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Δηζαγσγή 
Σν ήπαξ, ην κεγαιύηεξν ζε όγθν παξεγρπκαηηθό 

όξγαλν  είλαη ηδηαίηεξα επάισην ζε θιεηζηέο ή 

αλνηθηέο θαθώζεηο ιόγνπ ηνπ εύζξαπζηνπ 

παξεγρύκαηνο, ηεο ιεπηήο θάςαο πνπ ην 

πεξηβάιιεη θαη ηεο πινύζηαο δηθηπσηήο θαη από 

ιεπηά ηνηρώκαηα αγγείσζήο ηνπ. Σν γεγνλόο απηό 

θάλεη πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηηθή ζην ρεηξνπξγό 

ηελ αληηκεηώπηζε όηαλ πξνθιεζεί θάθσζή ηνπ. 

θνπόο 
Η παξνπζίαζε 95 αζζελώλ κε θάθσζε 

ήπαηνο θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο 

ηνπο  κε ζηόρν ηελ  εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαιύηεξε 

δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ απηώλ.  

Τιηθό θαη Μέζνδνο 
Δμεηάζηεθαλ 95 πεξηπηώζεηο αζζελώλ 

(60 άλδξεο-35 γπλαίθεο), κέζεο ειηθίαο 

36 εηώλ, πνπ λνζειεύζεθαλ ζηελ θιηληθή 

καο  ιόγσ θαθώζεσλ ήπαηνο (ζηαδίνπ I- 

V).Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κειέηεο 

αθνξνύζε ηε δεθαεηία 2006-2016. 

Απνηειέζκαηα 
Από ηνπο 95 αζζελείο νη 58 λνζειεύζεθαλ γηα θαθώζεηο ήπαηνο ζηαδίνπ I θαη II θαη 37 γηα θαθώζεηο ήπαηνο 

ζηαδίνπ III, IV, θαη V. Κάθσζε ήπαηνο ζε ζπλδπαζκό κε θάθσζε άιισλ νξγάλσλ εκθάληζαλ 62 από ηνπο 95 

αζζελείο. 45 αζζελείο ππεβιήζεζαλ ζε εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία κέζα ζηηο πξώηεο 24 ώξεο. 43 από ηνπο 

58 αζζελείο πνπ λνζειεύζεθαλ ιόγσ ρακεινύ βαζκνύ θάθσζεο αληηκεησπίζζεθαλ ζπληεξεηηθά. 6 από 

ηνπο αζζελείο πνπ αξρηθά αληηκεησπίζζεθαλ ζπληεξεηηθά ππεβιήζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο 

ηνπο ζε εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία ιόγσ αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο. ε 5 από ηνπο αζζελείο πνπ 

αληηκεησπίζζεθαλ ζπληεξεηηθά, ήηαλ απαξαίηεηε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία γηα ρνιόξξνηα θαη αηκάησκα. 

Σν ζπλνιηθό πνζνζηό ζλεηόηεηαο ήηαλ 9% (6% ιόγσ ησλ θαθώζεσλ ηνπ ήπαηνο θαη 3% εμαηηίαο ηεο  

ζπλνδνύ θάθσζεο άιισλ νξγάλσλ). 

 πκπεξάζκαηα 
Οη ρακεινύ βαζκνύ θαθώζεηο ήπαηνο κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζζνύλ ζπληεξεηηθά κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Οη πςεινύ βαζκνύ θαθώζεηο ρξήδνπλ ζηελ πιεηνλόηεηα 

ηνπο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο εμαηηίαο ηεο 

αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο ηνπ αζζελνύο. ηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ απνθαζηζηεί ε ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ 

παξαπάλσ θαθώζεσλ θαη εθόζνλ ν αζζελήο είλαη 

αηκνδπλακηθά ζηαζεξόο  ε ζπλδξνκή ηεο εθιεθηηθήο 

αγγεηνγξαθίαο θαη ηνπ εκβνιηζκνύ είλαη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθή.  
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