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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - CASE REPORT
4. Τροφοπιλήµατα λεπτού εντέρου. Μια ασυνήθιστη αιτία εντερικής απόφραξης
Π. Σταθάκης, Α. Οικονοµοπούλου, Χ. Λιάκος, Θ. Τσαβολάκης, Γ. Αγιοµαµίτης, Σ. Κοντοστόλης,
Φ. Γεωργιάδης
Β΄ Χειρουργικό τµήµα, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τροφοπιλήµατα του λεπτού εντέρου είναι µια σπάνια αιτία εντερικής απόφραξης. Αποτελούν την κατακράτηση άπεπτων ινών είτε φυτικής (λαχανικά, φρούτα) είτε ζωϊκής (τρίχες) προέλευσης. Είναι δυνατόν να σχηµατιστούν στο στόµαχο
ή οπουδήποτε στον γαστρεντερικό σωλήνα, κυρίως λόγω υποκινητικότητας του στοµάχου µετά από βαγοτοµή και γαστρεκτοµή µε Billroth I ή II αναστόµωση ή λόγω πυλωρικής στενώσεως από έλκος βολβού 12λου. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζουµε την περίπτωση ασθενούς µε εικόνα εντερικής απόφραξης λόγω τροφοπιλήµατος λεπτού εντέρου.
Λέξεις ευρετηριασµού: Τροφοπίληµα, βαγοτοµή, Billroth II, εντερική απόφραξη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το τροφοπίληµα είναι µια στερεή συσσώρευση υλικού
που δεν πέπτεται και το οποίο δεν µπορεί να προχωρήσει
στο λεπτό έντερο. Μπορεί να εµφανιστεί µε ναυτία, έµετο,
κοιλιακό πόνο ή µε αίσθηση επιγαστρικής πλήρωσης έως
εικόνα εντερικής απόφραξης. Σπάνια συναντάται σε φυσιολογικό γαστρεντερικό σωλήνα. Πιο συχνά εµφανίζεται
στο στόµαχο και συσχετίζεται µε βαγοτοµή και µερική γαστρεκτοµή ή άλλες καταστάσεις που προκαλούν γαστρική
στάση, όπως η διαβητική σπλαχνική νευροπάθεια. Η επόµενη συχνότερη εντόπιση είναι στο λεπτό έντερο (25%),
ενώ είναι σπάνια στο παχύ έντερο1,2. Κατά την αντικειµενική εξέταση είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ψηλαφητή
µάζα. Τα τροφοπιλήµατα µπορούν να αφαιρεθούν µε ενζυµική θεραπεία (κυτταρίνη) ή δίαιτα µε υγρές τροφές και
µε γαστρικές πλύσεις ή ενδοσκοπικά όταν είναι ασυµπτωµατικά, ενώ σε περίπτωση εντερικής απόφραξης απαιτούν
άµεση χειρουργική εξαίρεση3. Στην µελέτη αυτή παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς που προσήλθε στο τµήµα
επειγόντων περιστατικών µε εντερική απόφραξη λόγω
τροφοπιλήµατος λεπτού εντέρου και αντιµετωπίστηκε χειρουργικά στην κλινική µας. Ακολουθεί συζήτηση και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άνδρας ηλικίας 78 ετών προσήλθε στο τµήµα επειγόντων περιστατικών αιτιώµενος επίσχεση αερίων και κοπράνων από 3ηµέρου, κωλικοειδές άλγος, ναυτία και έµετο µε
εντερικό περιεχόµενο. Στο ατοµικό αναµνηστικό ανέφερε
βαγοτοµή και πυλωροπλαστική Billroth II λόγω έλκους βολβού του 12λου προ 20ετίας, καθώς και άλλες 3 χειρουργικές επεµβάσεις για αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού
(γαστρορραγία), διάτρηση έλκους και συµφυτικό ειλεό.
Ελάµβανε αγωγή για χρόνια αναπνευστική πνευµονοπάθεια και υπερουριχαιµία. Έφερε τεχνητή οδοντοστοιχία.
Προ 2ετίας, η γαστροσκόπηση ανέφερε εικόνα αλκαλικής
γαστρίτιδας και η κολονοσκόπηση πολυποειδή προβολή
εγκαρσίου, µε αρνητικές βιοψίες για κακοήθεια, και αιµορροϊδοπάθεια. Ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό. Κατά την
κλινική εξέταση διεπιστώθη ταχυκαρδία και υπόταση, λόγω
της αφυδάτωσης. Η προηγούµενη χειρουργική τοµή ήταν
µέση υπερ-υποµφάλια. Η κοιλιά ήταν µετεωρισµένη, επώδυνη στην επιπολής και εν τω βάθει ψηλάφηση, χωρίς σηµεία περιτοναϊσµού, µε υπεραντιδραστικούς ήχους λόγω
έντονου περισταλτισµού (βορβορυγµοί) που µετέπεσαν σε
µεταλλικούς. Αναπνευστικό ψιθύρισµα: ήπιος εκπνευστικός

συριγµός άµφω στα πνευµονικά πεδία. ∆ακτυλική εξέταση:
κενή λήκυθος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διεπιστώθη
υπόχρωµη αναιµία, ήπια λευκοκυττάρωση, υπονατριαιµία,
ήπια νεφρική δυσλειτουργία και µέτρια αµυλασαιµία. Από
τον απεικονιστικό έλεγχο, οι απλές ακτινογραφίες κοιλίας
επιβεβαίωσαν την κλινική υποψία για ειλεό λεπτού εντέρου.
∆ιενεργήθηκε αξονική τοµογραφία άνω και κάτω κοιλίας µε
παρόµοια ευρήµατα, ενώ το υπερηχογράφηµα δεν ήταν
διαγνωστικό λόγω έντονης αεροκολίας. Ετέθη γαστρεντερικός σωλήνας Levine, ουροκαθετήρας και έναρξη φαρµακευτικής αγωγής µε αποκατάσταση των υγρών και των
ηλεκτρολυτών. Παράλληλα, εδόθησαν γαστροκινητικά φάρµακα (γαστρογραφίνη) και υψηλοί υποκλυσµοί. Ο ασθενής
µετά 24ώρου οδηγήθηκε στο χειρουργείο για την αντιµετώπιση αποφρακτικού ειλεού. ∆ιεγχειρητικά διαπιστώθηκαν
πολλαπλές συµφύσεις µεταξύ λεπτού-λεπτού εντέρου και
λεπτού-παχέος εντέρου, καθώς και συµφύσεις στο πλάγιο
περιτόναιο («παγωµένη» κοιλιά) λόγω των προηγηθέντων
χειρουργικών επεµβάσεων. Ακολούθησε λύση των συµφύσεων µε ήπιους χειρισµούς, προς αποφυγή τραυµατισµού
του ορογόνου. Περίπου 50 εκ. προ της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, ψηλαφείτο µάζα εντός του αυλού που απέφραζε το
λεπτό έντερο. Έγινε εντεροτοµή και διεπιστώθη ότι επρόκειτο για τροφοπίληµα από φρούτα ,άπεπτα τµήµατα από
σταφύλια και πορτοκάλια. Ακολούθησε αφαίρεση του τροφοπιλήµατος και εντεροσυρραφή δύο στρωµάτων (εικόνα).
Ο ασθενής εξήλθε µετά 8 ηµέρες χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα κατά τη νοσηλεία του.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα τροφοπιλήµατα αποτελούν το 0,4-4% των αιτιών εντερικής απόφραξης4. Σπάνια σχηµατίζονται σε φυσιολογικό γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ είναι συχνά σε ασθενείς
µε προηγηθείσα βαγοτοµή και πυλωροπλαστική ή υφολική
γαστρεκτοµή µε Billroth I ή II αναστόµωση5,6,7,8. Οι περισσότερες περιπτώσεις τροφοπιληµάτων που αναφέρονται
στη διεθνή βιβλιογραφία σχηµατίζονται στον στόµαχο
όπου ένα τµήµα αυτών µπορεί να µετακινηθεί στο 12λο ή
στο λεπτό έντερο προκαλώντας απόφραξη9. Προδιαθεσικοί παράγοντες για την δηµιουργία τροφοπιληµάτων,
εκτός από προηγηθείσες επεµβάσεις στο γαστρεντερικό,
αποτελούν και η κυστική ίνωση, ο σακχαρώδης διαβήτης,
ο υποθυρεοειδισµός, η ενδοηπατική χολόσταση, η µυϊκή
δυστροφία και οι ψυχιατρικές παθήσεις. Ο παθογενετικός
µηχανισµός που είναι υπεύθυνος για τον σχηµατισµό τροφοπιληµάτων σε ασθενείς µε βαγοτοµή και πυλωροπλαστική περιλαµβάνει την µειωµένη έκκριση υδροχλωρικού
οξέος (υποχλωρυδρία) και την µειωµένη γαστρική κινητικότητα (ατονία στοµάχου - γαστρική στάση). Επιπλέον, ο
σχηµατισµός αυτών εξαρτάται και από το είδος της τροφής (ειδικά πορτοκάλια), την κατάσταση των οδόντων, την
διάµετρο του λεπτού εντέρου (είναι µικρότερη 50 - 75 εκ.
προ της ειλεοτυφλικής βαλβίδας µε ασθενέστερο περισταλτικό κύµα) και την απώλεια της γαστρικής πολτοποίησης που φυσιολογικά µικραίνει το µέγεθος των τροφών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
που θα περάσουν το 12λο10,11,12,13. Η κλινική εικόνα εµφανίζεται µε τα χαρακτηριστικά σηµεία της εντερικής απόφραξης (ναυτία, έµετος, αναστολή αερίων και κοπράνων). Οι
περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς έχουν αναιµία και
λευκοκυττάρωση. Η ακριβής προεγχειρητική διάγνωση
συχνά είναι δύσκολη. Παρόλη την εξέλιξη των απεικονιστικών µεθόδων συχνά η διάγνωση αποτελεί έκπληξη σε
επείγουσες ερευνητικές λαπαροτοµίες. Ελάχιστες αναφορές υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία για ακριβή προεγχειρητική διάγνωση14,15.
Τέλος, το φάσµα της χειρουργικής αντιµετώπισης των
τροφοπιληµάτων είναι ευρύ και περιλαµβάνει την εντεροτοµή ή την τµηµατική εντερεκτοµή16.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα τροφοπιλήµατα του λεπτού εντέρου, παρόλο που
είναι σπάνια, δεν πρέπει να παραλείπονται από την διαφορική διάγνωση των αιτιών αποφρακτικού ειλεού. Η ακριβής προεγχειρητική διάγνωση είναι δύσκολο να τεθεί. Η
χειρουργική προσέγγιση αποτελεί την ενδεδειγµένη επιλογή. Το είδος της επέµβασης θα καθοριστεί από το µέγεθος, την εντόπιση, την παρουσία επιπλοκών και την
εµπειρία του χειρουργού. Οι ασθενείς µε προηγηθείσα
επέµβαση στο στόµαχο θα πρέπει να αποφεύγουν τροφές
πλούσιες σε φυτικές ίνες (φρούτα - λαχανικά) προς αποφυγή εντερικής απόφραξης.

ABSTRACT
Bezoars of the small bowel. An unusual cause of small bowel obstruction
P. Stathakis, Α. Oeconomopoulou, Ch. Liakos, Th. Tsavolakis, G. Agiomamitis, S. Kontostolis, Ph. Georgiadis
Bezoars are masses found trapped in the gastrointestinal system, usually the stomach, though they can occur in other
locations. Bezoar may be a rare cause of small bowel obstruction in patients with previous gastric surgery. A 78-year old
male is presented suffering from small bowel obstruction caused by a phytobezoar. Prevention of phytobezoars is dependent upon dietary counseling of patients by surgeons after gastric resection or vagotomy and drainage for peptic ulcer.
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