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ΕΘΑΓΩΓΗ. Οη θύζηεηο κεζεληεξίνπ απνηεινύλ κηα ζπάληα ελδνθνηιηαθή πάζεζε, πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηάζνπλ

ζνβαξέο επηπινθέο. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε Η παξνπζίαζε αζζελνύο κε θύζηε κεζεληεξίνπ πνπ αληηκεησπίζζεθε

ζηελ Κιηληθή καο, θαζώο θαη ε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.

ΠΑΡΟΤΘΑΗ ΠΕΡΘΠΣΩΗ: Γπλαίθα ειηθίαο 69 εηώλ κε ειεύζεξν αηνκηθό ηζηνξηθό, ιόγσ άηππνπ άιγνπο ζην επηγάζηξην

κε ζπλνδό λαπηία θαη ηάζε γηα έκεην, ππνβιήζεθε ζε ελδνζθόπεζε αλσηέξνπ πεπηηθνύ, ηα επξήκαηα ηεο νπνίαο ήηαλ

θπζηνινγηθά. Αθνινύζεζε έιεγρνο ηεο θνηιίαο κε αμνληθή ηνκνγξαθία ζηελ νπνία δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία θύζηεο

δηακέηξνπ 6εθ.κε γισζζνεηδή πξνζεθβνιή ζηε ξίδα ηνπ κεζεληεξίνπ, ζε επαθή κε ηελ 3ε κνίξα ηνπ 12δαθηύινπ (Εηθ1).

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα έιεγρνο ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ κε βάξην ρσξίο λα δηαπηζησζεί ζρέζε κεηαμύ ηεο θύζηεο θαη

ην ΓΕΣ. Η αζζελήο παξαπέκθζεθε ζηελ Κιηληθή καο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν θαη αληηκεηώπηζε. Ο ζπλήζεο αηκαηνινγηθόο θαη

βηνρεκηθόο έιεγρνο ήηαλ θπζηνινγηθόο, όπσο θαη νη θαξθηληθνί δείθηεο (CEA, aFP, CA 125, CA 19-9). Ο αζζελήο

ππνβιήζεθε ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηελ νπνία ηα επξήκαηα ήηαλ ζπκβαηά κε θύζηε κεζεληεξίνπ (ρακειό ζήκα ζηελ Τ1

αθνινπζία θαη πςειό ζήκα ζηελ Τ2 αθνινπζία) (Εηθ.2,3)

Εηθ.1 Αμνληθή ηνκνγξαθία όπνπ Εηθ.2 Τ1 αθνινπζία ηεο καγλεηηθήο Εηθ.3. Τ2 αθνινπζία ηεο καγλεηηθήο

απεηθνλίδεηαη ε θύζηε (βέινο) ηνκνγξαθίαο κε ρακειό ζήκα (βέινο) ηνκνγξαθίαο κε πςειό ζήκα (βέινο)

Καηά ηελ εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία πνπ αθνινύζεζε δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε θύζηεο κεζεληεξίνπ κεηαμύ ηεο 3εο κνίξαο ηνπ

12ινπ θαη ηεο 1εο κνίξαο ηεο λήζηηδνο. Δηελεξγήζεθε πξνζεθηηθή παξαζθεπή θαη πιήξεο αθαίξεζε ηεο θύζηεο, ρσξίο

ηξαπκαηηζκό ησλ γεηηνληθώλ ηζηώλ. Η ηζηνινγηθή εμέηαζε έδεημε όηη επξόθεηην γηα απιή κεζνζειηαθή θύζηε. Η

κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηεο αζζελνύο ππήξμε νκαιή.

ΤΖΗΣΗΗ: Η πξώηε πεξηγξαθή θύζηεο κεζεληεξίνπ απνδίδεηαη ζηνλ Ιηαιό αλαηόκν Benevenni ην 1507. Λεπηνκεξήο

πεξηγξαθή κηαο ιεκθνγελνύο θύζηεο κεζεληεξίνπ αλαθέξεηαη ην 1842 από ηνλ Rokitansky. Η πξώηε επηηπρήο εθηνκή

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1880 από ηνλ Tillaux, ελώ ε πξώηε ιαπαξνζθνπηθή εθηνκή από ηνλ Mackenzie.

Σην 80-90% ησλ πεξηπηώζεσλ αθνξνύλ ζε παηδηά, κε εηήζηα επίπησζε πεξίπνπ 1: 20000, ελώ ζηνπο ελήιηθεο ε εηήζηα

επίπησζε είλαη 1:106400. Η ζπρλόηεηα είλαη ε ίδηα θαη ζηα δύν θύια. Η θύζηε κπνξεί λα είλαη κνλόρσξε ή πνιύρσξε,

θαηά θαλόλα θαινήζεο (πνζνζηό θαθνήζεηαο 3%). Εληνπίδνληαη ζην 70% ησλ πεξηπηώζεσλ ζην ιεπηό έληεξν θαη θπξίσο

ζηνλ εηιεό (50-60%).

Η αηηηνινγία ηνπο δελ είλαη πιήξσο μεθαζαξηζκέλε, ζπλήζσο όκσο είλαη ζπγγελνύο αηηηνινγίαο. Με βάζε ηελ ηαμηλόκεζε
ηνπ de Perrot, θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζήο ηνπο ζε 6 θαηεγνξίεο.

1) Λεμθαγγειακή: α) Απιή ιεκθηθή θύζηε, β) Λεκθαγγείσκα. 2) Μεζοθηλιακή: α) Απιή κεζνζειηαθή θύζηε, β) Καιόεζεο

θπζηηθό κεζνζειίσκα, γ) Καθόεζεο θπζηηθό κεζνζειίσκα. 3) Ενηερική: α) Εληεξνγελήο θύζηε δηπιαζηαζκνύ, β) Εληεξηθή

θύζηε. 4) Οσρογεννηηική. 5) Ώριμο κσζηικό ηεράηωμα: Δεξκνεηδήο θύζηε. 6) Μη παγκρεαηική ψεσδοκύζηη:

α) Τξαπκαηηθή, β) Φιεγκνλώδεο.

Σηα παηδηά  νη θύζηεηο κεζεληεξίνπ θαηά θαλόλα (80%) πξνθαινύλ ζπκπηώκαηα, όπσο θνηιηαθό άιγνο, αλνξεμία θαη

εκέηνπο. Σηνπο ελήιηθεο είλαη ζπλήζσο αζπκπησκαηηθέο θαη αλαθαιύπηνληαη ηπραία κεηά από απεηθνληζηηθό έιεγρν ηεο

θνηιηάο.

Η δηάγλσζε ηίζεηαη θπξίσο κε ην ππεξερνγξάθεκα θαη ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία, ζηελ νπνία εληνπίδεηαη κε αθξίβεηα ε

βιάβε θαη εθηηκάηαη ην κέγεζόο ηεο. Με ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία είλαη δπλαηόλ λα δηαπηζηώζνπκε ην είδνο ηεο θύζηεο

αλάινγα κε ην πεξηερόκελν απηήο. Όηαλ απηό ην πεξηερόκελν είλαη νξώδεο ζηηο Τ1 αθνινπζίεο ππάξρεη ρακειό ζήκα, ελώ

ζηηο Τ2 αθνινπζίεο πςειό ζήκα. Όηαλ ην πεξηερόκελν είλαη ρπιώδεο ή αηκνξξαγηθό ην ζήκα είλαη πςειό θαη ζηηοΤ1 θαη ζηηο

Τ2 αθνινπζίεο.

Οη θπξηόηεξεο επηπινθέο πνπ αλαθέξνληαη  είλαη ε ξήμε ηεο θύζηεο, ε αηκνξξαγία, ν απνθξαθηηθόο εηιεόο, ε ζπζηξνθή

θαη ζπαληόηεξα ε δηαπύεζε.

Η πιήξεο εθηνκή - εθππξήληζε ηεο βιάβεο είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο (αλνηθηά ή ιαπαξνζθνπηθά). Άιιε απνδεθηή κέζνδνο

είλαη ε καξζηπνπόηεζε ηεο θύζηεο, ε νπνία εθαξκόδεηαη ζην 10% ησλ πεξηπηώζεσλ. Η κεξηθή εθηνκή ηνπ ηνηρώκαηνο ή ε

αλαξξόθεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θύζηεο δελ είλαη απνδεθηέο κέζνδνη αληηκεηώπηζεο, ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνύ

ππνηξνπήο.
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