγοι ασθενείσ. Στουσ µισούσ σχεδόν ασθενείσ
βρέθηκε πάχυνση και οίδηµα του τοιχώµατοσ τησ χοληδόχου κύστησ µε ή χωρίσ λιθίαση. H παρουσία χολικήσ λάσπησ ανερχόταν στο 18% περίπου (πίνακασ 7).
Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών εισήχθη στη
χειρουργική κλινική (πίνακασ 8). Μετά την εξέταση
στα ΤΕΠ, οι περισσότεροι ασθενείσ εισήχθησαν στην
κλινική και είτε υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέµβαση, είτε τουσ δόθηκε εξιτήριο µετά από νοσηλεία.
Μόνον ένασ ασθενείσ αποχώρησε από τα ΤΕΠ µε οδηγίεσ. Τα σχετικά στοιχεία αναφέρονται στον πίνακα 9.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Επιδηµιολογία
Η χολολιθίαση αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα υγείασ, που οδηγεί σε χειρουργική

ΠIΝΑΚΑΣ 6. Συστάσεισ
Σύσταση

Υπερηχογραφικόσ έλεγχοσ στο παρελθόν
∆ιάγνωση στο παρελθόν

ΝΑΙ

Νοσηλεία
Φαρµακευτική αγωγή

Χ2

Ν
19 (54,3%)
1 (2,8%)

Συνδυασµόσ δίαιτασ
και φαρµακευτικήσ αγωγήσ
Μόνο διατροφή

7 (20,0%)
8 (22,9%)

Σύνολο

35 άτοµα
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ΠIΝΑΚΑΣ 7. Υπερηχογραφικά ευρήµατα
στουσ ασθενείσ τησ µελέτησ (όπωσ προέκυψαν
από το υπερηχογράφηµα εντόσ του νοσοκοµείου)
Ευρήµατα

Ν

(%)

Λιθίαση χοληδόχου κύστησ

37/112 (33,0%)

«λάσπη»
Πάχυνση και οίδηµα
σε συνδυασµό µε λιθίαση /λάσπη

20/112 (17,9%)
51/112 (45,5%)

Χοληδοχολιθίαση
4/112 (3,6%)
Παγκρεατίτιδα *
2 /112 (1,7%)
* ανεξαρτήτωσ τησ παρουσίασ άλλων ευρηµάτων

επέµβαση. Συνολικά στισ ΗΠΑ ο επιπολασµόσ τησ
χολολιθίασησ υπολογίζεται σε 10-15%. Σύµφωνα µε
στατιστικέσ στην Ευρώπη η έκταση του προβλήµατοσ αρχίζει από 5,8% στισ Μεσογειακέσ χώρεσ και
φθάνει στο 21% στισ βόρειεσ (Νορβηγία) (Schirmer
2005). Έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία λίθων στη
χοληδόχο κύστη αυξάνει µε το πέρασµα τησ ηλικίασ.
Υπολογίζεται ότι το 20% των ενηλίκων πάνω από τα
40 και το 30% των ενηλίκων πάνω από τα 70 έχουν
χολόλιθουσ (Schirmer 2005). O επιπολασµόσ γενικά
υπολογίζεται στο 18,8% στισ γυναίκεσ και 9,5% στουσ
άνδρεσ ηλικίασ 30-69 ετών. Όπωσ προκύπτει και από
ελληνικέσ µελέτεσ, στισ µεγάλεσ ηλικίεσ η συχνότητα των χολολίθων είναι σηµαντικά αυξηµένη, το
ίδιο και η νοσηρότητα και επικινδυνότητα των επιπλοκών (Papadopoulos 2006, Gourgiotis 2007). Όσον
αφορά την κατανοµή στα δύο φύλα, στη διάρκεια τησ
αναπαραγωγικήσ ηλικίασ η αναλογία ανδρών γυναικών είναι περίπου 1:4, ενώ στισ µεγαλύτερεσ ηλικίεσ
τα ποσοστά σχεδόν εξισώνονται. (Schirmer 2005,
Barbara 1987) Στην παρούσα µελέτη ο αριθµόσ των
ατόµων µε χολολιθίαση που έχρηζε εισαγωγήσ στο
νοσοκοµείο ανερχόταν σε 60/00.
Κλινικέσ εκδηλώσεισ τησ χολολιθίασησ
Παρά τισ πολλέσ προσπάθειεσ να αποσαφηνιστούν οι
κλινικέσ εκδηλώσεισ τησ χολολιθίασησ, το ζήτηµα
παραµένει ακόµα ανοικτό, ενώ αµφισβητείται ακόµα
και η ύπαρξη συµπτωµάτων ειδικών τησ παρουσίασ

ΠIΝΑΚΑΣ 8. Κλινική εισαγωγήσ
Ν

%

3
7

2,7
6,3

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Έξοδοσ µετά την εξέταση στα ΤΕΠ

100
2

89,3
1,8

Σύνολο

112

100

Παθολογική
Γαστρεντερολογική

χολολίθων (Schofild 1986, Gruber 1996, Yusoff 2003).
Οι χολόλιθοι συχνά δεν προκαλούν συµπτώµατα, ενώ
οι πάσχοντεσ συνήθωσ αγνοούν την ύπαρξή τουσ.
Στη δική µασ µελέτη βρέθηκε ότι κοινό σύµπτωµα στο
σύνολο των ασθενών ήταν ο πόνοσ. Σε µελέτη στην Ιταλία που περιέλαβε 30.000 περίπου άτοµα ηλικίασ 3060 ετών βρέθηκε ότι η επιγαστραλγία και το άλγοσ
δεξιού υποχονδρίου, µαζί µε κάποιου βαθµού δυσανεξία στισ τηγανητέσ τροφέσ και στα λιπαρά εν γένει
σχετίζονταν θετικά µε την παρουσία χολολίθων. Σ’
αυτήν τη µελέτη επιβεβαιώθηκαν µερικά ακόµα χαρακτηριστικά του άλγουσ, όπωσ η ακτινοβόληση του στο
δεξί ώµο, η έναρξή του αµέσωσ µετά τα γεύµατα, το
ότι δεν υφίεται µε την εντερική κινητικότητα, κ.α. (Festi
1999) Παρόλα αυτά, η σύνδεση του άλγουσ µε την
παρουσία χολολίθων αµφισβητείται. Έχει βρεθεί ότι
το 61% των ασθενών µε χολολιθίαση, αλλά και 45%
των ασθενών χωρίσ λιθίαση αναφέρουν κωλικό χοληφόρων. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι οι χολόλιθοι
ούτε είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι των συµπτωµάτων ούτε τα συµπτώµατα ανακουφίζονται πάντα µε
την αφαίρεσή τουσ. Το ποσοστό αυτών που δεν αναφέρουν ανακούφιση µετά χολοκυστεκτοµή κυµαίνεται από 6-27%, ενώ συµπτώµατα που δεν σχετίζονται
µε τον πόνο παραµένουν σε ποσοστό 45% των ασθενών (Berger 2004).
Εργαστηριακή διερεύνηση
Μέθοδοσ εκλογήσ για τη διαπίστωση των χολολίθων
είναι το υπερηχογράφηµα που έχει µια ευαισθησία και
διαγνωστική ακρίβεια τησ τάξησ του 90-95%. Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία, προκειµένου για χοληδοχολιθίαση φθάνει το 92% (Bortoff 2000). Το υπερηχογράφηµα θεωρείται αναγκαίο για την τεκµηρίωση
τησ διάγνωσησ, αλλά και τουσ θεραπευτικούσ χειρισµούσ που θα ακολουθήσουν. Στην παρούσα µελέτη,
όλοι οι ασθενείσ πλην έξι ατόµων που έφεραν τη διάγνωση τησ χολολιθίασησ είχαν ήδη υποβληθεί σε υπερηχογράφηµα. Σε βιοχηµικό έλεγχο είχε υποβληθεί
το 23% του συνόλου των εξετασθέντων, ενώ από τουσ

ΠIΝΑΚΑΣ 9. Νοσηλεία ασθενών και είδοσ
χειρουργικήσ επέµβασησ
Σύνολο ασθενών (Ν)

112

Νοσηλεύτηκαν
Χειρουργική επέµβαση

107
78

(96%)
(73%)

66

(59%)

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή
Νοσηλεία, Εξιτήριο και
προγραµµατισµόσ χειρουργικήσ
επέµβασησ
Χωρίσ νοσηλεία, προγραµµατισµόσ
χειρουργικήσ επέµβασησ
Χωρίσ νοσηλεία (απλέσ οδηγίεσ)

14 (12.5%)
4 (3,6%)
1 (0,9%)
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ήδη διαγνωσθέντεσ έντεκα (ποσοστό 31%) δεν είχαν
βιοχηµικό έλεγχο.
∆ιεθνώσ το υπερηχογράφηµα θεωρείται απολύτωσ
αναγκαίο για τη διάγνωση. Ωστόσο παρά την ύπαρξη
συµπτωµάτων που εγείρουν υποψία για χολολιθίαση, υπάρχουν πολλά ψευδώσ θετικά και ψευδώσ αρνητικά αποτελέσµατα, όσον αφορά την ευαισθησία και
ειδικότητα τησ φυσικήσ εξέτασησ και του ιστορικού
στη συγκεκριµένη νοσολογική οντότητα, όπωσ αποδεικνύεται από τον υπερηχογραφικό έλεγχο (Connor
1998). Σε µια µελέτη, ζητήθηκε από γενικούσ γιατρούσ ζητήθηκε να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο πριν και µετά τη διενέργεια του υπερηχογραφικού ελέγχου. Ωσ ασθενείσ µε αναµενόµενουσ
χολόλιθουσ χαρακτηρίστηκαν όσοι βρέθηκε να πάσχουν
από χολολιθίαση και στουσ οποίουσ είχε τεθεί η κλινική υποψία χολολιθίασησ, ενώ ωσ ασθενείσ µε µη
αναµενόµενουσ χολόλιθουσ χαρακτηρίστηκαν όσοι
βρέθηκαν να έχουν χολολιθίασησ, ενώ ο γιατρόσ τησ
πρωτοβάθµιασ περίθαλψησ δεν είχε θέσει σχετική
υποψία. Χολόλιθοι ανιχνεύτηκαν στο 29% εκείνων
που εµφάνισαν την κλινική υποψία και στο 11% όσων
δεν είχαν σχετική κλινική εικόνα. Εκείνοι στουσ οποίουσ τελικά βρέθηκαν χολόλιθοι, ήταν κυρίωσ γυναίκεσ, είχαν συµπτωµατολογία (κύρια πόνο) και είχαν
παρεπεµφθεί σε ειδικό ιατρό. Οι ασθενείσ µε µη αναµενόµενη χολολιθίαση ήταν στην πλειοψηφία τουσ
άνδρεσ, είχαν λιγότερεσ αιτιάσεισ για άλγοσ δεξιού
υποχονδρίου και δεν είχαν ιστορικό χολοκυστεκτοµήσ (Speets 2007).
Στην παρούσα µελέτη λάσπη στη χοληδόχο κύστη είχε
το 18% περίπου των ασθενών, ενώ µόνο λίθουσ το 33%.
Σε όλουσ τουσ ασθενείσ διαπιστώθηκε κάποιο υπερηχοτοµογραφικό εύρηµα, κυρίωσ πάχυνση και οίδηµα
τησ χοληδόχου κύστησ.
Χειρουργική αντιµετώπιση
Τελικά µόνο το 20-30% των ατόµων µε χολολιθίαση
θα χρειαστούν αντιµετώπιση στη διάρκεια τησ ζωήσ
τουσ, υποδηλώνοντασ ότι η χολολιθίαση θα µπορούσε ακόµα να θεωρηθεί και ωσ µια καλοήθησ κατάσταση (Gupta 2004). Η ανάλυση του ιστορικού ατόµων µε χολολιθίαση από διεθνείσ µελέτεσ δείχνει
ότι ένα ποσοστό τησ τάξησ του 20-35% εκείνων που
διαγνώσθηκαν µε χολολιθίαση, η οποία ωστόσο δεν
αντιµετωπίστηκε, ανέπτυξε στη συνέχεια κάποια επιπλοκή (Schirmer 2005, Mulvihill 1994). Αν και οι
γενικέσ αρχέσ αντιµετώπισησ τησ χολολιθίασησ δεν
έχουν αλλάξει στην πάροδο του χρόνου, οι επεµβατικέσ τεχνικέσ δεν έχουν αλλάξει. Η λαπαροσκοπική χειρουργική και η ERCP παίζουν σηµαντικό ρόλο
στη θεραπεία τησ χολολιθίασησ (Robertson 1998,
Mulvihill 1994). Στην παρούσα µελέτη, η πλειοψηφία των ασθενών υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική
χολοκυστεκτοµή. Είναι ασφαλήσ µέθοδοσ, ενώ όσον
αφορά την αύξηση των ιατρογενών τραυµατισµών
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του κυστικού πόρου, και ο κυστικόσ πόροσ προστατεύεται από κακώσεισ αν η εκτοµή γίνει επιµελώσ
(Karvonen 2007). Φαίνεται να υπερτερεί των κλασικών µεθόδων στο θέµα τησ γρήγορησ επιστροφήσ
στην εργασία και την ταχεία κινητοποίηση του ασθενούσ και φέρεται ωσ η µέθοδοσ εκλογήσ για την οξεία
χολοκυστίτιδα (Gourgiotis 2007, Somasekar 2002,
Liguori 2003). Τα κύρια πλεονεκτήµατα τησ µεθόδου είναι: αποφυγή τησ χειρουργικήσ τοµήσ, λιγότερο επιβαρυντική εγχείρηση, µικρότεροσ χρόνοσ
νοσηλείασ, λιγότεροσ µετεγχειρητικόσ πόνοσ, χαµηλότερο οικονοµικό κόστοσ, ταχύτερη ανάρρωση,
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα, γρήγορη επιστροφή στισ καθηµερινέσ δραστηριότητεσ (Liguori 2003,
Lublin 2004, Aspevik 2005).Η πρόοδοσ στισ διαγνωστικέσ και εγχειρητικέσ στρατηγικέσ έχει οδηγήσει
σε διαχρονική µείωση τησ θνητότητασ στη χώρα µασ,
παρά την αύξηση των εισαγωγών για νοσηλεία των
χολοκυστοπαθών. Ο µέσοσ όροσ εισαγωγών στο νοσοκοµείο για χολολιθίαση έχει αυξηθεί την τελευταία
20ετία στη χώρα µασ (Papadopoulos 2006).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο πόνοσ είναι το κύριο σύµπτωµα των ασθενών που
προσέρχονται στα επείγοντα των γενικών νοσοκοµείων µε την ένδειξη «επεισόδιο δεξιού υποχονδρίου».
Η πλειοψηφία των ασθενών εµφανίζει θετικά υπερηχογραφικά ευρήµατα. H αντιµετώπιση τησ νόσου
είναι κατεξοχήν χειρουργική, µε τη λαπαροσκοπική
χειρουργική να πραγµατοποιείται στισ περισσότερεσ
περιπτώσεισ. Οι ηλικιωµένεσ γυναίκεσ αποτελούν
την πλειοψηφία των ασθενών. Η επισταµένη διερεύνηση στα πλαίσια τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ συµβάλλει στη σωστή θεραπευτική καθοδήγηση
των ασθενών και στην αποφυγή των επιπλοκών. Ένασ
πλήρησ εργαστηριακόσ έλεγχοσ είναι απαραίτητοσ.
Η τεχνολογική πρόοδοσ στο θέµα των χειρουργικών
επεµβάσεων αναµένεται στο µέλλον να ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία των ασθενών µε λιθιασική χολοκυστοπάθεια.
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