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Ειλεός από χολολίθους. Θεραπεία σε ένα ή σε δύο χρόνους;  

Ε. ΠΕΡΡΑΚΗΣ, Α. ΛΙΑΤΑΣ., Σ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ, και ∆. ΞΑΝΘΑΚΗΣ  

Παρουσιάζονται τέσσερες περιπτώσεις ειλεού από χολολίθους, δύο στο Α . Χει- 
ρουργικό Τµήµα του Νοσοκομείου Ατυχημάτων «Απόστολος Παύλος» και δύο στο 
Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Düsseldorf "Lukaskrankenhaus ".  

Γίνεται σύντομη ανασκόπηση της παθοφυσιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων 
και της θεραπείας της εντερικής αποφράξεως του τύπου αυτού. Ιδιαίτερα σχετικά µε 
τη θεραπεία πιστεύουμε ότι σε ηλικιωμένα άτοµα κακής γενικής καταστάσεως, κα- 
θώς και σε νοσοκομεία που δεν διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας καλά εξο- 
πλισμένες, θα πρέπει να περιορίζεται στην εντερολιθοτομή. Η χολοκυστεκτομή και α-
ντιμετώπιση του χολοπεπτικού συριγγίου είναι φρόνιμο να γίνεται σε δεύτερο χρό- 
νοα µετά κατάλληλη προετοιμασία του αρρώστου. Η θεραπεία σε ένα χρόνο μπορεί 
να εφαρμοστεί µόνο στις περιπτώσεις όπου ο διεγχειρητικός κίνδυνος δεν είναι πολύ 
υψηλός.  

 
Εισαγωγή  

Η  κλινική  και  η  ακτινολογική  εικόνα 

της  εντερικής  αποφράξεως που οφείλεται 

σε χολολίθους, έχουν περιγραφεί τα τελευ- 

ταία χρόνια αρκετά συχνά.  Ο ειλεός από 

χολολίθους είναι µία ασυνήθης αλλά επι- 

κίνδυνη επιπλοκή της χολολιθιάσεως. Η ε- 

πικινδυνότητά  της  οφείλεται  στο γεγονός 

ότι αφορά κυρίως άτοµα ηλικιωµένα, πα- 

χύσαρκα, µε κακή γενική κατάσταση. Ση- 

µαντικό ρόλο παίζει  και  το γεγονός ότι η 

διάγνωση  γίνεται καθυστερημένα ή ακόμα 

και διεγχειρητικά.  

Με την εργασία µας αυτή αφ' ενός µεν 

παρουσιάζουμε τέσσερις περιπτώσεις ειλε- 

ού από χολολίθους, αφ' ετέρου δε αναλύ- 

ουµε τα προβλήματα που σχετίζονται µε τη 

διάγνωση και θεραπεία του κλινικού αυτού 

συνδρόμου.  

 

∆ικές µας περιπτώσεις  
Περίπτωση 1η. Άρρωστη 74 χρόνων 

παχύσαρκη. Στο αναμνηστικό της δεν α- 
ναφέρεται χολολιθίαση. Η παρούσα νόσος 
αρχίζει 4 ημέρες πριν από την εισαγωγή 
της στην Κλινική µας, µε κωλικοειδείς πό- 
νους στο επιγάστριο και το δεξιό υποχόν- 
δριο µε πολλαπλούς εμετούς χωρίς πυρετι- 
κή κίνηση. Μετά παροδική βελτίωση πα- 
ρουσίασε εκ νέου κωλικοειδείς πόνους και 
εμέτους. Στην κλινική εξέταση βρήκαμε 
διάχυτη ευαισθησία σε ολόκληρο το κοι- 
λιακό τοίχωμα, ιδιαίτερα στο δεξιό υπο- 
χόνδριο, µε φάσεις υπέρ- και υποπερισταλ- 
τισμού του λεπτού εντέρου.  

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ορθία 
θέση έδειξε σημαντική διάταση του στοµά- 
χου και του λεπτού εντέρου µε δημιουργία 
υδραερικών  επιπέδων  (εικόνες  1 και 2). Με 

Αναστάσιος Λιάτας MD. F.I.C.A. 
Διευθυντής   Χειρουργός   ΕΣΥ 
Γ.Ν.Α "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

A C Liatas MD F.I.C.A. - Consultant Surgeon 
Athens  General  Hospital  "EVAGELISMOS"



 
848 

 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

 
Εικ. 1 και 2. Απλές ακτινογραφίες κοιλίας της περιπτώσεως 1 µε διάταση του στοµάχου και λεπτού εντέρου.  

 
κλινική  διάγνωση  μηχανικός  ειλεός  χει- 

ρουργήθηκε η άρρωστη την ίδια ηµέρα.  

Στην εγχείρηση βρήκαμε ένα μεγάλο χολό-

λιθο   διαμέτρου   5   εκ.   (εικ. 3)    σφηνωμέ- 

νο στον ειλεό 45 εκ. περίπου πριν  από την 

ειλεοτυφλική  βαλβίδα.  Στη  δεξιά  άνω  κοι- 

λία  υπήρχαν πολλαπλές συμφύσεις μεταξύ 

του  ήπατος,  χοληδόχου  κύστεως,  στομά- 

χου  και  δωδεκαδακτύλου.  Λόγω  της   κα- 

κής  γενικής  καταστάσεως  της  αρρώστου 

περιοριστήκαμε    µόνο     στην    εντερολιθοτο- 

µή, ενώ η αντιμετώπιση του συριγγίου έχει 

προγραµατιστεί   να  γίνει  σε  ψυχρό  στάδιο. 

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν οµαλή.  

Περίπτωση 2η.   Άρρωστος  ηλικίας  87 

χρόνων  χωρίς  ιστορικό χολολιθιάσεως. Η 

εισαγωγή  του  στην  Κλινική µας έγινε γιατί 

παρουσίαζε συμπτωματολογία ατελούς εν- 

τερικής αποφράξεως από 4 εβδομάδων και 

πλέον.  Τα  ενοχλήματά   του   ήταν   περιοδικά  

 
µε περιόδους υφέσεως 2 έως 3 ημερών.  

Στην κλινική  εξέταση  υπήρχε  και  εδώ 

διάχυτη  ευαισθησία  των κοιλιακών τοιχω- 

μάτων  µε  μετεωρισμό  και   κατά  διαστήμα- 

τα υπερπερισταλτισμό του λεπτού εντέρου. 

Μετά την εισαγωγή  του  στην  Κλινική µας 

παρουσίασε εκ νέου την ίδια συμπτωματο- 

λογία  χωρίς   ειδικά   ευρήματα   από   τον  ερ-  

 

Εικ. 3. Χολόλιθος διαμέτρου 5 εκ. (περίπτωση 1). 
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γαστηριακό έλεγχο.  
Χαρακτηριστική ήταν η απλή ακτινο- 

γραφία κοιλίας σε όρθια θέση, η οποία έ- 
δειξε αέρα στο χολαγγειακό δένδρο χωρίς 
διάταση των εντερικών ελίκων. Το εύρημα 
αυτό έθεσε την υποψία του ατελούς ειλεού 
εκ χολολίθων. Η υποψία αυτή επιβεβαιώ- 
θηκε µε τη διάβαση του λεπτού εντέρου µε 
βάριο, η οποία µας έδωσε απόφραξη του 
αυλού περίπου στο τέλος της νήστιδας (ει- 
κ
 
όνα 4).  

 
Εικ. 4. ∆ιάβαση λεπτού εντέρου µε βάριο (περίπτωση 

2). ∆ιακοπή της στήλης του βαρίου στη μεσότητα της 

νήστιδας.  

Στην ερευνητική λαπαροτομία βρέθηκε 
περίπου 70 εκ. περιφερικά από το Treitz έ- 
νας µεγάλος χολόλιθος, ο οποίος και αφαι- 
ρέθηκε  μετά  τη  διενέργεια εντεροτομής. 
Και στον άρρωστο αυτόν βρήκαμε πολλές 
συμφύσεις στην περιοχή της χοληδόχου κύ- 
στεως µε το δωδεκαδάκτυλο. Λόγω όμως 
της  μεγάλης  ηλικίας   και   της   κακής  γενι-  
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κής καταστάσεως του αρρώστου, η εγχεί- 
ρηση  περιορίστηκε  µόνο στην εντεροτο- 
µή. ∆ύο εβδομάδες μετά την εγχείρηση ο 
άρρωστος µας έφυγε από την Κλινική µας 
σε πολύ καλή γενική κατάσταση.  

Περίπτωση 3η.  Άρρωστη ηλικίας 74 
χρόνων  µε  μακρό ιστορικό χολολιθιάσε- 
ως. Η παρούσα νόσος άρχισε περίπου µια 
εβδομάδα πριν από την εισαγωγή της στην 
Κλινική µας µε κωλικοειδή άλγη στο επι- 
γάστριο και τη δεξιά μέση κοιλία.  

Στην  κλινική  εξέταση   διαπιστώθηκε 
ευαισθησία της δεξιάς κοιλίας µε µετεωρι- 
σµό και περιόδους υπερ- και υποπερισταλ- 
τισµού του εντέρου. η απλή ακτινογραφία 
κοιλίας σε δύο επίπεδα σε κατακεκλιμένη 
θέση µας έδωσε την τυπική εικόνα ειλεού 
του λεπτού εντέρου µε πολυάριθμα υδραε- 
ρικά  επίπεδα  και  µε  αεροχολία  (εικόνα 5). 

Εικ. 5.  Απλή  ακτινογραφία  ήπατος της περιπτώσεως 
3 µε σκιαγράφηση του εξωηπατικού χοληφόρου συ- 
στήματος µε αέρα.
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Με τη διάγνωση ειλεός από χολόλιθο έγινε 

ερευνητική  λαπαροτομία,  στην  οποία βρέ- 

θηκαν  περίπου  40 εκ.  κεντρικά της ειλεο- 

τυφλικής  βαλβίδας  2   χολόλιθοι   διαμέτρου 

3 και  2,5  εκ.  αντίστοιχα,   οι οποίοι   και   α- 

φαιρέθηκαν.   Η  εγχείρηση   και  εδώ  λόγω 

της μεγάλης ηλικίας περιορίστηκε στην εν- 

τερολιθοτομή. 

Η  μετεγχειρητική  πορεία   ήταν   οµαλή 

και μετά  6  μήνες   διενεργήθηκε   η   χολοκυ- 

στεκτομή  µε τη σύγκλειση του χολοκυστο- 

δωδεκαδακτυλικού   συριγγίου  σε  συνδυα- 

σμό  µε  διαδωδεκαδακτυλική  σφιγκτηρο- 

πλαστική. 

Περίπτωση 4η.   Άρρωστη   ηλικίας  79 

χρόνων  παχύσαρκη  µε  µακρό  ιστορικό  χο- 

λολιθιάσεως  και  υποτροπών  χολοκυστίτι- 

δας.  Περίπου 48 ώρες πριν από την εισα- 

γωγή  της  στην  Κλινική  µας παρουσίασε 

διάχυτα   κοιλιακά   άλγη   και   χολώδεις   εµέ- 

τους. 

Στην κλινική εξέταση βρέθηκαν όλα τα 

σηµεία  μηχανικού  ειλεού του λεπτού εντέ- 

ρου.  Η  απλή   ακτινογραφία  κοιλίας  σε  κα- 

τακεκλιμένη  θέση σε δύο επίπεδα έδειξε ε- 

κτός  από  τα  πολυάριθμα υδραερικά επίπε- 

δα του λεπτού εντέρου και αεροχολία. 

Με τη  διάγνωση  ειλεός   από  χολόλιθο 

διενεργήσαμε  την   ηµέρα   της   εισαγωγής 

της  ερευνητική  λαπαροτομία, στην οποία 

ανευρέθηκε  αφ'  ενός µεν φλεγμονώδης όγ- 

κος στη δεξιά άνω κοιλία στην περιοχή της 

χοληδόχου  κύστεως,  αφ' ετέρου δε καθή- 

λωση του τελικού ειλεού στο έδαφος της ε- 

λάσσονος πυέλου συνεπεία πολυαρίθμων 

συμφύσεων. Με  την κινητοποίηση του εν- 

τέρου,   λόγω  τραυματισμού  του,  αφαιρέθη- 

κε και  ένα  τµήµα  του,   μήκους  60  εκ.,  20 

εκ.  κεντρικά   από  την  ειλεοτυφλική  βαλβί- 

δα.  

Στην παθολογοανατομική εξέταση του 

παρασκευάσµατος    βρέθηκε    επιπροσθέτως  
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Εικ. 6. Εικόνα αεροχολίας σε απλή ακτινογραφία 

ήπατος της περιπτώσεως 4. 

ένας χολόλιθος από χοληστερίνη διαµέ- 
τρου 2,3 εκ., ενσφηνωμένος μέσα στον αυ- 
λό. ∆ηλαδή εδώ υπήρχε συνδυασμός ειλε- 
ού από χολόλιθο και συμφύσεις. 

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν οµαλή 
µέχρι την 4η μετεγχειρητική ηµέρα, οπότε η 
άρρωστη πέθανε λόγω οξείας καρδιακής 
κάμψεως. 

Συζήτηση  
Ο ειλεός από χολολίθους ή σύνδρομο 

Bernard περιγράφηκε για πρώτη φορά το έ- 

τος 1654 από τον Bartholine και είναι νόσος 

παχύσαρκων   γυναικών   προχωρημένης 

ηλικίας. Αποτελεί   το   1-3%   του συνόλου 

των ειλεών του  λεπτού  εντέρου, αλλά αν 

κανείς λάβει υπ' όψη του τους αρρώστους 

ηλικίας  πάνω από 65 χρόνων, τότε η συ- 

χνότητα του ανεβαίνει στο 23-25%. Η ανα- 

λογία  ανδρών/γυναικών  είναι 1/7 έως 1/8. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί 

περίπου 1000 περιστατικά, αλλά αυτό δεν 

ανταποκρίνεται   στην   πραγματικότητα  για- 

τί  δεν  δημοσιεύονται   όλες   οι  περιπτώ- 

σεις 2, 4, 8, 9, 11
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Είναι  αποτέλεσµα  χολοπεπτικού συριγ- 

γίου,   συχνότερα  χολοκυστοπεπτικού  και 

πολύ  σπάνια  χοληδοχοπεπτικού.  Η  πιο  συ- 

χνή     µορφή     του    συριγγίου    είναι    η 

χολοκυστο-δωδεκαδακτυλική,   ενώ  τα συ- 

ρίγγια  µε  το  στομάχι  ή  το εγκάρσιο κόλο 

είναι σπανιότερα.  

Το συρίγγιο δημιουργείται σαν αποτέ- 

λεσµα της χρόνιας  πιέσεως  του  χολολίθου 

και  όχι  λόγω  της  αυξημένης ενδοαυλικής 

πιέσεως λόγω αποφράξεως του χοληδόχου 

πόρου,  γιατί  οι  περισσότεροι  άρρωστοι πα- 

ρουσιάζονται µε χολοκυστολιθίαση χωρίς χο-

ληδοχολιθίαση.  

Με  την  είσοδο  του  λίθου στο δωδεκα- 

δάκτυλο υπάρχουν τρεις πιθανότητες: α) να 

αποβληθεί  µε  τον   εµετό,  β)   να   αποβλη- 

θεί  από  το  ορθό και γ) να δηµιουργήσει ει- 

λεό εφ' όσον η διάμετρος του είναι µεγαλύ- 

τερη  από 2,5 εκ. αν και στην τελευταία πε- 

ρίπτωσή  µας  ήταν  µόνο  2,3  εκ.  Εδώ όμως 

η δημιουργία  του ειλεού ευνοήθηκε και από 

την παρουσία συμφύσεων. Στο 59% των περι-

πτώσεων η  θέση  της  αποφράξεως είναι ο  

τελικός  ειλεός,  γιατί αφ'  ενός  µεν  έχει  µι- 

κρή διάμετρο, αφ'  ετέρου  δε  οι περισταλτι- 

κές του κινήσεις  είναι  πολύ  ασθενείς.  Γενι- 

κά  υπολογίζεται  ότι  µόνο  το  10% των λί- 

θων  που  εισέρχονται  στο  έντερο προκα- 

λούν   εντερική    απόφραξη.   Κλινικά   στο 

50%  των  αρρώστων προηγείται συµπτω- 

ματολογία  οξείας  χολοκυστίτιδας, η δε εν- 

τερική   απόφραξη   στην   αρχή  μπορεί  να  εί- 

ναι   ατελής    υποτροπιάζουσα,   οφειλομένη 

σε  μετακίνηση  του  λίθου  μέσα στο λεπτό 

έντερο,  μέχρις  ότου  ενσφηνωθεί,  οπότε  πα- 

ρουσιάζεται   και  η  κλινική  συµπτωµατολο- 

γία του μηχανικού ειλεού 2, 4, 6, 8, 10  

Η  κλινική   εξέταση   και  τα  εργαστηρια- 

κά  ευρήματα  δεν  είναι ειδικά, η δε ακτινο- 

γραφία είναι εκείνη που θέτει τη διάγνωση. 

Στην    απλή    ακτινογραφία     κοιλίας    υπάρ-  
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χουν  4  παθογνωμονικά σημεία που περι- 

γράφηκαν το 1941 από τους Ringler, Bor- 

mann & Noble δηλ.:  

1. αέρας στο χολαγγειακό δένδρο (πα- 

ρουσιάζεται σε ποσοστό 93% των περιπτώ- 

σεων)  

2. υδραερικά επίπεδα λεπτού εντέρου  

3. ακτινοσκιερός λίθος και  

4. μεταβολή στη θέση του χολολίθου.  

Η  διαγνωστική  αξία  της  ακτινολογικής 

εξετάσεως  αυξάνεται  σημαντικά  µε  τη χο- 

ρήγηση  βαρίου από το στόμα, µε το οποίο 

επιτυγχάνεται  και  η  ακριβής εντόπιση της 

θέσεως της αποφράξεως του αυλού του λε- 

πτού εντέρου 5, 6, 7, 9, 10, 13. Πολλές φορές παλιν- 

δρομεί και στο χολαγγειακό δένδρο.  

Η  θεραπεία  του  συνδρόμου είναι καθα- 

ρά  χειρουργική. Οι βασικές αρχές της είναι 

εκείνες  κάθε  μηχανικού  ειλεού,  δηλ.  εντε- 

ρολιθοτομή  και  έλεγχος  του  λεπτού  εντέ- 

ρου  κεντρικά  και περιφερικά της εντερολι- 

θοτομής  για  να αποκλεισθεί η ύπαρξη και 

άλλων  χολολίθων. Πολλές περιπτώσεις υ- 

ποτροπών  (ανέρχονται  σε  5-9%)  οφείλον- 

ται  σε χολολίθους οι οποίοι παροράθηκαν 

στην πρώτη εγχείρηση.  

Επειδή  µε  ανοικτό  χολοπεπτικό συρίγ- 

γιο  παρουσιάζεται  αυξημένο ποσοστό χο- 

λαγγειϊτιδας   (11%)   καθώς   και   καρκίνου 

της χοληδόχου κύστεως (15%), σε δεύτερο 

χρόνο  θα  πρέπει  να γίνει  χολοκυστεκτοµή 

και  σύγκλειση του συριγγίου, αν και έχει α- 

ναφερθεί  ότι  εφ'  όσον   υπάρχει  ανοικτός 

κυστικός  και  χοληδόχος  πόρος   το  συρίγ- 

γιο  μπορεί  να  κλείσει   αυτόματα.  Τον τε- 

λευταίο  καιρό,  µε  τη  βελτίωση της µετεγ- 

χειρητικής  θεραπείας  και  ιδιαίτερα µε την 

αλματώδη πρόοδο που έχει σημειωθεί στις 

μονάδες εντατικής θεραπείας, πολλοί συγ- 

γραφείς  συνιστούν  την  αντιμετώπιση  της 

νόσου σε ένα χρόνο, δηλ. τη διενέργεια της 

εντερολιθοτομής    και     ταυτόχρονα    χολοκυ-  
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στεκτομής  και  συγκλείσεως  του  συριγγί- 
ου 1,4,5,6,8,10,11. 

Το  πλεονέκτημα  της  μεθόδου αυτής εί- 

ναι  ότι  δεν αφήνεται µια πηγή μετεγχειρη- 

τικών επιπλοκών, ενώ ταυτόχρονα δεν αυ- 

ξάνεται η διεγχειρητική  ή  η μετεγχειρητική 

θνησιμότητα.  Προϋπόθεση  γι'  αυτό  είναι  ό- 

τι  έχει  γίνει  η  κατάλληλη  προεγχειρητική 

αγωγή. 

Πάντως  η γνώμη µας είναι ότι σε ασθε- 

νείς  µε  αυξημένο  διεγχειρητικό   κίνδυνο  ή 

σε νοσοκομεία  τα  οποία  δεν  διαθέτουν  κα- 

λά  οργανωμένες μονάδες, πρέπει η θερα- 

πεία       να      περιορίζεται      µόνο      σε  

εντερολιθοτομή 5,6,7,11. 

Σήμερα  η θνησιμότητα και των δύο με- 

θόδων  είναι  περίπου  15%. Αυτό οφείλεται 

αφ' ενός µεν στην καθυστέρηση της ορθής 

διάγνωσης,  αφ'  ετέρου  δε   πολλές  φορές 

και  στην  καθυστέρηση  της   θεραπείας  µε 

την  ελπίδα  ότι  ο    λίθος   θα   αποβληθεί 

αυτόματα 8. 

SUMMARY  

Gallstone ileus. Treatment in one or two stage re- 
pair procedure 

Ε. PERRAKIS, Α. LIATAS, S. KALIMERIS,  
and D. XANTHAKIS 

We present 4 cases of gallstone ileus, two 

from the Α' Surgery Department of the Acci- 

dent and Rehabilitation Hospital " Apostolos 

Pavlos " and 2 from the Academic Hospital of 

the University of Düsseldorf "Lukaskranke- 

nhaus" . 

It is reviewed shortly the pathophysiology, 

clinical signs and treatment of the intestinal 

obstruction of this type. 

Specially in regard to the therapy, we be- 

lieve that enterolithotomy alone is indicated in 

the old and feeble patients as well as in those 

hospitals   without   intensive   care   units  well  

 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

equiped. 
It is wise that cholecystectomy and fistula 

repair should be performed in a second stage 
following suitable investigation and prepara- 
tion of the patients. 

One stage repair procedure with immedi-
ate enterolithotomy, fistula repair and cholecy- 
stectomy should be reserved only for selected 
low-risk cases. 
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