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Ισχαιμική νόσος του εντέρου

 Οξεία ή χρόνια

 Αποφρακτική ή μη αποφρακτική

 Αρτηριακή ή φλεβική

 Λεπτό έντερο ή παχύ έντερο 



Οξεία ισχαιμική νόσος του εντέρου: αίτια

Αρτηριακή 

- αποφρακτική

- έμβολή {40-50%} : κολπική μαρμαρυγή ή ενδοκαρδίτιδα

(Προσβολή της ΑΜΑ συνήθως)

- θρόμβωση { 20-40% } : αθηροσκλήρωση

- μηχανική απόφραξη: συστροφή , όγκος

- μη αποφρακτική

- μείωση της αιματικής ροής ( σήψη, υπόταση, 
υποογκαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια με διάχυτο αγγειόσπασμο
της μεσεντερίου ) ( Προσβολή της ΚΜΑ συνήθως) )

Φλεβική

- Θρόμβωση μεσεντερίου φλέβας { 10% } 

Νέοι ασθενείς συνήθως μετά από χειρουργική επέμβαση 



Οξεία ισχαιμική νόσος του εντέρου

Οξεία Ισχαιμία Μεσεντερίου Ισχαιμία παχέος εντέρου

Οξύ κοιλιακό άλγος χωρίς σημαντικά 

ευρήματα στην κλινική εξέταση –

εικόνα πάσχοντος

Ήπιο κοιλιακό άλγος 

και αιματηρή διάρροια



Ισχαιμία του παχέος εντέρου: 

επιδημιολογικά δεδομένα 

 Η πρώτη αναφορά έγινε το 1963 (Boley et al)

 Αποτελεί την συχνότερη μορφή εντερικής ισχαιμίας (75% των περιπτώσεων)

 Η επίπτωση είναι 16.3 περιστατικά /100.000 person/years

 Αύξηση 4x τα τελευταία 34 έτη

 Η επίπτωση σχετίζεται με την ηλικία 

 Αφορά κυρίως ηλικιωμένους αλλά και νεότεροι ασθενείς μπορεί να προσβληθούν

 Ευθύνεται για 1 στις 1000 εισαγωγές στο νοσοκομείο.

 Προτίμηση στο θήλυ φύλο (58 vs 32/100.000)

Yadav S et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2014



Ανατομία

Αιμάτωση του παχέος εντέρου

 Άνω μεσεντέριος αρτηρία

 Κάτω μεσεντέριος αρτηρία 

 Έσω λαγόνιος αρτηρία



Ανατομία

Παράπλευρος κυκλοφορία

 Σημαντικά σημεία επικοινωνίας μεταξύ 

ΑΜΑ και ΚΜΑ:

 Η επιχείλιος αρτηρία του Drummond

 H κεντρική αναστομωτική αρτηρία

 Το τόξο του Riolan

 Στην σπληνική καμπή και στο 

σιγμοειδές υπάρχει περιορισμένος 

αριθμός αναστομώσεων

Griffith point

Sudeck’s point



Παθοφυσιολογία

 Μηχανισμοί πρόκλησης εντερικής ισχαιμίας

 Μείωση της ροής του αίματος

 Απόφραξη των αγγείων που αιματώνουν το έντερο

 Το παχύ έντερο είναι ευάλωτο σε ισχαιμία

 Σχετικά χαμηλή αιματική ροή

 Μείωση της αιματικής ροής σε περιόδους λειτουργικής δραστηριότητας

 Σημαντική ευαισθησία στην δράση του ΑΝΣ

 Η ισχαιμική βλάβη οφείλεται:

 Στην τοπική ελάττωση της αιματικής ροής

 Και στο τραύμα επαναιμάτωσης (reperfusion injury): αύξηση διαπερατότητας 
τριχοειδών, οίδημα, ιστική νέκρωση 



Παράγοντες κινδύνου

 Καρδιοαγγειακή νόσος και σακχαρώδης διαβήτης

 Καταπληξία (σήψη, αιμορραγία, υποογκαιμία)

 Ιστορικό ευερεθίστου εντέρου και δυσκοιλιότητας

 Λόγω αυξημένης δραστηριότητας του συμπαθητικού/αδυναμία αγγειοδιαστολής των μεσεντερίων αγγείων 

 Αυξημένη ενδοαυλική πίεση  στο ΠΕ  και μείωση της ροής των μεσεντερίων αγγείων

 Ιστορικό Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας και Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας αυξάνουν την 
θνησιμότητα από ισχαιμία του παχέος εντέρου. 

 Έλεγχος για θρομβοφιλία πρέπει να γίνεται σε νέους ασθενείς και σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια 
ισχαιμίας

 Ανεπάρκεια πρωτείνης S, C, αντιθρομβίνης ΙΙΙ

 Μετάλλαξη του FV Leiden και της G20210GA του γον. της προθρομβίνης

 Σύνδρομο αντικαρδιολιπίνης

 Ασθενείς με χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα (ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής κ.α) 

 Απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικού ιστορικού(φάρμακα που προκαλούν δυσκοιλιότητα, 
ανοσοκατασταλτικά, κοκκαίνη, αμφεταμίνες) 

 Η κολίτιδα από κοκαϊνη έχει υψηλή θνησιμότητα
Lawrence J Brandt et al.Am J Gastroenterol  2015; 110:18



Παράγοντες κινδύνου

 Ρευματολογικά νοσήματα / αγγειίτιδες

 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

 Αεροπορικά ταξίδια

 Ενδοκοιλιακή φλεγμονή 

 Σχιστοσωμίαση

 Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής

 Ρήξη εξωμητρίου κύησης 

 Τραύμα



Παράγοντες κινδύνου

 Δρομείς μακρινών αποστάσεων (26-42 ετών), κυρίως γυναίκες

 Προσβολή του ΔΕ παχέος εντέρου κυρίως αλλά μειωμένη θνησιμότητα σε σχέση 
με άλλα αίτια ισχαιμίας του ΔΕ παχέος εντέρου

 Ισχαιμία η αιτία των διαρροικών κενώσεων, του κοιλιακού άλγους, της 
αιματοχεσίας και της μικροσκοπικής απώλειας αίματος σε αθλητές αντοχής

 Δρεπανοκυτταρική κρίση  

 Μετά την διενέργεια  κολονοσκόπησης



Ισχαιμική νόσος του εντέρου & Φάρμακα

 Ανοσοκατασταλτικά

 Αντί-TNF—a, IFN-a, IFN-β

 Αντιυπερτασικά

 Κοκκαϊνη

 Διουρητικά 

 NSAIDs

 Διγοξίνη

 Στατίνες

 Οιστρογόνα

 Αντισυλληπτικά

 Βαζοπρεσσίνη

 Εφεδρίνη

 Alosetron (5-ΗΤ3 ανταγωνιστής)

 Danazol

 Sumatriptan (5-ΗΤ 1 εκλεκτικός αγωνιστής)

 Ψυχοτρόπα φάρμακα

 Αμφεταμίνες

 Φάρμακα που προκαλούν δυσκοιλιότητα 

 Χημειοθεραπευτικά (R-CHOP, Taxane, 
Vinorelbine/cisplatin)

 Αντιβιοτικά

 Κατασταλτικά της όρεξης

 Καθαρκτικά



Κλινική εικόνα 

 Ήπιο κολικοειδές κοιλιακό άλγος εντοπιζόμενο στην κάτω κοιλία διάρκειας λίγων ωρών

 Τεινεσμός

 Αποβολή αίματος ζωηρά ερυθρού ή βυσσινόχροης απόχρωσης αναμεμειγμένο με τα 
κόπρανα ή αιματηρή διάρροια.

 Πρέπει να αποκλεισθεί η ισχαιμία του ΔΕ παχέος εντέρου 

 Σε περίπτωση αιματοχεσίας

 Σε έντονο κοιλιακό άλγος χωρίς αιματοχεσία και +/- διαρροικές κενώσεις

 Ανορεξία, ναυτία, έμετο ή μετεωρισμό.

 Σημεία περιτοναισμού (15%) 

 Η φυσική εξέταση συνήθως αποκαλύπτει ήπια ευαισθησία στο πάσχον τμήμα του εντέρου.  



Διαφορική Διάγνωση

 Λοιμώδης κολίτιδα

 Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου

 Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα

 Εκκολπωματίτιδα

 Καρκίνος παχέος εντέρου

 Οξεία Μεσεντέριος Ισχαιμία  



Εργαστηριακός έλεγχος

 Αιματολογικός έλεγχος (WBC, Hb, PLT)

 Aλβουμίνη, CPK, αμυλάση, LDH, γαλακτικό οξύ, BUN. 

 Έλεγχος για ηλεκτρολύτες

 Κ/α κοπράνων (salmonella, shigella ,Campylobacter, E.coli 0157:Η7)

 Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων 

 ‘Ελεγχος για τοξίνη Cl Difficile

 Hb, αλβουμίνη και η παρουσία μεταβολικής οξέωσης: δυσμενείς 
προγνωστικοί παράγοντες



Εντόπιση της ισχαιμίας

 Συνήθως προσβολή του Αρ παχέος εντέρου (57%)

 Σπανιότερη η προσβολή του Δε παχέος εντέρου (25.2%)

 Ασθενείς με σήψη , κολπική μαρμαρυγή, στεφανιαία νόσο ή ΧΝΑ σε αιμοδιάλυση

 Προσβολή ολόκληρου του παχέος εντέρου (7.3%)

 Ασθενείς με σήψη

 Σπάνια η προσβολή του ορθού λόγω της πλούσιας αιματικής ροής και από 

την σπλαχνική και από την συστηματική κυκλοφορία

Lawrence J et al. Am J Gastroenterol. 2010



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Α/Γ κοιλίας



Διάγνωση

Βαριούχος υποκλυσμός



Διάγνωση: υπερηχογράφημα κοιλίας

 Πάχυνση του τοιχώματος του παχέος 

εντέρου σε έκταση >10cm σε 

συμπτωματικούς  ασθενείς >50 ετών 

θέτει την διάγνωση

 Το έγχρωμο Doppler χρήσιμο στην 

διαφορική διάγνωση φλεγμονώδους –

ισχαιμικής πάχυνσης του τοιχώματος

 Αδυναμία να εντοπίσει αέρα στο 

τοίχωμα του εντέρου 



Διάγνωση: υπερηχογράφημα κοιλίας

Αέρας στους ενδοηπατικούς κλάδους της ΔΕ 
πυλαίας φλέβας

Πάχυνση του τοιχώματος του κατιόντος και 
σιγμοειδούς, αλλαγή στο περικολικό λίπος, 
έλεγχος της αιματικής ροής



Διάγνωση: CT-CTA

 Απεικονίζει αλλαγές στο τοίχωμα του εντέρου καθώς και τα αιμοφόρα 
αγγεία

 Θρόμβωση ή εμβολή  στα μεσεντέρια αγγεία

 Η  ευαισθησία και η ειδικότητα είναι > 90% σε τριτοβάθμια νοσοκομεία

 Ακανόνιστη μείωση του εύρους του αυλού (thumprinting)

 Πάχυνση του εντερικού τοιχώματος

 Target sign (οίδημα υποβλεννογονίου)

 Ασάφεια του περικολικού λίπους

 Ελέυθερο αέρα ή υγρό στην περιτοναική κοιλότητα

 Πιθανή διάταση του αυλού του εντέρου κεντρικότερα της ισχαιμίας

 Η πνευμάτωση του εντέρου απεικονίζει διατοιχωματική φλεγμονή 

10% βλέπουμε απόφραξη της ΚΜΑ σε  

ασυμπτωματικά άτομα ηλικίας > 60 ετών… 



Διάγνωση: CT-CTA

 Η παρουσία αέρα στο τοίχωμα του 

εντέρου ή/και στα μεσεντέρια αγγεία / 

σύστημα της πυλαίας υποδηλώνουν 

σοβαρή νόσο, όχι απαραίτητα με 

διατοιχωματική νέκρωση. 

 Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ένδειξη 

για χειρουργική επέμβαση.



Αγγειογραφία (Συμβατική και CTA)

 Δεν υπάρχει ένδειξη για αγγειογραφία στην 
ισχαιμία του παχέος εντέρου

 Η αιματική ροή επιστρέφει στο φυσιολογικό 
κατά την εμφάνιση των συμπτωμάτων

 Η βλάβη είναι συνήθως στο επίπεδο των 
αρτηριολίων

 Αντίθετα υπάρχει απόλυτη ένδειξη στην υποψία 
οξείας ισχαιμίας του μεσεντερίου

 Συνιστάται σε προσβολή του Δε ΠΕ γιατί αυτό 
μπορεί να προηγείται μιας οξείας ισχαιμίας του 
μεσεντερίου





Διάγνωση

MRI
Η ευαισθησία της MRI στην 
διάγνωση της Ισχαιμίας του 
εντέρου είναι ανάλογη με την 
CT

H MRI απεικονίζει αλλαγές στο 
τοίχωμα του εντέρου και στα 
μεσεντέρια αγγεία 

Δεν χρειάζεται ενδοφλέβια 
χορήγηση ιωδιούχου 
σκιαγραφικού  



Διάγνωση: κολονοσκόπηση

 Περιορισμένη ενδοσκόπηση για λήψη 

βιοψιών για  επιβεβαίωση της 

διάγνωσης εντός 48h

 Μικρός κίνδυνος διάτρησης

 Δεν ενδοσκοπούμε εάν υπάρχουν 
σημεία περιτοναϊσμού

 Καλύτερα η χρήση CO2 αντί για αέρα



Διάγνωση: κολονοσκόπηση

 Δεν υπάρχει άμεση συσχέτισης της ενδοσκοπικής 
εικόνας με την κλινική εικόνα και την έκβαση της 
ισχαιμίας

 Αρχική φάση: υποεπιθηλιακές αιμορραγίες (πετέχειες) 
εν μέσω ωχρού και οιδηματώδους βλεννογόνου 

 Καθυστερημένη φάση: ερυθρότητα κατά τόπους +/-
έλκη, αιμορραγικά οζίδια και αιμορραγία 

 Επίμηκες, μονήρες έλκος ή επιμήκης φλεγμονώδης 
περιοχή χαρακτηρίζει ίσως πιο ελαφριά μορφή 
ισχαιμίας  

 Συνήθως >5cm

 Συνήθως στο Αρ κόλο

 Σοβαρή μορφή: ο βλεννογόνος εμφανίζεται 
κυανωτικός ή γκρίζος 

 Η χρόνια ισχαιμία χαρακτηρίζεται από απώλεια των 
κολικών κυψελών,στένωση και κοκκίωση του 
βλεννογόνου βδομάδες και μήνες αργότερα. 



Ισχαιμία παχέος εντέρου/ενδοσκόπηση



Ιστολογική διάγνωση

 Διήθηση από κύτταρα φλεγμονής (75%)

 Οίδημα (58.6%)

 Νέκρωση (34.5%)

 Ρίκνωση και απώλεια των κρυπτών(14.7%)

 Θρόμβωση των τριχοειδών (14.7%)

 Απώλεια του επιθηλίου (8%)

 Αιμορραγία (2.5%)

 Μακροφάγα με φαγοκυττάρωση αιμοσιδηρίνης

Fernandez JC et al. WJG 2010



Στάδια της ισχαιμίας του παχέος εντέρου

Παροδική ισχαιμία Απόφραξη της αιματικής ροής στον 

βλεννογόνο – ισχαιμικές βλάβες του 

βλεννογόνου

Ισχαιμία μερικού πάχους τοιχώματος Απόφραξη της αιματικής ροής του 

τοιχώματος όπου οι βλάβες εκτείνονται 

από τον βλεννογόνο στην 

βλεννογόνια μυική στιβάδα 

Απόφραξη όλου του πάχους του τοιχώματος Διατοιχωματική απόφραξη της 

κυκλοφορίας του αίματος



Ισχαιμία παχέος εντέρου: Υποτροπές – χρόνια νόσος 

 10% υποτροπή σε 5-6 έτη παρακολούθησης

 Προσβολή του Αρ παχέος εντέρου και κυρίως γυναίκες

 Συνήθως παρόμοια κλινική εικόνα και έκβαση της ισχαιμίας

 Χρόνια τμηματική κολίτιδα ορίζεται κλινικά η παρουσία >3 μήνες τυπικών 

συμπτωμάτων και η παρουσία βιοψιών που συνηγορούν υπέρ ισχαιμίας 

του παχέος εντέρου.

Longstreth GF et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7: 1075



Ισχαιμία του παχέος εντέρου: Πρόγνωση

 Συνήθως καλή

 85% βελτιώνεται με συντηρητική αγωγή σε 1-2 ημέρες και ιάται σε 1-2 
εβδομάδες

 20% κάνει περιτονίτιδα ή επιδεινώνεται κλινικά και χρειάζεται χειρουργείο

 Εξαρτάται από την έκταση της βλάβης και την συνοσηρότητα

 Παροδική αυτοπεριοριζόμενη ισχαιμία που αφορά βλεννογόνο και 
υποβλεννογόνιο χιτώνα (καλή πρόγνωση)

 Κεραυνοβόλος διατοιχωματική ισχαιμία (φτωχή πρόγνωση)

 Ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες θνησιμότητας: υπερθυρεοειδισμός, 
ΑΕΕ, ΧΑΠ

Lawrence J et al Am J GastroenterolL 2010



Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες

 Κοιλιακό άλγος  χωρίς απώλεια αίματος από το ορθό ή μη αιματηρή 

διάρροια

 Σημεία περιτοναισμού

 Σφύξεις >100/min και συστολική ΑΠ <90mmHg κατά την διάγνωση

 Hb <12 mg/dl,υπονατριαιμία (Na <136 mEq/l [mmol/l]), LDH >450 U/l, και

BUN (>28 mg/dl [mmol/l]) 

 Προσβολή όλου του παχέος εντέρου και προσβολή του Δε ΠΕ

Lawrence J Brandt et al.Am J Gastroenterol  2015; 110:18



Συντηρητική Θεραπεία

 Αιμοδυναμική σταθεροποίηση

 Εντερική ανάπαυση

 Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

 Εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών (σε μέτριου και σοβαρού βαθμού ισχαιμία)

 Τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα σε συμπτωματικό ειλεό

 Διακοπή – αποφυγή χορήγησης αγγειοσυσπαστικών παραγόντων

 Χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής 

 Σε ασθενείς με επιβεβαιωμένες υπερπηκτικές καταστάσεις

 Σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις εμβολής

 Σε ασθενείς με παθολογικό προφίλ πήξης

 Με υποτροπιάζουσα ισχαιμία

 Σε νέους ασθενείς με βαριά ισχαιμία του ΠΕ 



Χειρουργική – ενδοσκοπική θεραπεία

 Διερευνητική λαπαροτομή με πιθανή υφολική ή τμηματική κολεκτομή σε οξείες, 
υποξείες και χρόνιες καταστάσεις

 Οξείες: σημεία περιτοναισμού , μαζική αιμορραγία, κεραυνοβόλος κολίτιδα

 Υποξείες: μη ύφεση της νόσου με συμπτώματα που εμμένουν >2-3 εβδομάδες , 
υποθρεψία ή υπολευκωματιναιμία λόγω κολοπάθειας με απώλεια λευκώματος

 Χρόνιες: συμπτωματικές στενώσεις

 ΔΕ ημικολεκτομή με πρωτογενή αναστόμωση του υγιούς (ΔΕ εντόπιση της 
ισχαιμίας)

 Στομία στο εγγύς τμήμα ή επέμβαση τύπου Hartmann και επανασύνδεση με 
κλείσιμο της στομίας σε 4-6 μήνες (ΑΡ εντόπιση της ισχαιμίας)

 Εκτομή και πρωτογενής αναστόμωση (μεμονωμένη εντόπιση στο σιγμοειδές)

 Ενδοσκοπική: διαστολές με μπαλόνι ή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης σε στενώσεις



Lawrence J Brandt et al.Am J Gastroenterol  2015; 110:18


