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ΣΚΟΠΟΣ: Οι λιθοι της χοληδόχου κύστεως στα παιδια είναι ασυνήθες 

εύρημα, και ως επί το πλείστον αφορά μικρούς ασθενείς με υποκείμενη 

παθολογια. Συχνά όμως η ανακάλυψη περιεχομένου στην χοληδόχο κύστη 

μπορεί να αφορά πιο καλοήθεις καταστάσεις όπως χορήγηση αντιβιωτικών ή 

παρατεταμένη νηστεία 

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ: Τους τελευταίους 24 μήνες, σε παιδιατρικούς ασθενείς οι 

οποίοι προσήλθαν στα επείγοντα της κλινικής και κατά την νοσηλεία τους  

αναγνωρίστηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο περιπτώσεις χολολιθίασης, 

χωρίς πρότερη υποψία βασισμένη σε αιματολογικό έλεγχο ή κλινική εικόνα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η σημαντική πλειοψηφεία των ασθενών, είχαν ελεύθερο 

ιστορικό αιματολογικών διαταραχών ή γνωστής ηπατικής νόσου. Από αυτούς, 

η συνηθέστερη αιτία αφορούσε την χορήγηση κυκλοσπορίνης / κεφτριαξίνης,  

ενώ ελαχιστοι ασθενεις βρεφικής ηλικίας είχαν ιστορικό παρεντερικής σίτισης. 

Τελος, σε υπερηχογραφηματα εισαγωγής μικρών ασθενών λόγω 

παρατεταμένης νηστείας παρατηρήθηκε εικόνα ιζηματογενούς περιεχομένου -

sludge

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η χολολιθίαση στα παιδιά μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρής 

αιματολογικής ή ηπατικής διαταραχής, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και πιο 

συνηθησμένες αιτίες όπως η χορήγηση αντιβιωτικών (κεφαλοσπορινών) ή 

παρατεταμένης νηστείας 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ : (κυρίως προωρα)

 παρατεταμενη παρεντερική σίτηση.

 Sepsis

 Χορήγηση Furosemid (διουρητικό)
=> Αίτιο: Σταση χολικού περιεχομένου

 Ασυμβατότητα Rh 

 Μετάγγιση αίματος
=>Αίτιο: (καταστροφή αιμοσφαιρίων)



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
(20-30% των ασθενών με χολολιθίαση): λίθοι από ακόρεστα 

χολικά άλατα, Ca-bilirubinate και χολή

 Αιμολυτική αναιμία – αιμόλυση

 Δρεπανοκυτταρική αναιμία (σφαιροκυττάρωση –

θαλασσαιμία): χολολιθίαση στο 50% των ασθενων. 

Χολόλιθοι σε παιδιά <10 ετών : 15-30%



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΟΣΟΙ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΣΥΣΤΕΜΙΚΕΣ: 
ενγενής δυσλειτουργια: λιθοι από λιπαρα οξέα - Ca-bilirubinate

και χολή

 Κυστική ίνωση (πυκνή - sticky - χολή)

 Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας (Wilson, κίρρωση, 

ηπατίτιδα)

 Συγγενείς ανωμαλίες χοληφόρων (χοληδοχοκυστη, 

στενώσεις) : σταση υλικού

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ
 Short-bowel syndrom, Crohn's): διαταραχη 

απορρόφησης

 **Ολικη παρεντερικη σιτιση (χειρουργείο  - προωρα 

βρέφη)



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Ιδιοπαθής (αγνωστο υποβαθρο) ~30%

 Μεγαλύτερα παιδια: Εγκυμοσυνη – αντισυλληπτικά -

Παχυσαρκία

 Ακινητοποιηση

 Sepsis

 **Νηστεια - Αφυδατωση

 **Φαρμακα Διουρητικα : FUROSEMID  αντιβιωτικα 

CEFTRIAXONE (3ης γενεας κεφαλοσπορινη), 

AZATHIOPRINE



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

**Ολική παρεντερική σιτιση: υποχωριση μέσα σε 1 μήνα από την 

έναρξη σιτισης

**Νηστεια – Αφυδατωση: Παιδια 

με γαστρεντεριτιδα. Αυτόματη 

υποχωριση

**Φαρμακα: Διουρητικά: – κυριως σε προωρα 

βρεφη (FUROSEMID) : διαλύονται μετά την 

διακοπή

Αντιβιωτικά:

CEFTRIAXONE: σε 15-40% ανάλογα με την 

μελετη. Οι λιθοι εμφανίζονται την πρωτη 

εβδομαδα και υποχωρουν σε 15 ημέρες μετά 

την διακοπή του φαρμάκου 

Μικρή ασθενής με γαστρεντεριτιδα, και επιρρεασμένη 

γενική κλινική εικόνα => «Πυκνή» χολή

Νοσηλευόμενος ασθενής υπό αντιβιωτική αγωγή για πνευμονία με 

παρουσία συλλογής: => λιθίαση χοληδόχου κύστης χωρίς 

φλεγμονή



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σημείο Murfy αναξιοπιστο!!!

<1έτος: μόνη ένδειξη => ικτερος

Νηπια : μη ειδικο σημπτωμα : εμετοι

25% των ασθενων : μη ειδικό κοιλιακό άλγος:

προσοχη σε παιδια με ιστορικο αιμολυτικης αναιμιας: 

Παντα να υποψιαζομαστε και χολολιθιαση (εκτός από 

επεισόδιο φλεβικού εμφράκτου)



Κατά τα τελευταία 2 έτη, αναγνωρίσθηκαν λίθοι χοληδόχου κύστεως σε 47 παιδια, εκ των 

οποίων τα 23 είχαν γνωστο υποβαθρο και ήταν υπο παρακολούθηση εξαιτίας αιματολογικού, 

ηπατικου, μεταβολικού ή γαστρεντερικού νοσήματος και κατα συνέπεια αποκλεισθηκαν από 

την μελέτη μας

Από τα υπολοιπα 24 παιδια με μη ειδικό 

ιστορικό, δύο ασθενείς παρουσιάστηκαν στα 

επειγοντα ιατρεια με εικόνα χολοκυστιτιδας, και 

ένα με εικόνα παγκρεατιτιδος. Τα λοιπά 21 

παιδια ήταν και παρέμειναν ασυμπτωματικά

Από τους προαναφερόμενους 24 μικρούς 

ασθενείς, σε 9 σημειώθηκε η χορηγηση 

κεφτριαξονης.

Ασυμπτωματικοί 
ασθενείς

Χολοκυστίτιδα

Οξεία παγκρεατιτιδα

Βρέφος μεταφεθηκε από άλλη κλινική με 

ιστορικό γαστερεντερίτιδας και επιρρεασμένα 

ηπατικά: Χολοκυστιτιδα, με πυκνή χολή και 

ολιδημα – υπεραιμια τοιχώματος



Σε όλες τις περιπτώσεις μετά την 

διακοπή της αντιβίωσης, ή την έναρξη 

σιτισης, οι λιθοι υποχώρησαν και 

δεναναγνωρησθηκε υποτροπή σε 

ελέγχους 6μήνες μετά

Σε 12 μικρούς ασθενείς η ανάδειξη πυκνης 

χολής (sludge) και η χολολιθίαση αποδόθηκε 

σε παρατεταμένη νηστεία και αφυδάτωση 

λόγω υποκείμενης γαστρεντεριτιδας και σε 1 

παιδί αποδοθηκε στην ακινητοποίηση μετά 

απο χειρουργείο (πιστεύουμε όμως ότι 

υπάρχει υποκείμενη παθολογία αν και δεν 

αναφερθηκε στο κλινικό ιστορικό)

Σε δύο περιπτώσεις, δεν μπόρεσε να 

αναγνωρισθεί υποκείμενο αίτιο.

Επιπλοκες: 

Χολοκυστιτιδα

Παγκρεατιτιδα



Αντιμετώπιση χολολιθίασης: ανάλογα με αιτιολογία

 Καμια

 Διακοπή κεφτριαξονης

 Διορθωση αφυδάτωσης, έναρξη σίτισης – κινητοποιηση

 Ursodeoxycholic acid (ursodiol) : καταστελει την ηπατική 

σύνθεση και απεκκριση χολεστερολης και μειώνει την εντερική 

απορρόφηση και κατά συνέπεια “διαλυει” τα συσωρευμενα 

χολικά αλατα- υψηλο ποσοστο υποτροπης

Εκτομη χοληδόχου κυστης: Σε συμπτωματική επίμονη 

χολολιθίαση

 Προφυλακτική χολοκυστεκτομή : Παιδιά με αιμολυτική αναιμία 

εάν παραμένουν οι λίθοι για > 5 έτη


