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ΕΙΑΓΩΓΗ 
Η θπατικι εχινοκοκκίαςθ είναι μια ενδθμικι ςε πολλζσ 
περιοχζσ νόςοσ με υψθλι νοςθρότθτα και κνθτότθτα, 
εφόςον δεν αντιμετωπιςκεί κατάλλθλα.  

χειρουργικι μιασ τομισ, ζνα των 12mm και δφο των 5mm ςτισ 
μεςοκλειδικζσ γραμμζσ), κινθτοποίθςθ δεξιοφ λοβοφ, 
εκκζνωςθ διαυγοφσ υγροφ (1,3Lt) και κυγατζρων κφςτεων, 
ζγχυςθ υπζρτονου διαλφματοσ, αφαίρεςθ οροφισ και 
ινϊδουσ κάψασ, απολίνωςθ μικρϊν χολαγγείων, 
επιπλοοπλαςτικι και κακιλωςθ του επιπλόου ςτον πυκμζνα 
τθσ κφςτθσ. Δεν παρατθρικθκαν μετεγχειρθτικζσ επιπλοκζσ 
και θ αςκενισ εξιλκε τρεισ μζρεσ μετά. ε ζξι μινεσ ο 
απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ δεν εμφάνιςε υποτροπι τθσ κφςτεωσ. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
Η λαπαροςκοπικι αντιμετϊπιςθ εχινοκόκκων κφςτεων 
διαμζτρου άνω των 15 εκατοςτϊν είναι ςπάνια αλλά 
κεωρείται αςφαλισ και αποτελεςματικι. Προςφζρει το 
πλεονζκτθμα τθσ μεγζκυνςθσ και καλφτερθσ 
επιςκόπθςθσ μικρϊν χολαγγείων ςτον πυκμζνα τθσ 
κφςτθσ, με ςτόχο τθν αποφυγι μετεγχειρθτικισ 
χολόρροιασ. υνδζεται με ταχφτερθ ανάρρωςθ, 
μικρότερο μετεγχειρθτικό πόνο και λιγότερεσ 
μετεγχειρθτικζσ επιπλοκζσ.  
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ΜΕΘΟΔΟ 
Παρουςιάηουμε περίπτωςθ 
λαπαροςκοπικισ εκτομισ ευμεγζκουσ 
εχινοκόκκου κφςτεωσ ιπατοσ ςε 
82χρονθ αγρότιςςα, που προςιλκε με 
άλγοσ δεξιοφ υποχονδρίου και 
θπατομεγαλία. Η αξονικι τομογραφία 
ανζδειξε κφςτθ δεξιοφ λοβοφ (19x14cm) 
και ο ορολογικόσ ζλεγχοσ κετικά 
αντιεχινοκοκκικά αντιςϊματα (1:80).  

Χορθγικθκε αλβενδαηόλθ (400mg/θμζρα) για 2 
εβδομάδεσ προεγχειρθτικά και ακολοφκθςε 
λαπαροςκοπικι 90% κυςτεκτομι. Η τεχνικι 
περιελάμβανε τοποκζτθςθ 4 trocars (ζνα διομφαλικό 
των 10mm, όπωσ ειςάγεται με τθ λαπαροςκοπικι 
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