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                           Ομεία  Κνηιία 

Τπάξρνπλ παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εθδειώλνληαη κε νμύ θνηιηαθό άιγνο θαη 

ελίνηε ππνδύνληαη νμεία ρεηξνπξγηθή  θνηιία κε απνηέιεζκα λα νδεγνύληαη 

αζζελείο εζθαικέλσο ζην ρεηξνπξγείν. Απηέο νη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

αθνξνύλ πιεζώξα παζήζεσλ πνπ είλαη αληηθείκελν ηνπ παζνιόγνπ ή ηνπ 

θαξδηνιόγνπ. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ γεληθώο πνπ εθδειώλνληαη κε θνηιηαθό 

πόλν απνηειεί έλα από ηα ζπρλόηεξα αιιά θαη δπζθνιόηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληά ν θιηληθόο γηαηξόο. Σν πξόβιεκα απηό απνθηά εμαηξεηηθή ζεκαζία ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ νμένο θνηιηαθνύ πόλνπ όπνπ ε ηύρε ηνπ αξξώζηνπ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκό από ηε ζσζηή θαη έγθαηξε δηάγλσζε. 

Η δπζθνιία ηεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο ησλ παζήζεσλ πνπ εθδειώλνληαη κε 

θνηιηαθό πόλν νθείιεηαη εθηόο  ησλ άιισλ θαη ζην κεραληζκό αληηιήςεσο ηνπ 

πόλνπ  πνπ πξνέξρεηαη από ηα ζπιάρλα, γηαηί νη ηζηνί πνπ βξίζθνληαη ζην βάζνο 

ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο αληηπξνζσπεύνληαη ζηνλ εγθεθαιηθό θινηό κε αόξηζην 

ηξόπν. Έηζη ν εγθεθαιηθόο θινηόο δελ αλαγλσξίδεη ηελ αθξηβή πεξηνρή ηνπ 

νξγάλνπ πνπ πάζρεη αιιά πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο πνπ λεπξώλνληαη από ηνλ 

κπεινηόκν όπνπ θαηαιήγνπλ νη θεληξνκόιεο λεπξηθέο ίλεο πνπ πξνέξρνληαη από 

ην όξγαλν απηό. 
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ΟΞΕΘΑ ΠΑΘΟΛΟΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ ε «ΜΗ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ» 

 

Δλδνζσξαθηθέο παζήζεηο 

  

Πλεπκνλία 

Πλεπκνληθή εκβνιή 

Πλεπκνζώξαμ 

ηεζάγρε, ΄Εκθξαγκα κπνθαξδίνπ 

πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Δηαθξαγκαηηθή πιεπξίηηδα 

Πεξηθαξδίηηδα 

Οηζνθαγίηηδα 

παζκόο νηζνθάγνπ 
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ΟΞΕΘΑ ΠΑΘΟΛΟΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ ε «ΜΗ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ» 
Λνηκώδε λνζήκαηα 

 Λνηκώδεο κνλνππξήλσζε 

Επηδεκηθή παξσηίηηδα 

Εινλνζία 

  

Μεηαβνιηθά λνζήκαηα 

 Δηαβεηηθή θεηνμέσζε 

Ομεία δηαιείπνπζα πνξθπξία 

Πξσηνπαζήο ππεξιηπηδαηκία 

Τπεξαζβεζηηαηκηθή θξίζε 

Ομεία επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα 

Οπξαηκία 

Κιεξνλνκηθό νίδεκα 

Μεζνγεηαθόο ππξεηόο  

Αηκνρξσκάησζε 
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ΟΞΕΘΑ ΠΑΘΟΛΟΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ ε «ΜΗ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ» 
Αηκαηνινγηθά λνζήκαηα 

      Δξεπαλνθπηηαξηθή λόζνο 

      Αηκνιπηηθή αλαηκία 

      Πνξθύξα Henoch-Schoenlein 

  

Νεπξνγελή αίηηα 

    Πίεζε ξίδαο λσηηαίνπ λεύξνπ 

   ΄Εξπεηαο δσζηήξαο 

    Νσηηάδα θζίζε 

 Σνμηθά αίηηα 

    Μνιπβδίαζε 

 Οπδεηεξνπεληθή εληεξνθνιίηηδα 

  

Κνηιηαθόο πόλνο ςπρνζσκαηηθήο πξνέιεπζεο 
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 ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ 

 

 

Ρήμε αξηεξηαθνύ αλεπξύζκαηνο 

Ομεία ηζραηκηθή θνιίηηδα 

Θξόκβσζε κεζεληεξίσλ αγγείσλ 

 

 

 

 

 

 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

•  Οξηζκόο 

 

•  Παζνθπζηνινγία 

 

•  Θζηνξηθό 

 

•  Αληηθεηκεληθή εμέηαζε 

 

•  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 
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•  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 

  Θζρπξό θνηιηαθό άιγνο 

  Αηθλίδηα έλαξμε 

  Δηάξθεηαο ιεπηώλ, σξώλ ή θαη εκεξώλ 

  Η ζεξαπεία είλαη ζπλήζσο ρεηξνπξγηθή 

  ΑΠΑΙΣΔΙ ηελ επείγνπζα ιήςε 

απνθάζεσλ/δηάγλσζε 
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  10% ησλ επηζθέςεσλ ζην Σκήκα Επεηγόλησλ  

Πεξηζηαηηθώλ 

  10% ησλ έθηαθησλ εηζαγσγώλ 

  40% ησλ αζζελώλ κε νμύ θνηιηαθό άιγνο θεύγεη 

από ην ΣΕΠ κε δηάγλσζε «άιγνο άγλσζηεο 

αηηηνινγίαο» 

  60% ησλ αζζελώλ θεύγεη από ην ΣΕΠ κε 

εζθαικέλε δηάγλσζε 

  Όζν γεξαηόηεξνο είλαη ν αζζελήο ηόζν ιηγόηεξν 

αμηόπηζηε ε θιηληθή δηάγλσζε 
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  Αλαθιώκελν άιγνο 

 

 

 σκαηηθό άιγνο 

 

 

 πιαγρληθό άιγνο 

Άιγνο πνπ εληνπίδεηαη καθξηά 

από ην πάζρνλ όξγαλν. 

Παξάδεηγκα: ζεκείν Kher 
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  Αλαθιώκελν άιγνο 

 

 

 σκαηηθό άιγνο 

 

 

 πιαγρληθό άιγνο 

Δληνπηζκέλν άιγνο ηνπ 

πινύζηνπ ζε λεύξσζε 

ηνηρσκαηηθνύ πεξηηνλαίνπ, 

ηνπ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο θαη 

ησλ νπηζζνπεξηηνλατθώλ 

καιαθώλ κνξίσλ. 
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  Αλαθιώκελν άιγνο 

 

 

 σκαηηθό άιγνο 

 

 

 πιαγρληθό άιγνο Με εληνπηζκέλν άιγνο από 

εξεζίζκαηα ησλ ζπιάγρλσλ 

πνπ κεηαβηβάδνληαη από ηηο 

ζπκπαζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο. 

Η δηαηνκή, ε ζύλζιηςε ή ην έγθαπκα ησλ ζπιάγρλσλ 

δελ πξνθαιεί άιγνο. Άιγνο πξνθαιεί ε δηάηαζε, ε 

ηζραηκία θαη ε βαθηεξηαθή θαη ρεκηθή θιεγκνλή. 
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Πεξηηόλαην & πεξηηνλατθή θνηιόηεηα 
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1. Πεξηγξαθή ηνπ πόλνπ 

 

• Έλαξμε θαη δηάξθεηα 

• Υαξαθηήξαο & έληαζε 

• Εληόπηζε θαη αληαλάθιαζε 

• Ση επηδεηλώλεη ηνλ πόλν 

• Ση αλαθνπθίδεη από ηνλ πόλν 

• Θζηνξηθό παξόκνηνπ πόλνπ 
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2. πλνδά ζπκπηώκαηα 

 

• Ναπηία θαη έκεηνη 

• Ππξεηόο κε ή ρσξίο ξίγε 

• Αλνξεμία, δπζαλεμία ηξνθήο 

• Κεθαιαιγία, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο 

• Δηαηαξαρέο θελώζεσλ 

• Δηαηαξαρέο ζηελ νύξεζε 
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3. Γπλαηθνινγηθό θαη Οπξνινγηθό ηζηνξηθό 

 

• Σειεπηαία έκκελνο ξύζε 

• Αληηζπιιεπηηθά κέηξα 

• εμνπαιηθό ηζηνξηθό 

• Μαηεπηηθό ηζηνξηθό 

• Κνιπηθή έθθξηζε θαη αηκνξξαγία 
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4. Πξνεγνύκελν ηζηνξηθό 

 

• Καξδηνινγηθή λόζνο 

• Πλεπκνληθή λόζνο 

• αθραξώδεο Δηαβήηεο (δηαβεηηθή θεηνμέσζε) 

• HIV 

• Φάξκαθα (ζηεξνεηδή, NSAIDs) 

• Πξόζθαηεο εγρεηξήζεηο θαη επεκβάζεηο 

• Σξαύκα 

• Γξηππώδεο ζπλδξνκή αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ 
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5. Οηθνγελεηαθό & Κνηλσληθό ηζηνξηθό 

 

• Οηθνγελείο λόζνη (αηκνξξαγηθή δηάζεζε, 

δξεπαλνθπηηαξηθά ζύλδξνκα, θιεγκνλώδεηο 

λόζνη ηνπ εληέξνπ, κεζνγεηαθόο ππξεηόο, 

θνιιαγνλώζεηο) 

• Πξόζθαηα ηαμείδηα 

• Έθζεζε ζε πεξηβαληνιινγηθνύο θηλδύλνπο 

(Pb) 

• Εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο 
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•  Εηδηθέο λόζνη 

1. Γεληθή όςε θαη ζξέςε 

2. Θώξαθαο 

3. Κνηιία 

4. Γαθηπιηθή νξζνύ 

5. Γπλαηθνινγηθή 

 

Ομεία ή ρξόληα λόζνο; 

Τπόηαζε, ηαρπθαξδία; 

Απώιεηα βάξνπο, ππνζξεςία; 

ηάζε ζώκαηνο 

Υξώκα δέξκαηνο θαη ζθιεξώλ 
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Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επηβεβαίσζε ή ηνλ 

απνθιεηζκό: 

• ΟΕΜ 

• Πλεπκνλίαο 

• Εκβνιήο κεζεληεξίνπ αξηεξίαο (αξξπζκίεο, 

κεραληθέο βαιβίδεο) 
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I. ΕΠΘΚΟΠΗΗ 

II. ΑΚΡΟΑΗ 

III. ΦΗΛΑΦΗΗ 

IV. ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΘΔΘΚΧΝ ΗΜΕΘΧΝ 

Ι. ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

Γηάηαζε θνηιίαο 

Οπιέο 

Κήιεο 

Αζπκκεηξία 

Πεξηζηαιηηζκόο 

. Cullen 

. Grey-Turner 

 

ΙΙ.ΑΚΡΟΑΗ 

 

Δπίθξνπζε 

Δληεξηθνί ήρνη 
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ΙΙΙ. ΦΗΛΑΦΗΗ 

 

Δπαηζζεζία 

Μπτθόο ηόλνο 

Μάδεο 

Κήιεο 

 

ΗΜΔΙΑ ΠΔΡΙΣΟΝΑΨΜΟΤ 

Αθνύζηα ζύζπαζε 

Αλαπεδώζα επαηζζεζία 
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ΙV. EIΓΙΚΑ ΗΜΔΙΑ 

 

εκείν Rovsing 

εκείν Murphy 

εκείν ςντηε κπόο 

εκείν ζπξνεηδνύο  
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ΦΗΛΑΦΗΗ  ΚΟΙΛΙΑ 

   

    Υεηξνπξγηθε ςειάθεζε είλαη επηπνιήο ςειάθεζε.  

    Επξήκαηα ςειάθεζεο: 

 

1) Μπτθή ζύζπαζε - αληίζηαζε 

 

Η κπτθή ζύζπαζε κπνξεί λα είλαη νιηθή (αθνξά όιν ην θνηιηαθό ηνίρσκα) θαη ηνπηθή, εδξαδνκελε κόλν ζηελ 

πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ην πάζρνλ όξγαλν. Μεξηθέο θνξέο είλαη ηόζν έληνλε ώζηε δίλεη ηελ εληύπσζε μπιώδνπο 

ζύζηαζεο ησλ κπώλ (ζαληδώδεο θνηιηά) 

 

Σα αηηία ηεο κπτθήο ζύζπαζεο :νμεία πεξηηνλίηηδαο, βαξηέο εληεξηθέο ινηκώμεηο (δπζεληεξία, ρνιέξα). 

 

Παζήζεηο ηνπ ζώξαθα (εξέζηζκα ησλ λσηηαίσλ λεύξσλ πνπ λεξώλνπλ ην θνηιηαθό ηνίρσκα), παζήζεηο ηνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (κεληγγηηηο, ηέηαλνο),παζήζεηο ηνπ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο (ηξαπκαηηζκνί, θιεγκνλέο). 

 

2) Επαηζζεζία ηεο θνηιηάο 

        

πλήζσο ¨επαηζζεζία ζηελ πίεζε¨ αληηζηνηρεί πεξηνδηθά ζην πάζρνλ όξγαλν. 

 

3) Μάδεο θνηιηάο - αλεπξύζκαηα, όγθνη θ.α. 

 

4) Κειεο 



•  Οξηζκόο 

 

•  Παζνθπζηνινγία 

 

•  Θζηνξηθό 

 

•  Αληηθεηκεληθή εμέηαζε 

 

•  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 

 

•  Εηδηθέο λόζνη 

Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

1. Γεληθή όςε θαη ζξέςε 

2. Θώξαθαο 

3. Κνηιία 

4. Γαθηπιηθή νξζνύ 

5. Γπλαηθνινγηθή 

 

Επαηζζεζία 

Μάδεο 

Έιεγρνο παξνπζίαο αίκαηνο 

Μεξνθήιεο 

 



•  Οξηζκόο 

 

•  Παζνθπζηνινγία 

 

•  Θζηνξηθό 

 

•  Αληηθεηκεληθή εμέηαζε 

 

•  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 

 

Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

• ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΔ & ΒΙΟΥΗΜΙΚΔ  

Γεληθή αίκαηνο (Hb, WBC),  

άθραξν αίκαηνο 

Οπξία αίκαηνο 

Γεληθή νύξσλ 

Ακπιάζε, ιηπάζε αίκαηνο 

SGOT, SGPT, ALP, γ-GT, Bil 

Σεζη θπήζεσο 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΔ  

Α/α ζώξαθνο 

Α/α θνηιίαο ζε νξζία ζέζε 

ΆΛΛΔ: ΗΚΓ , Αέξηα αίκαηνο γηα πηζαλέο 

κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (νμέσζεο, 

αιθαισζεο), πξνζδηνξηζκόο  PO2, PCO2, SAT. 
 



•  Οξηζκόο 

 

•  Παζνθπζηνινγία 

 

•  Θζηνξηθό 

 

•  Αληηθεηκεληθή εμέηαζε 

 

•  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 

 

Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

 1.Σνπνζέηεζε δπν θιεβηθώλ γξακκώλ -18-16-14 G 

 2.  Σνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνπ ζσιήλα, αλ 

απαηηείηαη 

 3. Σνπνζέηεζε νπξνθαζεηεξα γηα κέηξεζε ηεο 

δηνύξεζεο 

 4.α/α ζώξαθα 

 5.  α/α θνηιηάο ζε όξζηα ζέζε 

 6.U/S έιεγρνο ηεο άλσ θαη θάησ θνηιηάο 

 7.ε πεξίπησζε αλάγθεο – επείγνπζα αμνληθή 

ηνκνγξαθία άλσ θαη θάησ θνηιηάο 

  

8. Εηζαγσγή ζην ρεηξνπξγηθό ηκήκα, αλάλεςε, 

ελπδάησζε, δηόξζσζε ησλ δηαηαξαρώλ 

 επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο (επαλεμέηαζε). Αλ 

ηίζεηαη έλδεημε γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

ην αξγόηεξν ζε 2 ώξεο – Υεηξνπξγείν. 

  

 





Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ - ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Πεξηνκθαιηθό άιγνο πνπ κεηαλαζηεύεη ζηνλ 

δεμηό ιαγόλην βόζξν (ΓΛΒ), αλνξεμία 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Δπαηζζεζία ζηελ ςειάθεζε ζηνλ ΓΛΒ θαη ζην 

δνπγιάζζεην. 

. Rovsing (+), . ςντηε (+), .ζπξνεηδνύο (+) 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

US: ζε λέεο γπλαίθεο 

CT: επί ακθηβνιίαο 

Γηαγλσζηηθή Λαπαξνζθόπεζε  

 

 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Πξνεγνύκελεο εγρεηξήζεηο, θήιεο 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Κσιηθνεηδήο πόλνο – έκεηνη – αλαζηνιή 

απνβνιήο αεξίσλ θαη θνπξάλσλ 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Αλάινγα ηνπ ζεκείνπ απόθξαμεο 

Γηάηαζε θνηιίαο – πξώτκα ρσξίο επαηζζεζία – 

όςηκα κε επαηζζεζία ζηελ ςειάθεζε - 

βνξβνξπγκνί 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Α/α θνηιίαο ζε νξζία ζέζε: Τδξαεξηθά επίπεδα – 

απνπζία αέξα ζην παρύ έληεξν. 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Πεπηηθό έιθνο, NSAIDs, ζηεξνεηδή, ΜΔΘ 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Γεληθεπκέλεο πεξηηνλίηηδαο 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Δπξήκαηα γεληθεπκέλεο πεξηηνλίηηδαο 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Α/α θνηιίαο ζε νξζία ζέζε:ειεύζεξνο αέξαο. 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Γπζθνηιηόηεηα 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Πόλνο ζηνλ αξηζηεξό ιαγόλην βόζξν (ΑΛΒ) – 

ππξεηόο – δηάξξνηα 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Δπαηζζεζία – κάδα ζηνλ ΑΛΒ(όρη ζπρλά) 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

CT: >90% αμηνπηζηία 

Κνινλνζθόπεζε κεηά ηελ ύθεζε ηνπ επεηζνδίνπ 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Υνινιηζίαζε, αιθνόι 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Πόλνο, γεληθεπκέλνο, ζηελ άλσ θνηιία κε 

αληαλάθιαζε ζηελ νζθύ 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Δπαηζζεζία ζηελ άλσ θνηιία 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Ακπιάζε, ιηπάζε αίκαηνο 

US: ρνινιηζίαζε  

CT: 70-100% αμηνπηζηία 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Ομεία παγθξεαηίηηδα 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Κσιηθόο δεμηνύ ππνρνλδξίνπ, νηθνγελεηαθό 

ηζηνξηθό 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Πόλνο κεηά από πινύζηα ιηπαξά γεύκαηα 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Δπαηζζεζία ζην δεμηό ππνρόλδξην,  

. Murphy (+), ίθηεξνο (+/-) 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Ακπιάζε, ιηπάζε αίκαηνο 

US: ρνινιηζίαζε (εμέηαζε εθινγήο) 

CT: 70-100% αμηνπηζηία 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

πλήζσο επαλεηιεκκέλα επεηζόδηα 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Κσιηθνεηδέο θνηιηαθό άιγνο – δηάξξνηα – ρακειή 

ππξεμία – απώιεηα βάξνπο 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

πλήζσο ρσξίο αλαπεδνύζα επαηζζεζία  

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΦ Ππεινγξαθία, US, CT 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

εμνπαιηθό (+), Γηαηαξαρή θύθινπ 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Πξώτκεο εγθπκνζύλεο 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Ππειηθή κάδα ζηελ ακθίρεηξε εμέηαζε, πηζαλόλ 

ππόηαζε θαη ηαρπθαξδία 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Σεζη θπήζεσο 

US 

Γηαγλσζηηθή ιαπαξνζθόπεζε 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Έθηνπε θύεζε 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Πξνεκκελνπαπζηαθή ειηθία, ζην κέζνλ ηνπ 

θύθινπ, ηζηνξηθό εμνπαιηθώο 

κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

ην κέζνλ ηνπ θύθινπ, θνιπηθή έθθξηζε, πηζαλόλ 

δπζνπξία 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Δπαηζζεζία ηξαρήινπ, πηζαλόλ κάδα ζηελ 

ακθίρεηξε εμέηαζε 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

US 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Κνηιηάγρε, ρακειή παξνρή, ππεξπεθηηθή 

θαηάζηαζε, κεηαιιηθέο βαιβίδεο, αξξπζκίεο, 

πξόζθαην ΟΔΜ 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Γπζαλάινγα ιίγα επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ πόλν, 

βπζζηλόρξνεο θελώζεηο 

 

 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Λεπθνθπηηάξσζε, ππεξακπιαζαηκία 

Σεζη θνπξάλσλ γηα Hb (+) 

Ομέσζε 

Αγγεηνγξαθία (επείγνπζα!) 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

Πξνζνρή: αζζελήο κε αξξπζκία θαη νμύ θνηιηαθό άιγνο  

πάζρεη από εκβνιή κεζεληεξίνπ αξηεξίαο έσο  

απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Πξνεγνύκελεο πξνζβνιέο 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Κσιηθνεηδήο πόλνο, αληαλαθιώλ ζηα γελλεηηθά 

όξγαλα 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Αλεζπρία, ρσξίο θνηιηαθή απαηζζεζία, 

επαηζζεζία ζηελ πιήμε ζηελ νζθύ 

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Γεληθή νύξσλ 

US 

CT, ΔΦ Ππεινγξαθία 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Γηάξξνηα, έκεηνη, θσιηθνεηδέο άιγνο 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

Υσξίο εληνπηζκέλα πεξηηνλατθά ζεκεία  

 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Φπζηνινγηθόο αξηζκόο Λεπθώλ 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξνεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  

(Γαζηξεληεξίηηδα) 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα 

Εηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ 

Δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο 

Ομεία εθθνιπσκαηίηηδα 

Ομεία παγθξεαηίηηδα 

Ομεία ρνινθπζηίηηδα 

Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ 

Έθηνπε θύεζε 

Ομεία ζαιπηγγίηηδα 

Θζραηκία/εκβνιή κεζεληεξίνπ 

(Οπξεηεξνιηζίαζε) 

(Γαζηξεληεξίηηδα) 

Άιιεο αηηίεο  Άιιεο αηηίεο 

• πζηξνθή εληέξνπ 

• Υνιαγγεητηηδα 

• Ρήμε/ζπζηξνθή 

θύζηεο σνζήθεο 

• Ηπαηίηηδα 

• Δξεπαλνθπηηαξηθά 

ζύλδξνκα 

• Εγθνιεαζκόο 

εληέξνπ 

• Πλεπκνλία 

• ΟΕΜ 

• Δηαβ. θεηνμέσζε 

• Οπξαηκία 

• Πνξθπξία 

• .Ε.Λύθνο 

• Εληεξηθή λόζνο  

HIV 

 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

1. Σν  ηζηνξηθό θαη ε θιηληθή εμέηαζε είλαη πην ζεκαληηθά από 

ηνλ εξγαζηεξηαθό θαη παξαθιηληθό έιεγρν. 

2. Η απόθαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε (ρεηξνπξγηθή ή 

ζπληεξεηηθή) ηνπ αζζελνύο είλαη πην ζεκαληηθή θαη 

πξνεγείηαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα αθξηβή δηάγλσζε. 

3. Η ζεξαπεία ηεο νμείαο ρεηξνπξγηθήο θνηιίαο είλαη ζπλήζσο 

ρεηξνπξγηθή. 

4. Εάλ ν αζζελήο είλαη  

• παηδί ή ειηθησκέλνο  

• ε θιηληθή εηθόλα είλαη άηππε  

• ιακβάλεη ζηεξνεηδή 

• πάζρεη από θάθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

• πάζρεη από HIV  

νη απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη πνιύ πνιύ 

πξνζεθηηθά. 





Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 

                                                         Δηδηθά  Κιηληθά  εκεία   

     

  

εκείν  Blumberg (παιίλδξνκε επαηζζεζία) – πηέδεηε θνηιηαθό ηνίρσκα θαη ζηελ ζπλερεία                                        

                               άξεηε απόηνκα ε πίεζε. Η εκθάληζε έληνλνπ πόλνπ ππνδειώλεη ππάξμεη  

                               εξεζηζκνύ ζην πεξηηόλαην. 

εκείν Rovsing     παιίλδξνκε πίεζε ηνπ αέξα ζην παρύ έληεξν. Με ην αξηζηεξό ρέξη   

                               αζθείηε  

                               πίεζε ζην ζηγκνεηδέο ζην (ΑΡ) ιαγόλην βόζξν γηα λα κε θαηεβαίλεη ν                         

                               αέξαο πξνο ην νξζό. Με ην (ΔΕ) ρέξη αζθείηε δηαθεθνκκέλε πίεζε ζην  

                               ζηγκνεηδέο πάλσ από ην ζεκείν – παιηλδξνκεί ν αέξαο πξνο ην ηπθιό θαη 

                               αλ ππάξρεη εξεζηζκόο ζθσιεθνεηδνύο – εκθαλίδεηαη πόλνο ζην (ΔΕ) 

                               ιαγόλην   βόζξν  

εκείν Bartomie – Micheison  - ε πεξίπησζε νμείαο ζθσιεθνεηδίηηδαο, ςειάθεζε (ΔΕ)  

                               ιαγόληνπ βόζξνπ ζε ζέζε αζζελνύο (ΑΡ) πιάγηα εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξε 

                               επαηζζεζία ζε ζρέζε κε ηελ ύπηηα ζέζε, ιόγσ κεηαθίλεζεο ηνπ ιεπηνύ    

                               εληέξνπ θαη επίπινπ θαη απνθάιπςεο ηεο ζθσιεθνεηδνύο. 

εκείν  Koup        (ζπξενεηδνύο ηξήκαηνο) – θάκςε εκπξόο θαη ζηξνθή ηνπ πνδηνύ έζσ θαη  

                               έμσ. Είλαη ζεηηθό (πόλνο) ζηηο θιεγκνλέο ππέινπ θαη επί θήιεο ηνπ  

                               ζπξενεηδνύο ηξήκαηνο). 

εκείν  Kocher     εκθάληζε πόλνπ ζην επηγαζηξην θαη ζε 2-6 ώξεο ζην (ΔΕ) ιαγόλην βόζξν 

                               επί νμεία ζθσιεθνεηδίηηδαο – ιόγσ πξώηκν εξεζηζκνύ ειηαθνύ πιέγκαηνο. 
 



Ομεία Υεηξνπξγηθή Κνηιία 
                                                               Δηδηθά  Κιηληθά  εκεία  

 

εκείν  ιαγνλνςνηηε  ν άξξσζηνο  θάκπηεη ην κέξνο θαη αληηδξά (πόλνο) ζηελ έθηαζε ηνπ 

                               από ηνλ εμεηαζηή. Θεηηθό όηαλ ν ιαγνλνςνηθνο κπο ζπκκεηέρεη ζε κηα  

                               ελδνθνηιηθε θιεγκνλή (π.ρ. νπηζζνηπθιηθε ζθσιηδα). 

εκείν Murphy      θαηά ηελ ςειάθεζε ηνπ (ΔΕ) ππνρόλδξηνπ δηαθνπή αλαπλνήο ηνπ  

                              ηνπ αζζελνύο όηαλ ην ρέξη αγγίδεη ηελ πάζρνπζα ρνιεδόρν θύζηε. 

εκείν Οrtner       ειαθξηά πιήμε (ΔΕ) πιεπξηηηθνύ ηόμνπ πξνθαιεί πόλν – επη θιεγκνλώλ 

                              νξγάλσλ –(ΔΕ) ππνρόλδξηνπ 

εκείν Mussy      πόλνο ζηελ ςειάθεζε ελδηάκεζα ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ζηεξλνθιεηδνκαζηνεη 

                              δνπο κπόο (ΔΕ) – ιόγσ εξεζηζκνύ ηνπ δηαθξαγκαηηθνύ λεύξνπ (π.ρ. νμεία 

                              ρνινθπζηίηηδα). 

εκείν Kehr         πόλνο ζην ζεκείν ηνπ σκνύ ζε ύπηηα ζέζε ηνπ αζζελνύο ιόγσ εξεζηζκνύ 

                              ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη δηαθξαγκαηηθνύ λεύξνπ από αίκα, ρνιή, αέξα, ππό- 

                              δηαθξαγκαηηθά. 

εκείν Gullen      θπαλεξπζξνο παξνκθαιηθήο εθρύκσζε παξαηεξείηαη ζηελ αηκνξξαγηθή        

                              παγθξεαηίηηδα ε ζηελ ξήμε εμσκήηξηνπ θύεζεο- ιόγσ απνξξόθεζεο  

                              αίκαηνο από ηα ιεκθαγγεία ηνπ πξόζζηνπ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο. 

εκείν Gray-Turner ππνθύαλνη ρξνηά ζηε βάζε ηνπ ζώξαθα επί αηκνξξαγηθήο παγθξέαηα 

                              γίδαο 

εκείν Light          Καιείηαη ην επώδπλν αίζζεκα πνπ εθιύεηαη ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή, 

                               κεηά από ζύιιεςε ηνπ δέξκαηνο κε ηα δάθηπια θαη άλεξγεο ηνπ ζε  

                               πηπρή. 

  


