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• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη σε 31 ασθενείς (15 άντρες και 16 γυναίκες, με μέσο

όρο ηλικίας 30,8 έτη), οι οποίοι προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του

νοσοκομείου μας, με άλγος στην ανατομική περιοχή του δεξιού λαγονίου βόθρου και

ποικίλα συνοδά συμπτώματα (εμέτους, ανορεξία, πυρετό, διάρροια κ.ά.). Οι ασθενείς

χειρουργήθηκαν για σκωληκοειδεκτομή (επιβεβαιωμένα χειρουργεία που

πραγματοποιήθηκαν από 07/04/2014 μέχρι και 16/09/2014) και οι περισσότεροι είχαν

υποβληθεί σε υπερηχογραφικό έλεγχο του δεξιού λαγονίου βόθρου ή αξονική

τομογραφία κοιλίας-πυέλου για επιβεβαίωση της κλινικοεργαστηριακής υποψίας

οξείας σκωληκοειδίτιδας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προσδιορίσει τη χρησιμότητα και την

επάρκεια του υπερηχογραφικού ελέγχου, ως απεικονιστικής μεθόδου, στην ανάδειξη

φλεγμονής της σκωληκοειδούς απόφυσης, καθώς και τη σύγκλιση των ευρημάτων του

υπερηχογραφικού ελέγχου και της αξονικής τομογραφίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το υπερηχογράφημα ανέδειξε ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα (είτε

άμεσα είτε έμμεσα) σε 8 από τους 17 ασθενείς (ποσοστό 47%). Και στις 8 περιπτώσεις

τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν κατά τη χειρουργική επέμβαση (ευαισθησία μεθόδου

100%). Σε 3 από αυτές τις περιπτώσεις, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με αξονική

τομογραφία πριν το χειρουργείο. Δύο εξ’ αυτών, ηλικίας 45 και 52 ετών, είχαν

απεικονιστικά ευρήματα συμβατά με «πλαστρόν» και γαγγραινώδη σκωληκοειδίτιδα

αντίστοιχα (προχωρημένο στάδιο φλεγμονής).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 5 ασθενείς (62,5%), οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν

σε αξονική τομογραφία για επιβεβαίωση των υπερηχογραφικών ευρημάτων, ήταν

ηλικίας 15 έως 22 ετών.

Από τους υπόλοιπους 9 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε υπερηχογράφημα, που

δεν ανέδειξε τη φλεγμαίνουσα σκωληκοειδή απόφυση ή έμμεσα σημεία φλεγμονής,

οι 3 υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία (όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση), ενώ οι

υπόλοιποι 6 οδηγήθηκαν στο χειρουργείο με βάση την κλινικοεργαστηριακή τους

εικόνα.

ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Σε 17 από τους 31 ασθενείς διενεργήθηκε υπερηχογραφικός έλεγχος με γραμμικό (10

MHz) ή κυρτό (5 MHz και 8-4 MHz) ηχοβολέα. Σε 8 από τους 17 ασθενείς

απεικονίστηκαν άμεσα ή/και έμμεσα ευρήματα συμβατά με πιθανή οξεία

σκωληκοειδίτιδα. Άμεσα διαγνωστικά υπερηχογραφικά κριτήρια θεωρούνται: η

αυξημένη μέγιστη διάμετρος της σκωληκοειδούς απόφυσης (> 6 χιλ.), η

στρωματοποίηση του τοιχώματός της και η «δίκην στόχου» εγκάρσια απεικόνισή της,

η αδυναμία συμπίεσής της, η αυξημένη αγγείωση του τοιχώματος και η παρουσία

κοπρολίθου εντός του αυλού της. Έμμεσα ευρήματα θεωρούνται: η παρουσία

ελεύθερου υγρού στο δεξιό λαγόνιο βόθρο - περιτυφλικά, η αυξημένη ηχογένεια του

μεσεντερίου λίπους και η παρουσία επιχωρίων διογκωμένων μεσεντέριων

λεμφαδένων.

Σε 10 από τις 31 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία κοιλίας-πυέλου,

μετά από λήψη per os ή/και iv σκιαγραφικού, όπου αναδείχθηκαν απεικονιστικά

ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα (διόγκωση σκωληκοειδούς απόφυσης >

6 χιλ., πάχυνση και εμπλουτισμός του τοιχώματός της ή/και του άκρου του τυφλού,

θολερότητα του πέριξ λίπους, παρουσία κοπρολίθου, συλλογή υγρού). Σε μία

περίπτωση διαπιστώθηκε η παρουσία «φλεγμονώδους μάζας» («πλαστρόν») στο

δεξιό λαγόνιο βόθρο λόγω προχωρημένου σταδίου της φλεγμονής.

• Εικόνες 1-4: Λοξές οβελιαίες και εγκάρσιες υπερηχογραφικές τομές, όπου
απεικονίζεται η φλεγμαίνουσα σκωληκοειδής απόφυση (με αυξημένη διάμετρο,
“εικόνα στόχου” και αυξημένη τοιχωματική αγγείωση – εικόνα 3).

• Εικόνα 5: Εγκάρσια τομή αξονικής τομογραφίας, όπου απεικονίζεται η
φλεγμαίνουσα σκωληκοειδής απόφυση (διογκωμένη, με παρουσία κοπρόλιθου
εντός αυτής) και θολερότητα του πέριξ λιπώδους ιστού.

Η διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας σε αρκετές περιπτώσεις, όπου τα κλινικά και

εργαστηριακά ευρήματα πιθανόν να είναι άτυπα, απαιτεί τη συμβολή απεικονιστικών

μεθόδων για να τεθεί. Το υπερηχογράφημα, ιδιαίτερα σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες,

αποτελεί μια απλή, άνευ έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και συχνά επαρκή

διαγνωστική μέθοδο για την ανάδειξη στοιχείων συμβατών με οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Λόγω υψηλής ευαισθησίας, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν επιβάλλεται η

επιβεβαίωση των ευρημάτων με αξονική τομογραφία, εκτός περιπτώσεων με υπόνοια

προχωρημένου σταδίου φλεγμονής. Εντούτοις, λόγω περιορισμών από ποικίλους

παράγοντες, όπως ο σωματότυπος και η αεροκολία του εξεταζομένου, αλλά και η

εμπειρία του εξετάζοντος ακτινοδιαγνώστη, η ειδικότητα της μεθόδου ανευρίσκεται

σχετικά χαμηλή και η συμβολή της αξονικής τομογραφίας στην τελική διάγνωση σε

κάποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΙΚΟΝΕΣ
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Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη σε 31 ασθενείς (15 άντρες και 16 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 

30,8 έτη), οι οποίοι προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας, με άλγος 

στην ανατομική περιοχή του δεξιού λαγονίου βόθρου και ποικίλα συνοδά συμπτώματα (εμέτους, 

ανορεξία, πυρετό, διάρροια κ.ά.). Οι ασθενείς χειρουργήθηκαν για σκωληκοειδεκτομή 

(επιβεβαιωμένα χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν από 07/04/2014 μέχρι και 16/09/2014) και οι 

περισσότεροι είχαν υποβληθεί σε υπερηχογραφικό έλεγχο του δεξιού λαγονίου βόθρου ή αξονική 

τομογραφία κοιλίας -πυέλου για επιβεβαίωση της κλινικοεργαστηριακής υποψίας οξείας 

σκωληκοειδίτιδας. 


