
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΥΟΛΩΜΑ Δ ΔΓΑΦΟ ΔΝΓΟΗΠΑΣΙΚΟΤ 

ΥΟΛΑΓΓΔΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ: 

 ΜΙΑ ΠΑΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΜΔ 5ΔΣΗ  ΔΠΙΒΙΩΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΝΟΟΤ 

ΔΙΑΓΩΓΗ: Tν ελδνεπαηηθό ρνιαγγεηνθαξθίλσκα είλαη έλα ζπάλην επηζεηηθό λεόπιαζκα πνπ εμνξκάηαη από ην ελδνεπαηηθό ρνιεθόξν δέληξν. Οη αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ από απηό ην λεόπιαζκα είλαη θαηά θαλόλα αζπκπησκαηηθνί, ηδηαίηεξα ζηα πξώηκα ζηάδηα ηεο λόζνπ. Έρνπλ πεξηγξαθεί ζπκπησκαηηθνί αζζελείο, σζηόζν ε 

ζπκπησκαηνινγία είλαη άηππε θαη κε εηδηθή ηνπ λενπιάζκαηνο. Θνξπβώδε ζπκπησκαηνινγία παξνπζηάδεηαη ζε αζζελείο κεπξνρσξεκέλα ζηάδηα λόζνπ θαη 

επηπινθέο εμαηηίαο ηνπ λενπιάζκαηνο. Η απηόκαηε ξήμε ρνιεθόξσλ αγγείσλ θαη ε δεκηνπξγία ρνιώκαηνο ιόγσ ηνπ λενπιάζκαηνο απνηειεί κηα ζπαληόηαηε 

επηπινθή, όπσο ην πεξηζηαηηθό πνπ πεξηγξάθνπκε.  

ΚΟΠΟ:Παξνπζίαζε ζπάληνπ πεξηζηαηηθνύ αζζελνύο κε απηόκαην ρόισκα, ζε έδαθνο ελδνεπαηηθνύ ρνιαγγεηνθαξθηλώκαηνο, θαη αληηκεηώπηζήο ηνπ ζηελ 

Υεηξνπξγηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ  Ννζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ (ΠΝΙ). 

ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟ:Γπλαίθα αζζελήο 79 εηώλ  παξνπζηάζηεθε ζε Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν κε νμύ άιγνο επηγαζηξίνπ. Ο απεηθνληζηηθόο έιεγρνο (ππεξερνγξάθεκα θαη 

αμνληθή ηνκνγξαθία θνηιίαο) έδεημε κάδα αξηζηεξνύ ινβνύ ήπαηνο κε ζπλνδό δηάηαζε ελδνεπαηηθώλ ρνιαγγείσλ θαη ππνδηαθξαγκαηηθή ζπιινγή. Παξαπέκθζεθε ζηε 

Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ ΠΓΝΙ γηα πεξαηηέξσ αληηκεηώπηζε. Η αζζελήο ππνβιήζεθε ζε  καγλεηηθή ηνκνγξαθία (+MRCP) πνπ έδεημε όγθν αξ. ινβνύ ήπαηνο(ηκήκαηνο 

IV), κε αζαθή όξηα, δηακέηξνπ 53 mm πνπ πξνθαινύζε ζηέλσζε ηνπ αξηζηεξνύ επαηηθνύ πόξνπ. Δληνπίζζεθαλ, επίζεο, 2 ζπιινγέο πγξνύ ππό ηνλ αξηζηεξό ινβό 

ηνπ ήπαηνο, νη νπνίεο παξνρεηεύζεθαλ κε δηαδεξκηθή παξαθέληεζε.   Σν πγξό ήηαλ ρνινβαθέο θαη ν βηνρεκηθόο έιεγρνο έδεημε πςειά επίπεδα ρνιεξπζξίλεο (BIL: 

27.9 mg/dL, aAMS: 30 IU). Λόγσ ζπλερηδόκελεο ρνιόξξνηαο, απνθαζίζηεθε αληηκεηώπηζε αξρηθά κε ERCP, ε νπνία δελ ήηαλ επηηπρήο θαη απνθαζίζηεθε 

ιαπαξνηνκία. Γηεγρεηξεηηθά, δηαπηζηώζεθε όγθνο ηκήκαηνο IVb πνπ πξνθαινύζε απόθξαμε αξ. επαηηθνύ πόξνπ. Βξέζεθε επίζεο ξήμε ππνθάςησλ ρνιαγγείσλ ηνπ 

ηκήκαηνο ΙΙΙ θαη ρόισκα. Γηελεξγήζεθε ηππηθή αξηζηεξή επαηεθηνκή. Η ηζηνινγηθή έθζεζε έδεημε όηη επξόθεηην γηα δηεζεηηθό ελδνεπαηηθό ρνιαγγεηνθαξθίλσκα κηθηνύ 

ηύπνπ, δηαζηάζεσλ 5.8 x 3.6 x 3.1 cm. Η εθηνκή ήηαλ επί πγηώλ νξίσλ θαη νη αθαηξνύκελνη ιεκθαδέλεο ήηαλ ειεύζεξνη λενπιαζκαηηθήο δηήζεζεο (PT4N0). Γελ 

ρνξεγήζεθε επηθνπξηθή Υεκεηνζεξαπεία. Η αζζελήο, ζήκεξα, 63 κήλεο κεηά ην ρεηξνπξγείν, είλαη ειεύζεξε λόζνπ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σν πεξηζηαηηθό απηό είλαη ηδηαίηεξν ιόγσ ηεο ζπάληαο θιηληθήο ηνπ εθδήισζεο, ηεο επηηπρεκέλεο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο θαη ηεο καθξνρξόληαο 

επηβίσζεο ηεο αζζελνύο. Απνηειεί κία από ηηο ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο πνπ αζζελήο πξνζέξρεηαη ζην λνζνθνκείν ιόγσ απηόκαηνπ ρνιώκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε 

ελδνεπαηηθό ρνιαγγεηνθαξθίλσκα. Δίλαη πηζαλόηαηα κνλαδηθή πεξίπησζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ αληηκεησπίζηεθε κε αξηζηεξή επαηεθηνκή θαη έρεη καθξά 

επηβίσζε. Δπηπξόζζεηα, παξόιν πνπ απηόκαηα ρνιώκαηα, ιόγσ απόθξαμεο ηνπ ρνιεθόξνπ ζπζηήκαηνο, έρνπλ πεξηγξαθεί ζπάληα, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε αζζελώλ κε επηγαζηξηθό άιγνο, δηάηαζε ρνιαγγείσλ θαη ύπαξμε πεξηεπαηηθώλ ζπιινγώλ. 

Μαιιηώξαο Ι1, Αλαζηαζόπνπινο ΝΑ1, Καξακάλε-Πινπκπίδνπ ΑΒ1, Γεσξγίνπ Γ1, ΣζίιεΑ2, Παπνύδνπ-Μπάε Α3,Μπαηηζηάηνπ Α3, 

Παπαδνπνύινο Γ4, Φαηνύξνο Μ1, Γθιαληδνύλεο Γ1 
1Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, 2Αθηηλνινγηθό ηκήκα, 3Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, 4Σκήκα Αλαηζζεζηνινγίαο,  Παλεπηζηεκηαθό 

Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ (ΠΝΙ) θαη Σκήκα Ιαηξηθήο, Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 
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AST 57 IU/L 

ALT 97 IU/L 

TBIL 1,3 mg/dL 

 γ-GT  267 IU/L 

ALP 307 IU/L 

Γείθηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ εηζαγσγή: 

Δηθόλα 1: Μάδα κε αλώκαια όξηα θαη 

πςειό αλνκνηνγελέο Σ2 ζήκα 

aAMS 30 IU 

BIL 27.9 

mg/dL 

Αλάιπζε πγξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

κεηά  από παξνρέηεπζε  

 θαζνδεγνύκελε ππό CT 

Δηθόλα 2: Πξνβάιινπζα κάδα εληόο 

αξηζηεξνύ επαηηθνύ πόξνπ 

Γηεγρεηξεηηθή εηθόλα αξ. 

ινβνύ ήπαηνο όπνπ 

θαίλνληαη ηα δηαηεηακέλα 

ππνθάςηα ρνιαγγεία (βέινο)   

Δηθόλα 3: MRCP, ηκεκαηηθή δηάηαζε 

ηνπ αξηζηεξνύ επαηηθνύ πόξνπ ιόγσ 

ζηέλσζεο ζηνλ αξ. επαηηθό πόξν 

(θόθθηλν βέινο) θαη  ππνθάςηα 

ζπιινγή ζην ζεκείν ηεο ξήμεο (κπιε 

βέινο) 


