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Εισαγωγή: O Echinococcus granulosus αλήθεη ζηνπο θεζηώδεηο ζθώιεθεο. Ο άλζξσπνο είλαη ελδηάκεζνο μεληζηήο θαη κνιύλεηαη κε 

ηελ θαηάπνζε σαξίσλ πνπ απνβάιινληαη από ζθύινπο. Αθνινπζεί εθθόιαςε ηνπ εμάθαλζνπ εκβξύνπ, ην νπνίν δηέξρεηαη από ην 

ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ θαη δηαζπείξεηαη αηκαηνγελώο ζην ήπαξ θαη άιια όξγαλα.  

 

κοπός: Ζ δηεξεύλεζε Έιιελα άλδξα αζζελνύο θηελνηξόθνπ 53 εηώλ, πνπ πξνζήιζε ζην Τκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ κε 

επώδπλε δηάηαζε θνηιίαο από ηξηώλ εβδνκάδσλ κε ζπλνδό ίθηεξν. Ηζηνξηθό: θαπληζηήο, θαηάρξεζε αιθνόι, ζε ειηθία 7 εηώλ είρε 

λνζειεπηεί κε ππνςία ερηλνθόθθνπ θύζηεσο ήπαηνο. Ο αζζελήο πξνζήιζε απύξεηνο, πεξηπαηεηηθόο. Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε 

δηαπηζηώζεθε επώδπλε δηόγθσζε ηνπ ήπαηνο. 



Αποτελέσματα:  

- Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: νιηθή ρνιεξπζξίλε 16 mg/dL, ηξηςήθηα ηηκή ηξαλζακηλαζώλ θαη απνθξαθηηθώλ επαηηθώλ ελδύκσλ.  

- Ο ππέξερνο ήπαηνο θαηέδεημε ηεξάζηηα θύζηε κεγίζηεο δηακέηξνπ 18,6 cm πνπ θαηαιάκβαλε όιν ην δεμηό ινβό.  

- Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία θνηιίαο επηβεβαίσζε ηα ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα (Δηθόλα 1) θαη θαηέδεημε επηθνηλσλία ηεο θύζηεσο κε άιιεο 

δύν κηθξόηεξεο (Δηθόλα 2).  

- Έγηλαλ αληη-ερηλνθνθθηθά αληηζώκαηα θαη ήηαλ ζεηηθά.  

Δηθόλα 1. Τεξάζηηα πδαηίδα θύζηε κεγίζηεο δηακέηξνπ 18,6 cm πνπ θαηαιακβάλεη όιν ην 

δεμηό ινβό ηνπ ήπαηνο 
Δηθόλα 2. Δπηθνηλσλία ηεο θύζηεσο κε άιιεο δύν κηθξόηεξεο 



σμπεράσματα:  

- Όηαλ ε πδαηίδα θύζηε εληνπίδεηαη ζην ήπαξ, θιηληθά εκθαλίδεηαη θνηιηαθό άιγνο, δηόγθσζε ήπαηνο θαη απόθξαμε ρνιεθόξσλ νδώλ. 

Ο αζζελήο καο είρε ηππηθή ζπκπησκαηνινγία, θαζώο εκθάληδε θνηιηαθό άιγνο θαη ίθηεξν.  

- Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην κεγάιν κέγεζνο ηεο θύζηεσο. Καζώο ν ρξόλνο επώαζεο είλαη από 1 έσο πνιιά έηε θαη ν άλζξσπνο 

ζπλήζσο κνιύλεηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ελδερνκέλσο ε θύζηε απηή λα δηνγθσλόηαλ από ηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ, όπσο αλαθέξεηαη 

ζην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο.  
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Αποτελέσματα:  

- Πξνεγρεηξεηηθά δηελεξγήζεθε Μαγλεηηθή Χνιαγγεηνπαγθξεαηνγξαθία (MRCP) πξνο απνθιεηζκό επηθνηλσλίαο ησλ θύζηεσλ κε ην 

ρνιεδόρν πόξν θαη ηα ελδνεπαηηθά ρνιεθόξα.  

- Δπηπιένλ, κηα εβδνκάδα πξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ έιαβε ζεξαπεία κε albendazole.  

- Πξαγκαηνπνηήζεθε δηάλνημε ηεο θύζηεσο, πιύζεηο κε ππέξηνλν δηάιπκα θαη chlorhexidine gluconate, αθαίξεζε ηνπ πιηθνύ θαη 

ηνπνζέηεζε κείδνλνο επηπιόνπ ζηελ θνηιόηεηα.  

- Τνπνζεηήζεθαλ δύν παξνρεηεύζεηο.  

- Ο αζζελήο έιαβε επηπιένλ ηνπ albendazole, ciprofloxacin θαη metronidazole, είρε αλεπίπιεθηε πνξεία θαη έιαβε εμηηήξην ηε 12ε 

κεηεγρεηξεηηθή εκέξα.  

- Δμήιζε κε ηηο δύν παξνρεηεύζεηο θαη νδεγίεο γηα ζπλέρηζε ηεο αληηβηνηηθήο θαη αλζεικηλζηθήο αγσγήο θαη παξαθνινύζεζε ζηα ηαθηηθά 

ρεηξνπξγηθά ηαηξεία.  


