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Εκκολπωματική νόσος της σκωληκοειδούς  

Α. ΛΙΑΤΑΣ, Ε. ΙΣΣΑΡΗΣ, Σ. ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ, ∆. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ και Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ  

Η συχνότητα της εκκολπωματικής νόσου της σκωληκοειδούς απόφυσης σε µια ανα- 
δρομική μελέτη 1092 σκωληκοειδεκτομών ευρέθη 1,1%. Όλες οι περιπτώσεις ταξινο- 
μήθηκαν σε 4 μορφολογικούς τύπους, µε συνηθέστερο τύπο εκείνο της οξείας εκκολπω- 
ματίτιδας. Η οξεία εκκολπωματίτιδα της σκωληκοειδούς μπορεί να μιμείται κλινικά την 
οξεία σκωληκοειδίτιδα, εκδηλούμενη σαν µια μορφή κλινικής παραλλαγής της, εµφανι- 
ζόµενη ως επί το πλείστον μετά την 3η δεκαετία, εμφανίζοντας µακρότερο ιστορικό, λί- 
γα γαστρεντερικά ενοχλήματα, ασυνήθη μετατόπιση του κοιλιακού πόνου  και σημαντι- 
κή αύξηση της συχνότητας διάτρησης της σκωληκοειδούς. Η εκκολπωματίτιδα της σκω- 
ληκοειδούς δεν είναι σπάνια νόσος και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψη στις δια- 
φορικές διαγνώσεις και θεραπεία των οξειών χειρουργικών παθήσεων της κοιλίας. 

 
Εισαγωγή 

Η σπουδαιότητα των εκκολπωμάτων της 
σκωληκοειδούς αγνοείται σε πολλές καλές α- 
νασκοπήσεις για σκωληκοειδίτιδα. Τα εκκολ- 
πώματα δημιουργούν µια σημαντική δομική µε- 
ταβολή της σκωληκοειδούς και αυξάνουν τις 
διαστάσεις της φλεγμονής. Η φλεγμονή των 
εκκολπωμάτων (εκκολπωµατίτιδα) και η εξά- 
πλωσή της πρέπει να θεωρείται σαν µια ποι- 
κιλία της σκωληκοειδίτιδας µε  ορισμένα κλι- 
νικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Τα  εκκολπώματα της σκωληκοειδούς τα- 
ξινομούνται σε συγγενή και επίκτητα. Τα συγ- 
γενή εκκολπώματα περιλαμβάνουν όλες τις 
στιβάδες  της  σκωληκοειδούς, ενώ τα επίκτη- 
τα είναι βλεννογονικές προσεκβολές δια του 
τοιχώματος της σκωληκοειδούς και είναι 10 φο-
ρές συχνότερα από ό,τι τα συγγενή4. 

Υλικό και Μέθοδοι 

Παρουσιάζεται µια αναδρομική μελέτη της 
εκκολπωματικής νόσου της σκωληκοειδούς σε 
1092 σκωληκοειδεκτομές που εκτελέστηκαν τα 
τελευταία  10 χρόνια στο Β' Χειρουργικό Τμή- 
µα του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθη- 
νών. Θα συζητηθούν 12 περιπτώσεις εκκολπω-  

 

ματικής  νόσου  της   σκωληκοειδούς  (συχνότη- 
τα: 1,1%). Οι περιπτώσεις της εκκολπωματικής 
νόσου σε αυτή τη μελέτη διαιρέθηκαν σε 4 μορ- 
φολογικούς τύπους (εικόνες 1, 2, 3 και 4). Στους 
ασθενείς  αυτούς  διαπιστώθηκαν  τρεις τύποι 
φλεγμονώδους   κατάστασης  της  σκωληκοει- 
δούς (Πίνακας 1) δηλαδή: 

 οξεία εκκολπωµατίτιδα, 
 οξεία  εκκοπλωματίτιδα + οξεία σκωληκο- 

ειδίτιδα, 
 οξεία σκωληκοειδίτιδα + εκκολπώματα. 
Κάθε τύπος υποδιαιρέθηκε σε υποομάδες 

ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη διάτρησης της 
σκωληκοειδούς.  Μια  σημαντική  παρατήρηση 
ήταν η υψηλή συχνότητα διάτρησης σε περι- 
πτώσεις οξείας εκκολπωματίτιδας της σκωλη- 
κοειδούς (Ο.Ε.Σ.).  

Αποτελέσματα 
∆ιάτρηση  στην  Ο.Ε.Σ.  ήταν 4 φορές μεγα- 

λύτερη από εκείνη που  παρατηρήθηκε στην ο- 
ξεία  σκωληκοειδίτιδα  (Ο.Σ.).  Βρέθηκαν 3 πε- 
ριπτώσεις χωρίς  οξέως  φλεγμαίνοντα  εκκολ- 
πώματα,  σε   τυχαίες  σκωληκοειδεκτομές  (τύ- 
πος IV).  Εκκολπώματα της σκωληκοειδούς χω- 
ρίς  οξεία  φλεγμονή  ήταν  ασυμπτωματικά.   Α-
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Εικ. 1. Τύπος Ια: Οξεία εκκολπωµατίτιδα της σκωληκοειδούς  + 
διάτρηση. Η φλεγμονή περιορίζεται στο εκκόλπωμα. Υ-
πάρχει διάτρηση προς το μεσεντέριο καθώς και περισκω- 
ληκοειδική εξάπλωση της φλεγμονής.  

 

 

Εικ. 2. Τύπος IΙβ: Οξεία  σκωληκοειδίτιδα +  οξεία  εκκολ‐ 
πωματίτιδα. Η φλεγμονή  περιορίζεται  στο βλεννογόνο και 
τη βλεννογόνια στιβάδα της σκωληκοειδούς, ενώ ο βλεν- 
νογόνος και ο ορογόνος του εκκολπώματος έχουν συγχρό- 
νως προσβληθεί.  

σθενείς µε Ο.Ε.Σ. συνήθως παρουσίαζαν ιστο- 
ρικό κοιλιακού άλγους στο δεξιό κάτω τεταρ- 
τημόριο της κοιλίας καθώς επίσης χαμηλό πυ- 
ρετό και λευκοκυττάρωση. Στον πίνακα 2 φαί- 
νεται η εντόπιση και η σχετική συχνότητα της 
ευαισθησίας και του μυϊκού σπασμού στους τύ- 
πους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Ψηλαφητή μάζα στο δεξιό κά- 
τω τεταρτημόριο ήταν συχνή στον τύπο Ι και 
αντικατοπτρίζει  την  υψηλή  συχνότητα  διάτρη-
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Εικ. 3. Τύπος IΙΙα: Οξεία σκωληκοειδίτιδα + εκκόλπωμα + 
διάτρηση. Η φλεγμονή περιορίζεται στη σκωληκοειδή. Το 
εκκόλπωμα δεν προσβάλλεται και η διάτρηση έγινε δια του 
σκωληκοειδικού τοιχώματος.  

 

 

Εικ. 4. Τύπος IV: Σκωληκοειδής + εκκολπώματα. Τα εκκολ- 
πώματα φαίνονται σαν μεσεντερικοί και αντιμεσεντερικοί 
βλεννογονικοί θύλακοι εξερχόμενοι δια του τοιχώματος της 
σκωληκοειδούς    κατά    μήκος   των   αιμοφόρων  αγγείων. 
Ο μυϊκός χιτώνας είναι υπερτροφικός. Ο σκωληκοειδικός 
αυλός είναι εγγύς µεν εστενωμένος, άπω δε διατεταμένος.  

σης (100%)  της  σκωληκοειδούς.  Βρέθηκε ότι 

η  συχνότητα της Ο.Ε.Σ. ήταν µόνο σε 0,34% 

επί των 870 περιπτώσεων Ο.Σ. Επίσης παρα- 

τηρήθηκε  ότι η ηλικία που εμφανίζεται η νό- 

σος ήταν διαφορετική από εκείνη της Ο.Σ. Μόνο 

το 25% των ασθενών µε Ο.Ε.Σ., ήταν κάτω των 

30  ετών,  ενώ το 75% ήταν άνω των 30 ετών, 

μεγαλύτερη  κατά  3 φορές  σε  σύγκριση  µε  τη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Μορφολογική ταξινόμηση των 12 περιπτώσεων  
της εκκολπωματικής νόσου της σκωληκοειδούς  
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  α/α ασθενών  % % 

Τύπος Ι  Οξεία σκωληκοειδίτιδα  2  15,4% 

  ∆ιάτρηση  (+)  2 100%  

  ∆ιάτρηση   (-)    

Τύπος ΙΙ  Οξεία σκωληκοειδίτιδα + οξεία εκκολπωματίτιδα  1  7,7% 

  ∆ιάτρηση του εκκολπώματος  1 100%  

  Χωρίς διάτρηση του εκκολπώματος     

Τύπος ΙΙΙ  Οξεία σκωληκοειδίτιδα + εκκόλπωμα  7  53,85% 

  ∆ιάτρηση σκωληκοειδούς (+)  4 57%  

  ∆ιάτρηση σκωληκοειδούς (-)  3 43%  

Τύπος IV  Σκωληκοειδής + εκκόλπωμα  3  23% 

  Χρονίως φλεγµαίνον εκκόλπωμα  2 77,7%  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

Αντικειμενικά ευρήματα των 12 περιπτώσεων των τύπων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
 

 Τύπος φλεγμονώδους κατάστασης της σκωληκοειδούς  

 la  Ιb  lIa  IΙb  IlIa  ΙΙΙb  

  Αριθμός περιπτώσεων   

Κοιλιακή ευαισθησία        

 Άλγος δεξιού λαγονίου βόθρου   2  1   1  2  

Γενικευμένη ευαισθησία κοιλιάς  1   1    1  

Ψηλαφητή μάζα δεξιού λαγονίου βόθρου  3       

 
νεαρότερη  ομάδα.  Το  ιστορικό   της   νόσου ή- 
ταν συνήθως µακρότερο στην Ο.Ε.Σ. από ό,τι 
στην Ο.Σ. Ομοίως διαπιστώθηκε ασυνήθιστη μείω- 
ση των πολλών γαστρεντερικών ενοχλημάτων 
και μάλιστα η τυπική μετακίνηση του πόνου από 
την περιομφαλική περιοχή στο δεξιό κάτω τε- 
ταρτημόριο απουσίαζε στις πλείστες των περι- 
πτώσεων. 

Ιστορικό προηγουμένων επεισοδίων πόνου 
στο ∆ΛΒ ήταν συνηθισμένο. 

Συζήτηση  

Αυτή η μελέτη εστιάζει την προσοχή στην 
Ο.Ε.Σ., η συχνότητα της οποίας σε σκωληκο- 
ειδεκτομές  έχει  αναφερθεί από άλλους 1 να κυ-  

 

μαίνεται από 0,004·- 2.1% ενώ σε νεκροτομικό 
υλικό  αυτή  κυμαίνεται από 0,20-0.66%2. Αυτή 
η σημαντική διακύμανση έχει αποδοθεί αφ' ε- 
νός  στο βαθμό  ετοιμότητας και ενδιαφέρον- 
τος των παθολογοανατόμων προς τη νόσο και 
αφ' ετέρου στη σπανιότητα ακτινολογικής διά- 
γνωσης της εκκολπωματικής νόσου της σκωλη- 
κοειδούς3. Η  Ο.Ε.Σ. εμφανίζεται συχνότερα 
μετά την τρίτη 10ετία της ζωής, σε αντίθεση µε 
την Ο.Σ., η  οποία  είναι  συχνότερη   στη  2η 
και 3η δεκαετία. Η έναρξη του πόνου είναι συ- 
νήθως στο κατώτερο τμήμα της κοιλίας και η 
κλασσική μετατόπιση του πόνου από την πε- 
ριομφαλική περιοχή στο δεξιό κάτω τέταρτη- 
μόριο  είναι  σπάνια.  Ναυτία  και  έμετος  συχνά 
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απουσιάζουν και οι μεταβολές του γαστρεν- 
τερικού είναι σπάνιες. Ανορεξία, ένα χαρακτη- 
ριστικό που προέχει στην Ο.Σ., είναι ασυνήθης 
στην Ο.Ε.Σ.5,6 Προσπάθειες να καθοριστεί η 
κλινική συμπεριφορά της Ο.Ε.Σ. έχουν οδηγή- 
σει  μερικούς ερευνητές στο να τονίσουν ότι 
αυτή είναι απομίμηση της Ο.Σ. και άλλους να 
την κατατάξουν σαν ξεχωριστή κλινική οντό- 
τητα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεί- 
χνουν ότι η νόσος έχει χαρακτηριστικά και των 
δύο απόψεων. Εμείς προτιμούµε µια ευρεία, 
περιλαμβάνουσα και τις δύο απόψεις, στάση, 
αναγνωρίζοντας την Ο.Ε.Σ. σαν µια παραλλαγή 
στα πλαίσια των άλλων άτυπων μορφών της 
φλεγμαίνουσας σκωληκοειδούς. Εκείνες οι πε- 
ριπτώσεις που μοιάζουν σε Ο.Σ. δεν παρουσιά- 

ζουν κλινικά προβλήματα. Εν τούτοις, ο χει- 
ρουργός πρέπει να είναι ενήμερος των ασυ- 
νήθων εκδηλώσεων της ομάδος µε τις παραλ- 
λαγές. Η συχνότητα διάτρησης της σκωληκο- 
ειδούς σε αυτή την ομάδα είναι και πασιφανής 
και  ανησυχητική. Η απατηλή κλινική αθωότη- 
τα και η έλλειψη συμπτωμάτων από το γαστρεν- 
τερικό σύστημα δεν πρέπει να δελεάζουν το 
χειρουργό σε καθυστέρηση και έτσι να εκθέτει 
τον άρρωστο σε διάτρηση, απόστημα και πε- 
ριτονίτιδα.  Η  σπουδαιότητα της γνώσης αυ- 
τής της κλινικοπαθολογοανατομικής οντότητας 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ουρολό- 
γους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τη σκωληκοειδή απόφυση µε διατήρηση της 
αιμάτωσής της σε πλαστικές των ουρητήρων 
και της ουρήθρας. Συνιστάται ως εκ τούτου λε- 
πτομερής εξέταση του οργάνου αυτού πριν αυ- 
τό χρησιμοποιηθεί σαν μόσχευμα προς απο- 
φυγή δυσάρεστων επιπλοκών. 

 

ABSTRACT  

Diverticular disease of the appendix  

A. C. LIATAS, Ε. ISSARIS. S. DENDRINOS, D. ΡΟLYDOROU, 

and C. CHARONIS 

Α   retrospective    study   of   diverticular 
disease of the appendix was made in 1092 con- 
secutive instances of appendectomies. Α 1,1% 
incidence   of  diverticular  disease  was  found. 
The  instances   were   classified   into   4   mor-  

 

 

phologic types: 1) acute diverticulitis, 2) acute 
appendicitis with acute diverticulitis, 3) acute 
appendicitis with diverticulum, and 4) appen- 
dix with diverticula. The characteristics of each 
type were examined in detail. Diverticulitis of 
the appendix has to be regarded as a clinical 
variant of the appendicitis. Indeed,  some cases 

 
 
Φωτο-2: Εκκολπωματίτιδα σκωληκοειδούς (χωρίς διάτρηση) 

 
Φωτο-1: Εκκολπωμάτωση σκωληκοειδούς 
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followed the pattern of typical acute appendici-

tis. However, most were distinctive regarding a 

later age of onset, longer course of the disease, 

fewer or absent symptoms from the gastrointes-

tinal tract, failure of typical abdominal pain pro-

gression, delay in surgical treatment and a re-

markably high incidence of perforation. These 

findings comprise an unusual clinical presenta-

tion of “acute appendicitis” resulting in high in-

cidence of perforation. Hence, our vigilance for 

this frequently overlooked clinical entity will 

afford to minimize morbidity and complications. 
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