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Ειςαγωγό : Η εχινοκοκκύαςη αφορϊ μια ζωονόςο που παρουςιϊζεται κυρύωσ 
ςε κτηνοτροφικϋσ περιοχϋσ του κόςμου. Εύναι ενδημικό νόςοσ για χώρεσ τησ 
Μεςογεύου, τησ Μϋςησ και Άπω Ανατολόσ και τησ Νότιασ Αμερικόσ. Οι 
ϊνθρωποι μολύνονται από ςκύλουσ. Δεν υπϊρχει μετϊδοςη από ϊνθρωπο ςε 
ϊνθρωπο. 

Τπϊρχουν τρύα εύδη εχινόκοκκου που προκαλούν νόςο : 1) Echinococcus 
granulosus (ο πιο ςυχνόσ), 2) Echinococcus multilocularis και 3) Echinococcus 
ligartus. Η παθοφυςιολογύα τησ νόςου αφορϊ τη διεύςδυςη του παραςύτου από 
το βλεννογόνο του δωδεκαδακτύλου ςτην κυκλοφορύα του αύματοσ. Μετϋπειτα 
προςβϊλλεται το όπαρ (ςυνηθϋςτερα) και οι πνεύμονεσ. Σο παρϊςιτο 
παραμϋνει ςτα όργανα αυτϊ, αρχικϊ, ςε λανθϊνουςα φϊςη. Ορατό υδϊτιδα 
κύςτη αναπτύςςεται 3 εβδομϊδεσ μετϊ από την αρχικό προςβολό. Περύπου 
75% εντοπύζονται ςτο δεξιό λοβό του όπατοσ και αφορούν μονόρεισ βλϊβεσ. 

Η νόςοσ παρουςιϊζει ύδια επύπτωςη και ςτα δύο φύλα, ενώ η μϋςη ηλικύα 
προςβολόσ εύναι τα 45 ϋτη. Εύναι κυρύωσ αςυμπωματικό νόςοσ μϋχρι να 
προκύψουν επιπλοκϋσ. Οι κλινικϋσ εκδηλώςεισ τησ νόςου περιλαμβϊνουν 
κοιλιακό ϊλγοσ, δυςπεψύα, ναυτύα. Ίκτεροσ και πυρετόσ εμφανύζεται ςτο 8% 
των αςθενών. Ρόξη τησ κύςτησ μπορεύ να ςυμβεύ εντόσ του χοληφόρου 
δϋνδρου ό εντόσ τησ περιτοναώκόσ κοιλότητασ, οπότε και μπορεύ να προκληθεύ 
διϊχυτη εχινοκοκκύαςη ό αναφυλακτικό αντύδραςη. 

Οι διαθϋςιμεσ ορολογικϋσ εξετϊςεισ χαρακτηρύζονται από χαμηλό ευαιςθηςύα 
και ειδικότητα. Η διϊγνωςη πραγματοποιεύται με υπερηχοτομογραφύα, 
αξονικό ό μαγνητικό τομογραφύα. ε αςθενεύσ με πιθανολογούμενη προςβολό 
του χοληφόρου δϋνδρου, μπορεύ να απαιτηθεύ διενϋργεια ERCP ό διαδερμικόσ 
διηπατικόσ χολαγγειογραφύασ. 

κοπόσ : Παρουςύαςη ενδιαφερόντων κλινικών περιςτατικών. 

 

Τλικό – Μϋθοδοσ : Λόψη πληροφοριών από το αρχεύο χειρουργικών 
επεμβϊςεων τησ κλινικόσ μασ. Από 09/2011 ϋωσ και 10/2016, υποβλόθηκαν ςε 
χειρουργικό επϋμβαςη για ευμεγϋθη εχινόκοκκο κύςτη όπατοσ 3 ϊρρενεσ 
αςθενεύσ. Τποβλόθηκαν ςε ανοικτό εκτομό τησ υδϊτιδοσ κύςτησ. 

Αποτελϋςματα : 

 Ο μϋςοσ όροσ ηλικύασ των αςθενών εύναι 57 ϋτη.                                                           
 Ο μϋςοσ χρόνοσ νοςηλεύασ όταν 6 ημϋρεσ.                                                                       
 Η μετεγχειρητικό πορεύα τουσ όταν ανεπύπλεκτη.                                                    
 Όλοι υποβλόθηκαν ςε προεγχειρητικό απεικονιςτικό ϋλεγχο με 
αξονικό τομογραφύα κοιλύασ καθώσ και ςε ορολογικό ϋλεγχο για 
αντιεχινοκοκκικϊ αντιςώματα τύπου IgG (τα οπούα όταν >30 U/ml). 
Κυτταρολογικό εξϋταςη και ταχεύα βιοψύα διεγχειρητικϊ επιβεβαύωςαν την 
παρουςύα υδϊτιδοσ κύςτησ.                                                                  
 Πραγματοποιόθηκε ολικό εκτομό τησ κύςτησ, χωρύσ να 
απαιτηθεύ τμηματικό ηπατεκτομό.                                                                                                                          
 Δεν ϋχει παρουςιαςτεύ υποτροπό τησ νόςου μϋχρι ςόμερα. 

υμπερϊςματα : Η χειρουργικό αντιμετώπιςη τησ εχινοκόκκου κύςτησ 
όπατοσ, αφορϊ την ερευνητικό λαπαροτομύα, την κινητοπούηςη του όπατοσ, 
την ϋκθεςη τησ κύςτησ, την απομόνωςη τησ κοιλύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ 
αναρρόφηςόσ τησ και τη μετϋπειτα χορόγηςη ςκληρυντικού παρϊγοντα. Η 
ςυντηρητικό αντιμετώπιςη εφαρμόζεται ςε αςθενεύσ με εκτεταμϋνη νόςο και 
ςοβαρό ςυνοςηρότητα. 
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