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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια σηµειώνονται αλµατώδεις εξελίξεις στην ιατρική. 

Ειδικά στη γαστρεντερολογία, οι µέθοδοι διερευνήσεως και η θεραπευτική 

αντιµετώπιση των παθήσεων του πεπτικού σωλήνα, έχουν τύχει σηµαντικών 

εξελίξεων  τις τελευταίες δεκαετίες.  

Μετά την ενδοσκόπηση µε τα εύκαµπτα όργανα, η ενδοσκοπική 

υπερηχοτοµογραφία αποτελεί την νεώτερη και ακριβέστερη µέθοδο διερευνήσεως 

του πεπτικού σωλήνα. Προήλθε έπειτα από προσπάθειες πολλών ετών και αποτελεί 

συνδυασµό ενδοσκόπησης και υπερηχοτοµογραφίας. Έτσι, η προσπάθεια των 

γαστρεντερολόγων να µπορούν να «βλέπουν» και πέρα από τον βλεννογόνο του 

πεπτικού σωλήνα, έδωσε αποτελέσµατα.  

Η εφαρµογή της µεθόδου ξεκίνησε πειραµατικά στην Ιαπωνία πριν από 15 

χρόνια. Ευρεία όµως εφαρµογή διεθνώς βρήκε την τελευταία δεκαετία. Η µέθοδος 

συνεχώς εξελίσσεται αφού οι προοπτικές και οι δυνατότητες της είναι πολύ µεγάλες. 

Στη χώρα µας εφαρµόζεται από οκταετίας, στην Πανεπιστηµιακή 

Γαστρεντερολογική Κλινική της Κρήτης και σε Nοσοκοµείο των Αθηνών. 

Ευχαριστώ τον Καθηγητή της Γαστρεντερολογίας κ. Ορέστη Μανούσο, για 

την καθοδήγηση, στην διάρκεια της εκπόνησης αυτής της διατριβής. 

Ευχαριστώ τον Καθηγητή Γαστρεντερολογίας κ. Ηλία Κουρούµαλη για την 

υποµονή και την προσπάθεια να µας µεταδώσει την τέχνη της Γαστρεντερολογίας, 

από τα πρώτα µας βήµατα. Όπως και για την βοήθεια, κατά την συγγραφή αλλά και 

κατά την διάρκεια της εκπόνησης αυτής της διατριβής. 

Επίσης ευχαριστώ τον Καθηγητή Ακτινολογίας κ. Νικόλαο Γκουρτσογιάννη 

για την αµέριστη βοήθεια στην πορεία και στη συγγραφή της διατριβής µου. 

Ευχαριστώ τον Καθηγητή της Χειρουργικής κ. Σοφοκλή-Ιωάννη Βασιλάκη 

για τις πολύτιµες συµβουλές στην πορεία και συγγραφή της διατριβής µου. 

Αισθάνοµαι υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή 

Γαστρεντερολογίας κ. Γιάννη Μουζά για την βοήθειά του στα πρώτα µου βήµατα 

στην ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία και την ενδοσκόπηση, όπως και τους 

επιµελητές  κ. Γιώργο Αλεξανδράκη και την κ. Ερµίνια Ματρέλλα.   

Θα ήταν παράληψη να µην εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην Αναπληρωτή 

∆ιευθυντή του Ακτινολογικού Τµήµατος κ. Αργυρώ Βολουδάκη για τη βοήθεια της 
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στην αξιολόγηση και εκτίµηση των ευρηµάτων της υπολογιστικής τοµογραφίας όπως 

και στην συγγραφή αυτής της µελέτης.  

Επίσης ευχαριστώ την Λέκτορα Παθολογοανατοµίας κ. Μαρία Τζαρδή για 

την βοήθεια της στην διερεύνηση των περιστατικών και την κ. Ιωάννα Μοσχανδρέα 

για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτής της διατριβής.  

Τέλος θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου στους 

Καθηγητές Γαστρεντερολογίας κ. Michel Cremer και κ. Jacques Deviere της 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου U.L.B. Βρυξελλών για την 

παραχώρηση περιστατικών της κλινικής (κατά την περίοδο της µετεκπαίδευσης µου) 

στη διατριβή µου. 

Ολες οι ενδοσκοπικές και ενδοηχογραφικές εικόνες είναι από τους ασθενείς 

της µελέτης. Οι εικόνες 2, 12, 20, 24, 27, 31, 39, 66, 67, 73 και το σχήµα 2 

προέρχονται από το αρχείο της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου 

U.L.B. Βρυξελλών. Ολες οι άλλες εικόνες προέρχονται από το αρχείο της 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµακού Νοσοκοµείου Κρήτης.         
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τέλος του 19ου αιώνα αρχίζει η εφαρµογή και ανάπτυξη, µεθόδων 

διάγνωσης που βασίζονται στην αλληλεπίδραση ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας και 

βιολογικών ιστών (1895: Aκτίνες Χ - Roentgen, 1896: Φαινόµενο ραδιενέργειας -  

Bequerel). 

  Η εφαρµογή των υπερήχων (µορφή µηχανικής ενέργειας) στην διαγνωστική 

πρακτική έγινε πολύ αργότερα, κατά την διάρκεια των παγκόσµιων πολέµων, όταν οι 

υπέρηχοι χρησιµοποιήθηκαν σε στρατιωτικές εφαρµογές.  

Την τελευταία εικοσαετία µε την αλµατώδη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής, η 

επεξεργασία και καταγραφή εικόνων τελειοποιείται. Νέες µέθοδοι βρίσκουν 

εφαρµογή όπως η µελέτη του κυκλοφορικού συστήµατος µε  υπερήχους Dοppler, ενώ 

τα τελευταία χρόνια η διερεύνηση του πεπτικού σωλήνα µε τη µέθοδο της 

ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας αποτελεί σηµαντική εξέλιξη. 

Από αρκετά χρόνια η ενδοαυλική υπερηχογραφία εφαρµόζεται στην 

Ουρολογία (∆ιορθική υπερηχοτοµογραφία), στην Καρδιολογία (∆ιοισοφάγειος 

υπερηχοτοµογραφία) και στην  Γυναικολογία  (Κολπική υπερηχοτοµογραφία).  

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία (EUS, Ενδοηχογραφία) αποτελεί την πιο 

σύγχρονη απεικονιστική µέθοδο του πεπτικού. Η πρώτη αναφορά έγινε το 1976 από 

τους Lutz και Rosch1. Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄80 άρχισε η εφαρµογή της και  

ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσµατα2,3. Στη χώρα µας, εφαρµόζεται εδώ και 

µερικά χρόνια (Ηράκλειο, Αθήνα)4,5 . 

Η µέθοδος αποτελεί συνδυασµό ενδοσκόπησης και υπερήχων. Με τον τρόπο 

αυτό δίδονται λεπτοµερείς πληροφορίες όχι µόνο για τον βλεννογόνο αλλά και για 

την ακριβή δοµή του τοιχώµατος του πεπτικού σωλήνα όπως και των παρακείµενων 

οργάνων. Με την άµεση επαφή του ηχοβολέα υψηλών συχνοτήτων µε την βλάβη 

στόχο, παρακάµπτονται τα γνωστά εµπόδια (οστά, αέρας, λίπος), και προσφέρονται 

σηµαντικές πληροφορίες συνεισφέροντας σηµαντικά στην ακριβή διάγνωση.        
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Ενδοσκόπηση. Προσπάθειες για διερεύνηση του «εσωτερικού σκότους» του 

ορθού αναφέρονται από το 1700 π.Χ. στην Αίγυπτο. Χρησιµοποίηση άκαµπτου 

σωλήνα για εξέταση του ορθού ασθενών µε αιµορροΐδες δακτυλίου αναφέρεται και 

από τους αρχαίους Ελληνες και Ρωµαίους. Οι επόµενες αξιόλογες προσπάθειες για 

ενδοσκόπηση έγιναν τον 19ο αιώνα (Bozzini και Segalas), αλλά και πάλι υπήρχαν 

σηµαντικές δυσκολίες µε την χρήση ειδικού σωλήνα και την χρησιµοποίηση πηγής 

ικανού φωτισµού6.  

Πατέρας της ενδοσκόπησης θεωρείται ο Mikulitz, µαθητής του χειρουργού 

Billroth, που επινόησε ένα άκαµπτο όργανο µε φωτισµό και κατάφερε να 

πραγµατοποιήσει ενδοσκοπική εξέταση στον οισοφάγο και στο ανώτερο τµήµα του 

στοµάχου. Το 1932 οι Wolf και Schindler επινοούν ένα διοπτρικό σύστηµα 

µεταφοράς της οπτικής δέσµης φωτός και επιτυγχάνουν να ενδοσκοπήσουν ολόκληρο 

τον στόµαχο7,8.  

Το 1957 ήταν έτος σταθµός. Ο Hirscowitz χρησιµοποίησε οπτικές ίνες.  Από 

τότε η εξέλιξη ήταν ταχεία και εντυπωσιακή. Σήµερα υπάρχουν πολύ λεπτά 

ενδοσκόπια (δ = 9 mm) µε ευρύ αυλό εργασίας και µε ηλεκτρονική µεταφορά της 

ενδοσκοπικής εικόνος σε οθόνη6,9. 

Υπέρηχοι. Η διαπίστωση του P. Curie το 1880 ότι η µηχανική παραµόρφωση 

ορισµένων υλικών προκαλεί παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος όπως και ότι η έκθεση 

ενός υλικού σε εναλλασσόµενο ρεύµα προκαλεί µηχανικές δονήσεις (πιεζοηλεκτρικό 

φαινόµενο) ήταν η αρχή για την µελέτη των υπερήχων.  

Αν και η εφαρµογή των υπερήχων έγινε στους δυο µεγάλους πολέµους µε 

σκοπό τον εντοπισµό εχθρικών υποβρυχίων, η εφαρµογή τους στην ιατρική άρχισε το 

1957 µε τον πρώτο υπερηχογράφο.  

Το 1972 στην Αυστραλία ο Kossof ανακάλυψε την κλίµακα του γκρίζου. Στην 

δεκαετία του ΄80 µε την απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο (real time), την εφαρµογή 

Doppler, και την χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής, οι υπέρηχοι αποτελούν µια από 

τις βασικές απεικονιστικές µεθόδους διερευνήσεως των ασθενών10. 

Ενδοσκοπική Υπερηχοτοµογραφία. Η ανάγκη λεπτοµερέστερης απεικόνισης 

των ενδοθωρακικών και κοιλιακών οργάνων ήταν αιτία να δηµιουργηθεί 

ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία. Έτσι δεν υπάρχουν οι δυσκολίες στην απεικόνιση 

οργάνων λόγω παρεµβολής αέρα, λίπους ή οστών. Οι Wild και Reid το 1957 
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ανακοίνωσαν αποτελέσµατα µελέτης του ορθού µε ηχοβολέα. Ο Hisanaga το 1980 

πρότεινε τρόπο µελέτης της καρδιάς µε διοισοφάγειο ηχοβολέα11,12.  

Οι δυσκολίες εισαγωγής ηχοβολέα στον στόµαχο και δωδεκαδάκτυλο 

καθυστέρησαν την ανάπτυξη της ενδοηχογραφίας. Στην αρχή της δεκαετίας του ΄80 

ανακοινώνονται αποτελέσµατα παρατηρήσεων µε ηχοενδοσκόπιο από τον Di 

Magno2.  

Τα συστήµατα ενδοηχογραφίας τα 5 τελευταία χρόνια έτυχαν εντυπωσιακής 

εξέλιξης. Με τα όργανα τελευταίας γενιάς υπάρχουν δυνατότητες ταυτόχρονης 

διενέργειας Doppler, λήψης καθοδηγούµενης βιοψίας ή ενδοσκοπικής παλίνδροµης 

χολαγγειο-παγκρεατογραφίας (ERCP), ενώ µε την τρισδιάστατη ενδοηχογραφία που 

ήδη εφαρµόζεται πειραµατικά, οι µελλοντικές προοπτικές είναι µεγάλες13,14,15,16.       
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

 

Οι υπέρηχοι είναι κύµατα που µεταφέρουν ενέργεια στο χώρο. Είναι 

ακουστικά κύµατα µε συχνότητες µεγαλύτερες από αυτές που µπορεί να συλλάβει το 

ανθρώπινο αυτί, δηλαδή µεγαλύτερες των 20 MHz. Η διαφορά τους από τα 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα έγκειται στο ότι για τη µεταφορά τους απαιτείται κάποιο 

µέσο διάδοσης17,18. 

Η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων (c), είναι συνάρτηση της πυκνότητας (p) 

και της ελαστικότητας όγκου (K) του µέσου διάδοσης (c = (K/p)1/2 ). H ελαστικότητα 

όγκου είναι το µέτρο της µεταβολής του όγκου ενός υλικού κάτω από µια ορισµένη 

πίεση. 

Τα ακουστικά κύµατα είναι διαµήκη, δηλαδή οι κυµατικές µεταβολές είναι 

στην ίδια κατεύθυνση µε την κατεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Οι κυµατικές 

µεταβλητές είναι ηµιτονοειδείς συναρτήσεις του χρόνου. Ξεκινούν από κάποια τιµή 

ηρεµίας, φθάνουν σε µια µέγιστη τιµή αφού περάσουν από τη µέση τιµή ηρεµίας, 

κατεβαίνουν σε µια ελάχιστη µορφή και επιστρέφουν ξανά στη µέση τιµή ηρεµίας. Η 

κάθε επανάληψη ονοµάζεται κύκλος. Τα σωµατίδια του µέσου διάδοσης 

επανέρχονται στην αρχική θέση ηρεµίας, όταν ο ηχοβολέας σταµατήσει την εκποµπή 

του συνεχούς κύµατος. 

Οι παράµετροι που χαρακτηρίζουν τους υπέρηχους είναι: η συχνότητα (f), η 

περίοδος (T), το µήκος κύµατος (λ), το πλάτος κύµατος, η ταχύτητα διάδοσης και η 

ένταση (I). 

Συχνότητα είναι ο αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτο (sec). Εκφράζεται σε 

µονάδες Hertz (Hz). (1 Hz = 1 κύκλος /sec, 1 MHz = 1.000.000 Hz). 

Περίοδος είναι η διάρκεια ενός κύκλου. Τ = 1 / f. 

Mήκος κύµατος ονοµάζεται το µήκος που καταλαµβάνει στο χώρο ένας 

κύκλος κύµατος και ισούται µε την ταχύτητα µεταφοράς δια της συχνότητας (λ = c/f). 

H ένταση µιας δέσµης υπερήχων εκφράζεται σε Watt/cm2. H µέση ένταση 

µιας διαγνωστικής δέσµης είναι της τάξεως  mW/cm2. 

Mετατροπέας ενέργειας.  Η λειτουργία παραγωγής και ανίχνευσης υπερήχων 

βασίζεται στο όργανο που ονοµάζεται µετατροπέας ενέργειας ή ηχοβολέας 

(transducer). Στην υπερηχοτοµογραφία το όργανο αυτό είναι το σηµείο επαφής του 

συστήµατος απεικόνισης µε τον ασθενή. Παίζει σηµαντικό ρόλο σαν ποµπός - για την 

παραγωγή δέσµης υπερήχων - και σαν δέκτης - για την ανίχνευση των ανακλώµενων 
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ήχων. Στην παραγωγή των υπερήχων, µετατρέπεται ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική, 

ενώ στην ανίχνευση των ανακλάσεων, µετατρέπεται η µηχανική ενέργεια σε 

ηλεκτρική και στην συνέχεια υποβάλλεται σε ηλεκτρονική επεξεργασία για την 

κατασκευή και την καταγραφή εικόνος.  

Βασική µονάδα του µετατροπέα είναι ο κρύσταλλος που κατασκευάζεται από 

χαλαζία και τιτανικό µόλυβδο, υλικά που παρουσιάζουν το πιεζοηλεκτρικό 

φαινόµενο. Οι κρύσταλλοι αυτοί όταν δεχθούν ένα ηλεκτρικό παλµό, παράγουν µια 

ηλεκτρική δόνηση σε κάποια χαρακτηριστική συχνότητα συντονισµού, που εξαρτάται 

κυρίως από το πάχος του κρυστάλλου. Η δόνηση αυτή διαδίδεται στους ανθρώπινους 

ιστούς σαν δέσµη υπερήχων. Αντίστροφα όταν οι ανακλάσεις προσκρούσουν στον 

πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, µετατρέπεται η ακουστική ενέργεια σε ηλεκτρική17. 

Η συχνότητα της δέσµης των υπερήχων που παράγει κάθε µετατροπέας είναι 

ίδια µε την συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης που δέχεται. Η απόδοση είναι 

µεγαλύτερη όταν η συχνότητα είναι ίση µε την χαρακτηριστική συχνότητα του 

κρυστάλλου. 

Ο παράγων Q χαρακτηρίζει κάθε µετατροπέα και δείχνει την ποιότητα των 

παραγόµενων υπερήχων. Η ικανότητα του υπερηχοτοµογράφου να διακρίνει 

γειτονικές ανακλαστικές επιφάνειες ονοµάζεται αξονική διακριτική ικανότητα. 

Χαρακτηριστικά δέσµης υπερήχων: To σύνολο των ακουστικών κυµάτων που 

παράγεται από ένα πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο όταν δεχθεί σαν ερέθισµα ένα 

ηλεκτρικό παλµό, συνθέτει ένα συνεχές ακουστικό κύµα που διαδίδεται σε κάποιο 

µέσο σχηµατίζοντας µια δέσµη υπερήχων (αρχή Huygen). Μια δέσµη υπερήχων 

αποτελείται από δύο ζώνες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το τµήµα της δέσµης 

µεταξύ του κρυστάλλου και µιας συγκεκριµένης κοντινής απόστασης ονοµάζεται 

ζώνη Fresnel και είναι κυλινδρική. Πέρα από αυτή την απόσταση η υπόλοιπη δέσµη 

ονοµάζεται ζώνη Fraunhofer και χαρακτηρίζεται από αύξηση της διαµέτρου της 

ζώνης.  

Η διάµετρος της δέσµης υπερήχων µεταβάλλεται σαν συνάρτηση της 

απόστασης από τον µετατροπέα και εξαρτάται από την διάµετρο του και την 

συχνότητα των υπερήχων που εκπέµπει. Η ζώνη Fresnel είναι µακρύτερη για 

µετατροπείς ενέργειας µεγάλης διαµέτρου και για µεγάλες συχνότητες υπερήχων. 

Αυτό είναι σηµαντικό γιατί η απεικόνιση των ιστών µέσα στη ζώνη Fresnel δεν είναι 

αντιπροσωπευτική της πραγµατικής σύστασης τους. Στην υπερηχοτοµογραφία είναι 

επιθυµητό να ελέγχεται η διάµετρος της δέσµης των υπερήχων η οποία καθορίζει την 
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ικανότητα διακρίσεως γειτονικών ανακλάσεων. Η διακριτική ικανότητα βελτιώνεται 

µε εστίαση της δέσµης υπερήχων. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση κοίλων κρυστάλλων 

ή µικρών κρυστάλλων διατεταγµένων σε σειρά.  

Αλληλεπίδραση υπερήχων και βιολογικών ιστών: Τα φαινόµενα 

αλληλεπίδρασης υπερήχων και βιολογικών ιστών είναι η ανάκλαση, η διάθλαση και η 

απορρόφηση της δέσµης των υπερήχων. 

Η υπερηχοτοµογραφία βασίζεται στο φαινόµενο της ανάκλασης αντίθετα µε 

την κλασσική ακτινογραφία που βασίζεται στην απορρόφηση των ακτίνων Χ από 

τους ιστούς. Το φαινόµενο της διάθλασης και της απορρόφησης της δέσµης των 

υπερήχων επιδρά αρνητικά στην υπερηχοτοµογραφία, επηρεάζοντας την ακρίβεια, 

την θέση, το σχήµα και το µέγεθος των ανατοµικών σχηµατισµών.  

Η κατασκευή της εικόνας βασίζεται στη µερική ανάκλαση της δέσµης 

υπερήχων όπως αυτή προσπίπτει διαδοχικά σε ιστούς µε διαφορετική ακουστική 

αντίσταση. Η ειδική ακουστική αντίσταση (Ζ) είναι στοιχειώδης ιδιότητα της ύλης 

και ισούται µε την πυκνότητα (p) επί την ταχύτητα του ήχου (c) στο συγκεκριµένο 

υλικό (Ζ = pc). Ο συντελεστής ανάκλασης (R) δηλαδή το ποσοστό της ανακλώµενης 

ενέργειας µιας δέσµης υπερήχων αν η δέσµη πέφτει κάθετα σε µια επιφάνεια µεταξύ 

δύο βιολογικών ιστών µε ειδικές ακουστικές αντιστάσεις Ζ1 και Ζ2  δίδεται από τη 

σχέση:  R = ( Ζ1 - Ζ2 )2 / ( Ζ1 + Ζ2 )2. O συντελεστής µετάδοσης (Τ), είναι το ποσοστό 

της δέσµης των υπερήχων που µεταδίδεται πέρα από την ανακλώµενη επιφάνεια και 

είναι ίσος µε (100 - R)%. 

Εάν η πρόσπτωση της δέσµης γίνει υπό γωνία, ένα µέρος της ενέργειας 

ανακλάται και το υπόλοιπο συνεχίζει να διαδίδεται, το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται  

διάθλαση. Η διάθλαση είναι η κύρια πηγή τεχνικών σφαλµάτων. Η σκέδαση της 

δέσµης υπερήχων που συµβαίνει αν οι διαστάσεις των ανακλαστικών επιφανειών 

είναι συγκρίσιµες µε το µήκος κύµατος των υπερήχων, επιτρέπει την απεικόνιση και 

του παρεγχύµατος διαφόρων οργάνων. 

Το φαινόµενο που προκαλεί σταδιακή εξασθένηση της δέσµης υπερήχων είναι 

η απορρόφηση ενέργειας από τους ιστούς οπότε η ακουστική ενέργεια µετατρέπεται 

σε θερµότητα. Η εξασθένηση είναι ανάλογη της διανυόµενης αποστάσεως και της 

συχνότητας. H µέτρηση γίνεται σε dB/cm.                

Στατική και δυναµική απεικόνιση. Σε ένα τυπικό σύστηµα 

υπερηχοτοµογραφίας ο παλµοδότης στέλνει ηλεκτρικούς παλµούς στον µετατροπέα 

ενέργειας ο οποίος παράγει παλµούς υπερήχων. Οι  ανακλάσεις που παράγονται από 
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τους ιστούς, κατευθύνονται στον µετατροπέα ενέργειας όπου µετατρέπονται σε 

ηλεκτρικά σήµατα. Η κατασκευή της εικόνας στην οθόνη πραγµατοποιείται αφού τα 

ηλεκτρικά σήµατα υποστούν επεξεργασία. Τα στάδια επεξεργασίας είναι η ενίσχυση, 

η αντιστάθµιση, η αποδιαµόρφωση, η συµπίεση και τέλος η επιλογή των ισχυρών 

ανακλάσεων. Κατά την ενίσχυση (amplification), ενισχύονται τα σήµατα µε χαµηλή 

ένταση. Ακολουθεί η αντιστάθµιση (compensation), κατά την οποία γίνονται 

διορθώσεις στο πλάτος του σήµατος που προέρχεται από σηµεία  ευρισκόµενα σε 

διαφορετικές αποστάσεις αλλά  έχουν τον ίδιο συντελεστή ανάκλασης. Στην 

αποδιαµόρφωση (demodulation), τα σήµατα φιλτράρονται και αποδιαµορφώνονται, 

στη συνέχεια γίνεται συµπίεση των ανακλάσεων ώστε να είναι συµβατές µε την υπό 

προβολή οθόνη (compression). Στο τελικό στάδιο (rejection) γίνεται απόρριψη των 

µη ισχυρών ανακλάσεων όπως αυτές που προέρχονται από θορύβους π.χ. από 

πολλαπλές σκεδάσεις στους ιστούς (Σχήµα 1). 

 
Σχήµα 1: Στάδια επεξεργασίας σηµάτων εξόδου του µετατροπέα ενέργειας πριν από 

την κατασκευή της τελικής εικόνος17  
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Κατά την στατική υπερηχοτοµογραφία κάποια ανατοµική τοµή σαρώνεται 

από κίνηση του µετατροπέα στην επιφάνεια του σώµατος. Τα σήµατα εξόδου 

µετασχηµατίζονται σε εικόνες δύο διαστάσεων µε τον τρόπο Β (Brightness mode) και 

µε χρήση της κλίµακας του γκρίζου που δηλώνει ικανότητα διακρίσεως πολλών 

επιπέδων έντασης στην τελική εικόνα. 

Στη δυναµική υπερηχοτοµογραφία ή σε πραγµατικό χρόνο (real time), η 

επεξεργασία των ανακλάσεων, η αποθήκευση στη µνήµη και η προβολή στην οθόνη 

γίνονται µε ταχύτητα πολλών εικόνων ανά δευτερόλεπτο. Οι µετατροπείς ενέργειας 

που χρησιµοποιούνται είναι δυο ειδών, µηχανικής ή ηλεκτρονικής σάρωσης. Στο 

σύστηµα µηχανικής σάρωσης, ο µετατροπέας ή οι µετατροπείς εκτελούν κίνηση 

τύπου ταλάντωσης ή περιστροφής. Στα συστήµατα ηλεκτρονικής σάρωσης, 

χρησιµοποιούνται διατάξεις κρυστάλλων µε ορθογώνιο ή δακτυλιοειδές σχήµα. 

Χωρική διακριτική ικανότητα ονοµάζεται η ικανότητα ενός συστήµατος να 

διακρίνει δυο γειτονικούς ανακλαστήρες και ισούται µε την ελάχιστη δυνατή 

απόσταση µεταξύ δυο ανακλαστήρων που διακρίνονται στη τελική εικόνα. Έχει δυο 

συνιστώσες, την αξονική διακριτική ικανότητα (axial resolution) και την πλάγια 

διακριτική ικανότητα (lateral resolution).  

Η αξονική διακριτική ικανότητα εξαρτάται από τον αριθµό κύκλων ανά 

παλµό και από το µήκος κύµατος των υπερήχων. Η αξονική διακριτική ικανότητα 

βελτιώνεται µειώνοντας τους κύκλους ανά παλµό ή αυξάνοντας τη συχνότητα των 

υπερήχων, αλλά εις βάρος του βάθους απεικόνισης. Σαν πλάγια διακριτική ικανότητα 

ορίζεται η ελάχιστη δυνατή απόσταση, κάθετα στη κατεύθυνση της δέσµης υπερήχων 

µεταξύ δυο ανακλαστήρων που δίνουν δυο ξεχωριστές ανακλάσεις και εξαρτάται από 

τις µεθόδους εστίασης17. 

Τεχνικά σφάλµατα: Είναι δυνατόν να προκύψουν σφάλµατα διακριτικής 

ικανότητας, κατεύθυνσης της δέσµης υπερήχων και σφάλµατα εξασθένισης. Επίσης 

φαινόµενα οπτικής απάτης και σφάλµατα ερµηνείας λόγω αυξηµένου θορύβου. 

Σφάλµατα διακριτικής ικανότητας προέρχονται από περιορισµένη αξονική και πλάγια 

διακριτική ικανότητα και από το πάχος τοµής. Τα σφάλµατα κατεύθυνσης έχουν 

σχέση µε τις πολλαπλές ανακλάσεις, διαθλάσεις και αντικατοπτρισµού της δέσµης 

των υπερήχων. Τα σφάλµατα εξασθένισης προκαλούνται από την εξασθένιση ή 

ενίσχυση των ανακλάσεων που προκαλούν σφάλµα σκίασης ή διάθλασης.   
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ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Όργανα ενδοηχογραφίας  

 

Τα συστήµατα ενδοηχογραφίας αποτελούνται από γαστροσκόπιο πλαγίας 

οράσεως ή κολονοσκόπιο ευθείας οράσεως, στο περιφερικό τµήµα των οποίων είναι 

προσαρµοσµένος ηχοβολέας υψηλών συχνοτήτων (>7.5 ΜHz) και από την µονάδα 

υπερήχων.   

Ο ηχοβολέας εκπέµπει υψηλής συχνότητας κύµατα και βρίσκεται σε άµεση 

επαφή µε τα υπό εξέταση τµήµατα του πεπτικού σωλήνα. ∆εν παρεµβάλλονται 

µεταξύ του ηχοβολέα και του εξεταζοµένου οργάνου οστά, λίπος ή αέρας. Έτσι, 

επιτυγχάνεται ο εντοπισµός της βλάβης, λεπτοµερής απεικόνιση, καθώς και 

απεικόνιση των παρακείµενων του τοιχώµατος οργάνων. Ο ηχοβολέας παράγει τοµές 

που έχουν κατεύθυνση είτε κάθετη προς τον άξονα του οργάνου (Olympus Co.), είτε 

παράλληλη (Pentax Co.). Τα συστήµατα ενδοηχογραφίας µε δυνατότητα παραγωγής 

τοµών µε παράλληλη κατεύθυνση προς τον άξονα, προσφέρουν ακόµη το 

πλεονέκτηµα του έγχρωµου Doppler και  την δυνατότητα ακριβέστερου καθορισµού 

του σηµείου για λήψη βιοψίας από την εξεταζόµενη βλάβη19,20. Περισσότερο 

διαδεδοµένος είναι ο τύπος που παράγει κάθετες τοµές προς τον άξονα µε 

περιστρεφόµενο ηχοβολέα και σάρωση  3600. 

 Tο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η υψηλή διακριτική ικανότητα η οποία 

αυξάνει όσο αυξάνει η συχνότητα, σε βάρος όµως του βάθους σαρώσεως (2 mm στη 

συχνότητα των 7.5 ΜHz και µε βάθος σαρώσεως 10 cm, έναντι 1 mm στη συχνότητα 

των 12 MHz και µε βάθος σαρώσεως 5 cm). 

Η ακουστική σύνδεση µεταξύ ηχοβολέα και της υπό εξέταση περιοχής, 

πραγµατοποιείται πληρώνοντας τον αυλό του στοµάχου ή του δωδεκαδακτύλου µε 

απαερωµένο νερό. Πρόκειται για νερό που έχει υποστεί βρασµό και έχουν έτσι 

αποµακρυνθεί όλες οι φυσαλίδες αέρος που προκαλούν ηχητικά παράσιτα. Το ίδιο 

απαερωµένο νερό χρησιµοποιείται και για την πλήρωση του ειδικού µπαλονιού που 

προσαρµόζεται γύρω από τον ηχοβολέα (εικόνα 1). Το µπαλόνι αυτό είναι χρήσιµο 

στην εξέταση οργάνων όπου είναι απαραίτητη η άµεση επαφή ή όταν το εγχεόµενο 

στο κοίλο σπλάχνο νερό είναι ανεπαρκές για ακουστική σύνδεση. Αυτό συµβαίνει 

είτε λόγω γρήγορης προώθησής του (οισοφάγος, δεύτερη µοίρα δωδεκαδακτύλου), 

είτε λόγω θέσεως (πυλωρός, έλασσον τόξο πυλωρικού άντρου, θόλος στοµάχου)19,21.  
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Εικόνα 1. Οπτικό άκρο ηχοενδοσκοπίου µε το εδικό, γύρω από τον ηχοβολέα µπαλόνι.    

 

Όργανο GF-UM3 Η µονάδα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας (GF-UM3 / 

EU-M3) αποτελείται από γαστροσκόπιο πλαγίας οράσεως µε τον ηχοβολέα 

προσαρµοσµένο στο οπτικό άκρο του οργάνου, και την µονάδα υπερηχοτοµογραφίας. 

Υπάρχει αυλός εργασίας ο οποίος χρησιµοποιείται για απευθείας έγχυση 

απαερωµένου ύδατος στο υπό εξέταση κοίλο σπλάχνο ή για λήψη ενδοσκοπικών 

βιοψιών. Υπάρχει ακόµη δυνατότητα από τον ειδικό προς τον σκοπό αυτό αυλό, να 

γίνει αναρρόφηση  υγρών ή αέρος που πιθανόν υπάρχουν εντός του εξεταζόµενου 

οργάνου. 

 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά συστήµατος ενδοηχογραφίας GF-UM3/EU-M3 (Olympus 

Co.) 

 

Συχνότητα:                                                                                                  7.5 ή 12 MHz 

Μέθοδος σαρώσεως:                                                Περιστρεφόµενος ηχοβολέας,10/sec  

Πεδίο µελέτης:                                                                                                           3600     

Mεγίστη ευκρίνεια (resolution):                     0.5 mm στα 12 MHz, 1.0 mm στα 7.5 MHz 

Βάθος ακτίνας σαρώσεως:                                   7 cm στα 7.5 MHz,  3 cm στα  12 MHz 

Εξωτερική διάµετρος ενδοσκοπίου:                                                                       13mm  

Μήκος ακάµπτου άκρου ηχογαστροσκοπίου:                                                         43 mm 

Γωνία οράσεως:                                                                                                          800  
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∆ίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της εικόνος από την 

διενεργηθείσα εξέταση, παγώµατος της εικόνας καθώς και λήψεως εικόνας σε 

φωτογραφικό χαρτί. Ο ηχοβολέας παράγει υπερηχογραφικές τοµές που έχουν 

κατεύθυνση κάθετη προς τον άξονα του οργάνου. Τα χαρακτηριστικά του 

συστήµατος περιγράφονται στον πίνακα 1. 

 

Εξέλιξη οργάνων ενδοηχογραφίας  

 

Τα  συστήµατα ενδοηχογραφίας συνεχώς εξελίσσονται. Τα σύγχρονα 

ηχοενδοσκόπια (GF-UM 20, JF-UM 20 Olympus Co.) προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες. Είναι λεπτά (11.7 mm), ευθείας ή πλαγίας οράσεως, µε ευρύ αυλό 

εργασίας, εµβαπτιζόµενα, και µε δυνατότητα ταυτόχρονης κατευθυνόµενης λήψης 

ιστού για ιστολογική εξέταση. Επίσης µε το όργανο JF-UM20 υπάρχει η δυνατότητα 

ταυτόχρονης διενέργειας ενδοσκοπικής παλίνδροµης χολαγγειο-παγκρεατογραφίας 

(ERCP). 

Πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί το σύστηµα τελευταίας γενιάς GF-UC 30 P το 

οποίο παρέχει τη δυνατότητα έγχρωµου Doppler, µε αυλό εργασίας 2,8 mm, µε 

προσαρµοσµένο όνυχα, µε οπτική γωνία 1800 και µε δυνατότητα σύγχρονης 

παρακολούθησης της ενδοσκοπικής εικόνας.      

Στην πράξη έχει επικρατήσει ο τύπος GF-UM3. Ο µεγαλύτερος όγκος 

εργασιών της βιβλιογραφίας  έχει διενεργηθεί µε το όργανο αυτό.  

Τα συστήµατα ενδοηχογραφίας µε παραγωγή υπερηχογραφικών τοµών µε 

παράλληλη κατεύθυνση προς τον άξονα του οργάνου, (FG - 34 UX Pentax Co.) έχουν 

τη δυνατότητα διενέργειας έγχρωµου Doppler. Στη βελτιωµένη σειρά FG - 36 UX 

υπάρχει προσαρµοσµένος ειδικός όνυχας ενώ η νεώτερη έκδοση FG - 38 UX έχει 

ευρύ αυλό εργασίας 3,2 mm που δίδει τη δυνατότητα διενέργειας παροχετεύσεων19,22.  

Σηµαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών υπήρξαν οι καθετήρες 

υπερηχογραφίας (miniprobes). Πρόκειται για ειδικούς λεπτούς καθετήρες υπερήχων 

διαµέτρου 1,9 - 2,6 mm και  7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 και 30 MHz οι οποίοι εισάγονται 

στον αυλό του γαστροσκοπίου ή του ηχοενδοσκοπίου και είναι πολύ χρήσιµοι σε  

δύσκολες στενώσεις όπου αδυνατεί να διέλθει το ηχοενδοσκόπιο, - ειδικά σε 

εκτεταµένες στενώσεις λόγω καρκίνου του οισοφάγου - όπως και στην διερεύνηση 

του χοληδόχου ή του παγκρεατικού πόρου, µετά από σφιγκτηροτοµή του Oddi23,24.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 

 

Ο οισοφάγος είναι ένας µυώδης σωλήνας που χρησιµεύει για την µεταφορά 

των τροφών από τον υποφάρυγγα στον στόµαχο. Ανατοµικά διακρίνονται 3 µοίρες, η 

τραχηλική, η θωρακική και η κοιλιακή µοίρα. Τα άνω όρια του οισοφάγου είναι στον 

κρικοειδή χόνδρο του λάρυγγα, στο ύψος του VIου αυχενικού σπονδύλου. Τα άπω 

όρια του είναι στο σηµείο µετάπτωσης του πολύστιβου πλακώδους επιθηλίου σε 

κυλινδρικό και αντιστοιχεί στο ύψος του XIου θωρακικού σπονδύλου. Στην πορεία 

του προς το στόµαχο, ο οισοφάγος είναι σε γειτνίαση µε την τραχεία και τον 

θυρεοειδή αδένα (τραχηλική µοίρα), µεταξύ τραχείας και σπονδυλικής στήλης και 

στη συνέχεια διέρχεται δεξιά του αορτικού τόξου, πίσω από τον αριστερό βρόγχο, 

πίσω από το περικάρδιο και πριν µεταπέσει στην διαφραγµατική µοίρα, µπροστά από 

την αορτή. Η κοιλιακή του µοίρα έρχεται σε επαφή µε τον αριστερό ηπατικό λοβό. 

Το οισοφαγικό τοίχωµα αποτελείται από 4 χιτώνες. Τον βλεννογόνο, µε 

πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο, χόριο και την βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα που 

αποτελείται από λείες µυϊκές ίνες. Τον υποβλεννογόνο, µε χαλαρό ιστό που περιέχει 

αγγεία και νεύρα. Τον µυϊκό χιτώνα, από επιµήκεις και κυκλοτερείς ίνες και τον 

ινώδη χιτώνα (adventitia) που αποτελείται από συνδετικό ιστό µε ελαστικές ίνες. 

(Σχήµα 2) 

Οι αρτηρίες προέρχονται από την κάτω θυρεοειδική αρτηρία, τη θωρακική 

αορτή, την αριστερή γαστρική και την κάτω φρενική αρτηρία. Οι φλέβες εκβάλλουν 

στην άζυγο, στις κάτω θυρεοειδικές και στην πυλαία φλέβα.  

Τα λεµφαγγεία εκβάλουν στα εν τω βάθει τραχηλικά και στα επιχώρια 

λεµφογάγγλια (οπίσθια µεσοπνευµόνια λεµφογάγγλια) που βρίσκονται κατά µήκος 

του οισοφάγου. Τα νεύρα προέρχονται από το συµπαθητικό και το 

πνευµονογαστρικό25. 

Ο στόµαχος αποτελεί την πλέον διατεταµένη µοίρα του πεπτικού σωλήνα. 

Επικοινωνεί µε τον οισοφάγο δια του καρδιακού στοµίου και µε το δωδεκαδάκτυλο  

δια του πυλωρικού στοµίου. Εµφανίζει πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια και δύο χείλη, 

το µείζον και έλασσον τόξο. Οι µοίρες του στοµάχου είναι τέσσερις. Η καρδιακή 

µοίρα (µήκους 1 - 4 cm) αποτελεί την µετάπτωση του οισοφάγου στο στόµαχο. Ο 

θόλος αποτελεί το τµήµα του στοµάχου πού είναι πάνω από το επίπεδο του 

καρδιακού στοµίου. Το σώµα αποτελεί την µεγαλύτερη µοίρα του στοµάχου. Το 
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πυλωρικό άντρο είναι το κατώτερο τµήµα του στοµάχου και καταλήγει στο πυλωρικό 

στόµιο. 

Η πρόσθια επιφάνεια  έρχεται σε επαφή µε το κοιλιακό τοίχωµα και µε την 

κάτω επιφάνεια του ήπατος. Η οπίσθια επιφάνεια έρχεται σε επαφή µε τον αριστερό 

νεφρό, τον σπλήνα, µε το εγκάρσιο κόλον και µε το πάγκρεας.  

Το γαστρικό τοίχωµα αποτελείται από τέσσερις χιτώνες. Τον βλεννογόνο, µε 

την βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα. Τον υποβλεννογόνο. Την µυϊκή στιβάδα και τον 

εξωτερικό χιτώνα, τον ορογόνο. Το πάχος του βλεννογόνου κυµαίνεται µεταξύ 0,5 

και 1,2 mm και εξαρτάται από το βαθµό διάτασης. Ο βλεννογόνος και ο 

υποβλεννογόνος σχηµατίζουν τις γαστρικές πτυχές. Ο µυϊκός χιτώνας αποτελείται 

από τις επιµήκεις, κυκλοτερείς και λοξές λείες µυϊκές ίνες. Ο µυϊκός χιτώνας 

παχύνεται στο ύψος του πυλωρικού στοµίου σχηµατίζοντας τον πυλωρικό σφιγκτήρα. 

Ο ορογόνος προέρχεται από το περισπλαχνικό πέταλο του περιτοναίου. (Σχήµα 2) 

Η αιµάτωση γίνεται από κλάδους της κοιλιακής αρτηρίας. Την δεξιά και 

αριστερή γαστρική αρτηρία στο έλασσον τόξο, την δεξιά και αριστερή 

γαστροεπιπλοϊκή στο µείζον τόξο και τις βραχείες γαστρικές στο θόλο του στοµάχου. 

Οι φλέβες εκβάλουν στο πυλαίο σύστηµα.                 . 

Τα επιχώρια λεµφογάγγλια είναι τα άνω γαστρικά λεµφογάγγλια στην περιοχή 

του ελάσσονος τόξου, τα κάτω γαστρικά λεµφογάγγλια στην περιοχή του µείζονος 

τόξου και τα σπληνικά λεµφογάγγλια στην περιοχή του θόλου όπου τα λεµφαγγεία 

παροχετεύουν τη λέµφο του στοµάχου. 

Η παρασυµπαθητική, χολινεργική νεύρωση γίνεται από το δεξιό και οπίσθιο 

πνευµονογαστρικό. Η συµπαθητική νεύρωση προέρχεται από τα πλάγια κέρατα των 

τµηµάτων D6 - D10 και µέσω του σπλαχνικού νεύρου καταλήγει στο κοιλιακό 

γάγγλιο26.                

Το δωδεκαδάκτυλο αποτελεί την αρχική µοίρα του λεπτού εντέρου. Αρχίζει 

από το πυλωρικό στόµιο και καταλήγει στην νηστιδο-δωδεκαδακτυλική καµπή. Έχει 

µήκος 20 - 25 cm  Σχηµατίζει αγκύλη και περιβάλει την κεφαλή του παγκρέατος. 

Εµφανίζει 4 µοίρες.  

Η πρώτη µοίρα (ηπατική) αποκαλείται βολβός του δωδεκαδακτύλου. Στην 

δεύτερη µοίρα (κατιούσα ή νεφρική) βρίσκεται η θηλή ή φύµα Vater, όπου 

εκβάλλουν ο χοληδόχος πόρος και ο µείζων παγκρεατικός πόρος. Η τρίτη µοίρα είναι 

οριζόντια και αποκαλείται προαορτική. Η τέταρτη µοίρα έχει ανιούσα πορεία και 

καταλήγει στην νηστιδο-δωδεκαδακτυλική καµπή, από όπου αρχίζει η νήστιδα. 
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Ιστολογικά παρουσιάζει 4 χιτώνες, τον  βλεννογόνο που περιλαµβάνει και τη 

βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα, τον υποβλεννογόνο, τον µυϊκό και τον ορογόνο χιτώνα. 

Το περιτόναιο καλύπτει το δωδεκαδάκτυλο µόνο στην πρόσθια και πλάγια επιφάνεια 

του. (Σχήµα 2) 

Η αιµάτωση του δωδεκαδακτύλου γίνεται από την άνω παγκρεατο-

δωδεκαδακτυλική αρτηρία που είναι κλάδος της γαστροδωδεκαδακτυλικής. Η 

τέταρτη µοίρα αιµατώνεται από την άνω µεσεντέριο αρτηρία.. Η φλέβες εκβάλουν 

στην πυλαία φλέβα. Τα λεµφαγγεία παροχετεύουν προς τους πυλαίους και τους 

πυλωρικούς λεµφαδένες.  

Η νεύρωση γίνεται από ίνες του συµπαθητικού (αδρενεργικές, ανασταλτικές) 

που προέρχονται από κλάδους του κοιλιακού και του άνω µεσεντέριου γαγγλίου και 

από ίνες του παρασυµπαθητικού που είναι χολινεργικές και διεγερτικές και 

προέρχονται από το πνευµονογαστρικό26.  

 

 
 

Σχήµα 2. Σχηµατική απεικόνιση των ανατοµικών στιβάδων του πεπτικού σωλήνα. Α: 

Aυλός, Β: Βλεννογόνος, ΒΜ: Βλεννογόνιος µυϊκή, Υ:Yποβλεννογόνος, Μ: µυϊκή, Ο: 

Ορογόνος. (Ο οισοφάγος αντί του ορογόνου  καλύπτεται από τον εξωτερικό οισοφαγικό 

χιτώνα –adventitia)       

 21



ΕΝ∆ΟΗΧΟΓΡΑΦΙΑ  ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ  

 

Τεχνική εξέτασης οισοφάγου, στοµάχου, δωδεκαδακτύλου  

 

Η τεχνική της εξέτασης σε γενικές γραµµές δεν διαφέρει από την 

γαστροσκόπηση. Για την σωστή αξιολόγηση των ευρηµάτων, βέβαια, απαιτείται 

εξειδίκευση.  

Χρησιµοποιούνται 3 τεχνικές ή συνδυασµοί αυτών21,27. 

1: Άµεση επαφή ηχοβολέα - τοιχώµατος 

2: Πλήρωση του ειδικού µπαλονιού περί τον ηχοβολέα µε απαερωµένο νερό 

(Εικόνα 1-σελ.16). Η διάταση του µπαλονιού από το νερό πρέπει να είναι τέτοια  που 

να µην προκαλείται πίεση και ως εκ τούτου παραµόρφωση στο τοίχωµα28. 

3: ∆ιοχέτευση 300 - 400 ml απαερωµένου νερού στον αυλό του εξεταζόµενου 

κοίλου σπλάχνου.   

 Η εξέταση θα γίνει αφού προηγηθεί ο απαραίτητος κλινικοεργαστηριακός 

έλεγχος και γαστροσκόπηση, για τον καθορισµό της ενδείξεως και τον εντοπισµό της 

προς διερεύνηση βλάβης. Ο ασθενής πρέπει να είναι νήστις. Μετά την τοπική 

αναισθησία του φάρυγγα (Ξυλοκαίνη 2%) και ενδοφλέβια καταστολή (Μιδαζολάµη ή 

∆ιαζεπάµη), το όργανο προωθείται µέχρι την δεύτερη µοίρα του δωδεκαδακτύλου 

υπό οπτικό έλεγχο.  

Η εξέταση αρχίζει µε την απεικόνιση της δεύτερης µοίρας του 

δωδεκαδακτύλου και καθώς εξέρχεται το όργανο, η εξέταση ολοκληρώνεται 

σύµφωνα µε τις ακόλουθες θέσεις: I: ∆εύτερη µοίρα δωδεκαδακτύλου, II: Φύµα 

Vater, III: Βολβός δωδεκαδακτύλου, IV:  Άντρο στοµάχου, V: Σώµα στοµάχου, VI: 

Θόλος στοµάχου, VII: Οισοφάγος29.  

Τα παρακείµενα όργανα, που απεικονίζονται από τον οισοφάγο, στόµαχο και 

δωδεκαδάκτυλο είναι: 

Οισοφάγος:  Kαρδιακές κοιλότητες (αριστερός κόλπος, αριστερά κοιλία, µιτροειδής 

βαλβίδα), αορτικό τόξο, θωρακική αορτή, άζυγος φλέβα.. 

Θόλος στοµάχου: Σπλήνας, αριστερός νεφρός, αριστερός ηπατικός λοβός, ουρά 

παγκρέατος. 

Σώµα στοµάχου: Αορτή, σπληνική φλέβα, σώµα παγκρέατος, αριστερός λοβός 

ήπατος. 
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Πυλωρικό άντρο: Κάτω κοίλη φλέβα, πυλαία φλέβα, σπληνική φλέβα, άνω 

µεσεντέριος αρτηρία, σώµα παγκρέατος, ηπατικό παρέγχυµα. 

∆ωδεκαδάκτυλο: Κάτω κοίλη φλέβα, άνω µεσεντέριος φλέβα, αορτή, άνω πόλος 

δεξιού νεφρού, κεφαλή παγκρέατος, φύµα Vater, αριστερός λοβός ήπατος, κατώτερο 

τµήµα του χοληδόχου πόρου.  

  

Φυσιολογικό τοίχωµα του ανώτερου πεπτικού σωλήνα στην ενδοηχογραφία 

Αντιστοιχία ιστολογικής και ΕUS εικόνας  

 

Η φυσιολογική απεικόνιση του τοιχώµατος του ανώτερου πεπτικού σωλήνα, 

αντιστοιχεί κατά πολύ στην ιστολογική υφή30 (Σχήµα 2). Απεικονίζονται 5 στιβάδες 

εναλλασσόµενης ηχογένειας (Εικόνα 2). Η πρώτη, υπερηχογενής, αντιστοιχεί στην 

επιφάνεια επαφής ηχοβολέα - βλεννογόνου και τον βλεννογόνο. Η δεύτερη, 

υποηχογενής, αντιστοιχεί κατά πολύ στην βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα. Η τρίτη, 

υπερηχογενής, αντιστοιχεί στον υποβλεννογόνο και η τέταρτη, υποηχογενής, 

αντιστοιχεί στην µυϊκή στιβάδα. Η πέµπτη στιβάδα είναι υπερηχογενής και 

αντιστοιχεί στον ορογόνο και στο περιορογόνιο λίπος, ενώ για τον οισοφάγο,  στον 

έξω χιτώνα (adventitia)21. 

  

 
 

Εικόνα 2. Ενδοηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού γαστρικού τοιχώµατος στο µείζον 

τόξο του σώµατος. ∆ιακρίνονται οι 5 στιβάδες εναλλασσόµενης ηχογένειας. Β: 

Βλεννογόνος, ΒΜ: Βλεννογόνιος µυϊκή, Υ: Υποβλεννογόνος,  Μ: Μυϊκή, Ο: Ορογόνος, 

ΓΑ: Γαστρικός αυλός. 
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Το φυσιολογικό οισοφαγικό τοίχωµα (Εικόνα 3) είναι πάχους 3,0 - 3,5 mm. 

Υπερηχογραφικά ο οισοφάγος χωρίζεται σε άνω τριτηµόριο από τον 

στοµατοφάρυγγα µέχρι το άνω όριο του αορτικού τόξου, σε µέσο τριτηµόριο από το 

αορτικό τόξο µέχρι την τρόπιδα και σε κατώτερο τριτηµόριο από την τρόπιδα µέχρι 

την γαστροοισοφαγική συµβολή. Κατά την ενδηχογραφική εξέταση του οισοφάγου 

προτιµάται η µέθοδος µε το µπαλόνι και αποφεύγεται η µεγάλη πίεση στο µπαλόνι28. 

 

 

  
 

 

Εικόνα 3. Ενδοηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού οισοφαγικού τοιχώµατος. 

∆ιακρίνονται οι 5 στιβάδες εναλλασσόµενης ηχογένειας. 1: Βλεννογόνος, 2: 

Βλεννογόνιος µυϊκή, 3: Υποβλεννογόνος,  4: Μυϊκή, 5: Εξωτερικός χιτώνας, Ο: 

Οισοφαγικός αυλός. 

 

Το φυσιολογικό γαστρικό τοίχωµα είναι πάχους 3,0 - 4,0 mm και εξαρτάται 

από την ανατοµική περιοχή, λεπτότερο στο θόλο, πιο παχύ στην πυλωρική µοίρα 

(Εικόνα 4,5,6). Για την εξέταση χρησιµοποιούνται και οι τρεις τεχνικές.(άµεση 

επαφή, µπαλόνι, διοχέτευση απαερωµένου νερού). 

Το µέσο πάχος του δωδεκαδακτυλικού τοιχώµατος είναι 3,0 - 3,5 mm. Με το 

ηχοενδοσκόπιο είναι προσιτές για εξέταση η πρώτη και η δεύτερη µοίρα. Το τοίχωµα 

απεικονίζεται µε ακρίβεια αν χρησιµοποιηθεί η τεχνική του µπαλονιού και της 

άµεσης επαφής.   
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Εικόνα 4 Ενδοηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού γαστρικού τοιχώµατος στο 

πυλωρικό άντρο. ∆ιακρίνονται οι 5 στιβάδες εναλλασσόµενης ηχογένειας. 1: 

Βλεννογόνος, 2: Βλεννογόνιος µυϊκή, 3: Υποβλεννογόνος,  4: Μυϊκή, 5: Ορογόνος, ΓΑ: 

Γαστρικός αυλός. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 Ενδοηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού γαστρικού τοιχώµατος στο σώµα 

του στοµάχου. ∆ιακρίνονται οι 5 στιβάδες εναλλασσόµενης ηχογένειας. 1: Βλεννογόνος, 

2: Βλεννογόνιος µυϊκή, 3: Υποβλεννογόνος,  4: Μυϊκή, 5: Ορογόνος, ΓΑ: Γαστρικός 

αυλός. 
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Εικόνα 6 Ενδοηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού γαστρικού τοιχώµατος στο σώµα, 

θόλο του στοµάχου. ∆ιακρίνονται οι 5 στιβάδες εναλλασσόµενης ηχογένειας. 1: 

Βλεννογόνος, 2: Βλεννογόνιος µυϊκή, 3: Υποβλεννογόνος,  4: Μυϊκή, 5: Ορογόνος, ΓΑ: 

Γαστρικός αυλός,. ΕΤ: Eλασον τόξο ΜΤ: Μείζον τόξο 

 

 

Σφάλµατα και ερµηνεία της εικόνας. Προβλήµατα στη χρήση 

      

Για τη σωστή αξιολόγηση των ευρηµάτων, οι υπερηχογραφικές τοµές πρέπει 

να είναι κάθετες στην εξεταζόµενη περιοχή. Οι πλάγιες τοµές παράγουν ηχητικά 

παράσιτα ή και ψευδείς εικόνες. Η ύπαρξη αέρα στο εξεταζόµενο όργανο είναι αιτία 

να προκύπτουν προβλήµατα µη απεικόνισης (Εικόνα 8), ή απεικόνισης εικόνας 

κατόπτρου31 (Εικόνα 9).  Ο υπάρχων αέρας αναρροφάται από τον ειδικό αυλό 

εργασίας του οργάνου. Αν η ποσότητα ύδατος που διοχετεύεται στον στόµαχο είναι 

µεγάλη, η αξιολόγηση του γαστρικού τοιχώµατος καθίσταται δυσχερής λόγω της 

µεγάλης διατάσεως (Εικόνα 7). 

Η εξέταση βλαβών που εντοπίζονται στα άπω όρια του θόλου του στοµάχου 

δεν είναι πάντα ευχερής λόγω θέσεως (∆υσχέρεια προσπέλασης του οργάνου για 

δηµιουργία άµεσης επαφής).  

Η χρησιµοποίηση της συχνότητας των 12 MHz για λεπτοµερέστερη 

απεικόνιση, συνιστάται σε εξεταζόµενες βλάβες πλησίον του ηχοβολέα. 

 Εχει αναφερθεί επί εντόνου φλεγµονής δυσχέρεια της µεθόδου στην 

διαφοροδιάγνωση νεοπλασµατικής διήθησης / φλεγµονής (µπορεί να δώσει ψευδώς 

θετικά παθολογικά αποτελέσµατα)22,32. 
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Εικόνα 7. Ενδοηχογραφική εικόνα σώµατος στοµάχου. Εχει πληρωθεί ο στόµαχος µε 

απαερωµένο ύδωρ. Λόγω της µεγάλης ποσότητος του χορηγηθέντος ύδατος υπάρχει 

µεγάλη διάταση ως εκ τούτου δυσχερής αξιολόγηση του γαστρικού τοιχώµατος (ΓΤ), 

ΓΑ: Γαστρικός αυλός. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Η ύπαρξη αέρος (Α) δυσχεραίνει τον έλεγχο. Ατελής έλεγχος του µείζονος 

τόξου του στοµάχου. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός, ΓΤ: Γαστρικό τοίχωµα). 
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Εικόνα 9. Η ύπαρξη αέρος και η στάθµη του χορηγηθέντος ύδατος δυνατόν να 

δηµιουργήσουν το φαινόµενο του κατόπτρου (Βέλη) (ΦΚ): Ψευδής εικόνα συνεχείας του 

βλεννογόνου. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός, ΓΤ: Γαστρικό τοίχωµα). 

 

 

 

Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Επιπλοκές 

 

Οι ενδείξεις διενέργειας της εξέτασης είναι:  

Οισοφάγος: Οισοφαγικός καρκίνος (διάγνωση, σταδιοποίηση, 

παρακολούθηση), υποβλεννογόνιοι όγκοι, εξωτοιχωµατικές πιέσεις, οισοφάγος 

Barrett, πυλαία υπέρταση, διερεύνηση δυσφαγίας19. 

Στόµαχος: Γαστρικός καρκίνος και λέµφωµα (διάγνωση, σταδιοποίηση, 

παρακολούθηση), υποβλεννογόνιοι όγκοι, εξωτοιχωµατικές πιέσεις, υπερτροφικές 

πτυχές, πυλαία υπέρταση19. 

Οι αντενδείξεις διενέργειας της εξέτασης είναι:  

Ισχαιµική καρδιακή νόσος. Αναπνευστική ανεπάρκεια. Οξεία παγκρεατίτις. 

Αιµορραγία πεπτικού. Μεγάλες στενώσεις, (Οισοφαγικές στενώσεις, στενώσεις 

προπυλωρικά ή στην καρδιακή µοίρα του στοµάχου). Μη συνεργασία ασθενούς 

Οι επιπλοκές που δυνατόν να συµβούν είναι: Ρήξη οισοφαγικού τοιχώµατος 

επί υπάρξεως καρκίνου, ή ρήξη εκκολπώµατος (απαραίτητο να προηγείται της 

εξέτασης η γαστροσκόπηση), αιµορραγία19.   
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Ενδοηχογραφία και καλοήθεις όγκοι οισοφάγου, στοµάχου, δωδεκαδακτύλου. 

 

Αχαλασία-Ψευδοαχαλασία:  

Σε ασθενείς µε αχαλασία συχνά η ενδοηχογραφία απεικονίζει πάχυνση της 

µυϊκής στιβάδος. Η αχαλασία δυνατόν να συνυπάρχει (4%) µε καρκίνο33 του οποίου 

η διηθητική µορφή δεν διερευνάται εύκολα. Στα αρχικά στάδια ένα ενδοτοιχωµατικό 

διηθητικό καρκίνωµα µπορεί να δώσει εικόνα αχαλασίας στην οισοφαγοσκόπηση.  

Σηµαντικός είναι ο ρόλος της ενδοηχογραφίας στη διαφοροδιάγνωση από την 

ψευδοαχαλασία. Εκκεντρη πάχυνση του οισοφαγικού τοιχώµατος πιθανότατα 

υποδηλεί νεοπλασία και κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση µε πολλαπλές βιοψίες19,20.  

 

Πεπτική στένωση, οισοφάγος Barrett:  

Η βαρειά οισοφαγίτιδα από παλινδρόµηση προκαλεί στενώσεις, βράχυνση 

οισοφάγου, εξελκώσεις31. Σε έδαφος οισοφαγίτιδος IV-ου βαθµού µπορεί να 

αναπτυχθεί καρκίνος Μια ασύµµετρη, έκκεντρη πάχυνση του τοιχώµατος µε 

ευθρυπτότητα, που προκαλεί στένωση του οισοφαγικού αυλού στην ενδοσκόπηση, 

θέτει έντονες υπόνοιες για ανάπτυξη κακοήθειας35.  

Η ενδοηχογραφία απεικονίζει τον φλεγµονώδη και ινώδη ιστό. Έντονη 

υποηχογένεια µε διαταραχή αρχιτεκτονικής υποδηλεί κακοήθεια και χρήζει 

περαιτέρω διερευνήσεως µε πολλαπλές ενδοσκοπικές βιοψίες35. Η µέθοδος 

εφαρµόζεται και στην προληπτική παρακολούθηση του οισοφάγου Barrett για 

έγκαιρη διάγνωση της κακοήθους εξαλλαγής. Aπό τα µειονεκτήµατα της 

ενδοηχογραφίας, είναι η αδυναµία της µεθόδου να διαφοροδιαγνώσει τον 

φλεγµονώδη ή ινώδη ιστό από τον νεοπλασµατικό. Αλλά, µια πάχυνση του 

βλεννογόνου και ύποπτη ενδοηχογραφική εικόνα  µπορεί να ευαισθητοποιήσει τον 

κλινικό για λεπτοµερέστερη διερεύνηση20.36. 

 

Πολύποδες.  

Οι πολύποδες οισοφάγου είναι συχνά ινώδεις Η συνήθης εντόπισή τους είναι 

στο κάτω τριτηµόριο. Ιστολογικά αποτελούνται από ινώδη και λιπώδη ιστό.    

Οι γαστρικοί πολύποδες είναι υπερπλαστικοί και αδενωµατώδεις. Οι 

υπερπλαστικοί είναι συχνότεροι. Συνήθως πρόκειται για µισχωτά µορφώµατα. 

Ιστολογικά υπάρχουν κυστικές διατάσεις των αδενίων µε φυσιολογικά επιθηλιακά 
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κύτταρα. Οι αδενωµατώδεις πολύποδες εµφανίζονται συχνότερα στο άντρο και είναι 

µισχωτοί ή µε ευρεία βάση. Ιστολογικά χαρακτηρίζονται από υπερχρωµατικούς 

πυρήνες και απότοµη µετάπτωση σε φυσιολογικό βλεννογόνο. Η πιθανότητα 

εξαλλαγής πρέπει να διερευνάται. Οι πολύποδες αφαιρούνται ενδοσκοπικά.    

 .  Οι πολύποδες απεικονίζονται στην ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία σαν 

υπερηχογενής (σπάνια υποηχογενής) προβάλλουσα στον αυλό βλάβη, προερχόµενη 

από τον βλεννογόνιο χιτώνα ή από τον υποβλεννογόνο20,37.  

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία ενδείκνυται προ της διενέργειας 

ενδοσκοπικής πολυπεκτοµής. Η µέθοδος προσφέρει πληροφορίες για την υφή και το 

βάθος ή την πιθανή εξαλλαγή των αδενωµάτων και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

οδηγηθεί ο ασθενής σε χειρουργική θεραπεία. Επίσης ένδειξη ενδοσκοπικής 

υπερηχοτοµογραφίας προ της πολυπεκτοµής είναι ο αποκλεισµός µεγάλων αγγείων 

µε κίνδυνο αιµορραγίας κατά την πολυπεκτοµή37.   

Το µαλπιγιακό θήλωµα είναι σπάνιος όγκος του οισοφάγου. Οφείλεται στους 

ιούς της οµάδος Papilloma. Απεικονίζεται  σαν  υπερηχογενής όγκος στον 

βλεννογόνο. 

Η γλυκογονική ακάνθωση είναι καλοήθης πάχυνση του επιθηλίου µε 

παρουσία µεγάλων κυττάρων µε γλυκογόνο. Απεικονίζονται πολλαπλά µικρά 

υπερηχογενή µορφώµατα στον βλεννογόνο. 

 

Πεπαχυσµένες  γαστρικές πτυχές  

Οι πεπαχυσµένες γαστρικές πτυχές αποτελούν διαγνωστικό πρόβληµα. Η 

ενδοηχογραφία είναι συµπληρωµατική του ακτινολογικού ελέγχου, της 

ενδοσκόπησης και της ιστολογικής εξέτασης. Στη νόσο Menetrier, ενδοηχογραφικά 

απεικονίζεται πάχυνση των πτυχών της Ι-ης, ΙΙ-ης και ΙΙI-ης στιβάδος (βλεννογόνου 

και υποβλεννογόνου), ενώ οι λοιπές στιβάδες απεικονίζονται φυσιολογικές38.  

Ενδοσκοπικά, πάχυνση µπορεί να προκαλέσουν διατεταµένα ενδοτοιχωµατικά 

αγγεία (κιρσοί θόλου, πυλαία γαστροπάθεια). Σε αυτές τις περιπτώσεις η λήψη 

ενδοσκοπικής βιοψίας µπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Πρόκειται για 

απόλυτη ένδειξη ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας προς διευκρίνιση της υφής της 

βλάβης. Η πλαστική λινίτις ή το λέµφωµα δυνατόν να έχουν ενδοσκοπική εικόνα 

υπερτροφικών πτυχών και µάλιστα µε αρνητική ενδοσκοπική βιοψία. Η ενδοσκοπική 

υπερηχοτοµογραφία προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες στη διαφορική διάγνωση 

των νόσων αυτών20,22.    

 30



 

Εξωτοιχωµατικές πιέσεις, υποβλεννογόνιοι όγκοι.  

Ρόλος ενδοηχογραφίας στη διερεύνησή τους 

  

Η διερεύνηση εξωτοιχωµτικών πιέσεων και υποβλεννογονίων όγκων αποτελεί 

µία από τις κύριες ενδείξεις της ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας39,40. Γίνεται η 

ακριβής εντόπιση και δίδονται ακριβείς πληροφορίες για το µέγεθος, την ηχογένεια, 

την περιφέρεια και την ενδοτοιχωµατική ή εξωτοιχωµατική προέλευση41.    

Η πίεση εκ των έξω στο τοίχωµα του πεπτικού, πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί 

από υποβλεννογόνιες πιέσεις που προκαλούνται από φυσιολογικούς σχηµατισµούς -

όργανα ή αγγεία - (αορτή, σπονδυλική στήλη, βρόγχοι, σπλήνας, ήπαρ, πάγκρεας, 

χοληφόρα, νεφρά, µεγάλα αγγεία) ή από παθολογικά αίτια, π.χ. ανεύρυσµα αορτής. 

Επίσης από τυχόν κακοήθεια των περί τον οισοφάγο και στόµαχο οργάνων (καρκίνος 

πνεύµονος, όγκοι µεσοθωρακίου), ή από διηθηµένους λεµφαδένες.  

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία είναι ανώτερη της αξονικής τοµογραφίας 

στην εντόπιση των υποβλεννογόνιων όγκων και την αξιολόγηση του µεγέθους ή στο 

να διαφοροδιαγνώσει τις υποβλεννογόνιες πιέσεις από τους υποβλεννογόνιους 

όγκους20. 

Η ιστοπαθολογία είναι αναγκαία, παρά το ότι τα µορφώµατα µπορεί να 

πληρούν τα ενδοηχογραφικά κριτήρια καλοήθειας (µορφώµατα µικρά, οµοιογενή, 

καλώς αφοριζόµενα) ή τα ενδεικτικά κριτήρια κακοήθειας (µορφώµατα µεγάλα, 

ανοµοιογενή, µε ανώµαλα όρια, καταστροφή των στιβάδων, ύπαρξη διηθηµένων 

λεµφαδένων). Η κατευθυνόµενη βιοψία είναι ενδεδειγµένη αφού βέβαια έχει 

αποκλεισθεί η ύπαρξη αγγείων42. 

 

Καλοήθεις στρωµατικοί όγκοι:  

Λειοµύωµα: Είναι ο συχνότερος καλοήθης όγκος του οισοφάγου. Το 50% 

βρίσκονται στο κατώτερο τριτηµόριο και το 30% στο µέσο. Το 5-7% των 

λειοµυωµάτων του πεπτικού εντοπίζονται στον οισοφάγο43. Στον ακτινολογικό 

έλεγχο εµφανίζονται σαν οµαλό έλλειµµα πληρώσεως. Η ενδοσκοπική εικόνα είναι 

χαρακτηριστική. Εµφανίζονται σαν υποβλεννογόνια, οµαλά µορφώµατα µε 

φυσιολογικό βλεννογόνο  και συχνά µε κεντρική εξέλκωση. 
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Το λειοµύωµα αποτελεί τον συχνότερο καλοήθη όγκο του στοµάχου. Συχνά 

προκαλεί αιµορραγία και είναι η αιτία για την οποία διενεργείται γαστροσκόπηση, 

οπότε διαπιστώνεται ο όγκος.     

Ενδοηχογραφικά τα λυοµυώµατ απεικονίζονται σαν ηχοοµοιογενείς καλώς 

αφοριζόµενοι όγκοι. Πολλές φορές δυνατόν να εµφανιστούν µε ανοµοιογένεια και 

κεντρική νέκρωση. Το λειοµύωµα προέρχεται από την τέταρτη στιβάδα (µυϊκή) αλλά 

όχι σπάνια και από την δεύτερη στιβάδα (βλεννογόνιος µυϊκή). Η ανοµοιογένεια, το 

µεγάλο µέγεθος (διάµετρος άνω των 4 cm), τα ασαφή όρια, διήθηση στις άλλες 

στιβάδες, υποδηλούν λειοµυοσάρκωµα20,22,44. Το λειοµυοβλάστωµα απεικονίζεται 

όπως το λειοµύωµα µε συνήθη την κεντρική νέκρωση και ασβεστώσεις. 

Η θεραπεία είναι χειρουργική µε τοπική εκτοµή του όγκου. Σε µεγάλους 

όγκους εφαρµόζεται τµηµατική γαστρεκτοµή. Ενδοσκοπική εκτοµή µπορεί να γίνει 

σε µικρού µεγέθους όγκους (< 1 cm) και µάλιστα αν προέρχονται από τη βλεννογόνια 

µυϊκή στιβάδα45. 

Λίπωµα: Είναι σπάνιος καλοήθης όγκος  Πρόκειται για σφαιρικό καλώς 

περιγεγραµµένο υποβλεννογόνιο όγκο µε συνήθη εντόπιση στο πυλωρικό άντρο. 

Στην ενδοηχογραφία απεικονίζεται σαν ηχογενής όγκος καλώς αφοριζόµενος µε 

οµαλά όρια και µε υποβλεννογόνια εντόπιση22,44. 

 Έκτοπο πάγκρεας:  Ενδοσκοπικά εµφανίζεται σαν οµαλός υποβλεννογόνιος 

όγκος, συνήθως στο πυλωρικό άντρο. Στην ακτινολογική µελέτη του στοµάχου 

δυνατόν να αναγνωρισθεί πόρος ο οποίος να πληρωθεί µε σκιαγραφικό. 

Ενδοηχογραφικά απεικονίζεται σαν καλώς αφοριζόµενος όγκος, συνήθως 

υποηχογενής ή µε ηχογένεια παγκρέατος, µε εντόπιση στον υποβλεννογόνο. Πολλές 

φορές αναγνωρίζεται µικροσκοπικός πόρος20,22,46. 

Κύστεις: Είναι συγγενείς ή επίκτητες  Απεικονίζονται σαν άηχα, µε οµαλά 

όρια, καλώς αφοριζόµενα µορφώµατα. µε εντόπιση στον υποβλεννογόνο 

 

Ελκωτική νόσος:  

To πεπτικό έλκος (γαστρικό, δωδεκαδακτυλικό) µπορεί να αξιολογηθεί µε την 

ενδοηχογραφία. Απεικονίζεται λεπτοµερώς η καταστροφή του βλεννογόνου, 

υποβλεννογόνου και το περιελκωτικό οίδηµα το οποίο εξαφανίζεται µετά την 

αντιελκωτική αγωγή και ίαση. Τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα συµβάλλουν στη 

διαφοροδιάγνωση µεταξύ κακοήθους και καλοήθους έλκους47. Βαθιά έλκη µε 

ανοµοιογένεια, ανώµαλη περιφέρεια, ή ψευδοπόδια είναι συµβατά µε κακοήθεια.  
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Παρ΄ όλα τα ανωτέρω κριτήρια, τα ψευδώς θετικά αποτελέσµατα είναι συχνά. 

To περιελκωτικό οίδηµα µπορεί να αποδοθεί ως καρκινικός ιστός. Μελέτες δίδουν 

στην ενδοηχογραφία ευαισθησία 92 - 100% και ειδικότητα 29 - 88%48. Όµως επί 

θετικών ενδοηχογραφικών ευρηµάτων πρέπει να γίνεται συχνή ενδοσκοπική 

παρακολούθηση µε λήψη πολλαπλών ενδοσκοπικών βιοψιών. 

 

Ενδοηχογραφία και καλοήθεις όγκοι δωδεκαδακτύλου 

 

Είναι συνήθως φλεγµονώδους αιτιολογίας και µπορεί να οφείλονται σε 

υπερτροφία των αδενίων του Brunner ή σε οζώδη υπερπλασία. Ενδοηχογραφικά 

απεικονίζονται σαν υπερηχογενή µορφώµατα µε εντόπιση στον βλεννογόνο και 

υποβλεννογόνο.   

Ανεύρεση πολυπόδων στο δωδεκαδάκτυλο συµβαίνει συνήθως σε 

πολυποδίαση του εντέρου (σύνδροµο Peutz-Jeghers, οικογενής πολυποδίαση)49, ή 

πρόκειται για φλεγµονώδεις πολύποδες. Στην περιοχή του φύµατος µπορεί να 

εµφανιστεί αδένωµα. Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία είναι χρήσιµη µέθοδος στη 

διερεύνηση της πιθανής κακοήθους εξαλλαγής. 

 

Ενδοηχογραφία και κακοήθεις όγκοι ανωτέρου πεπτικού 

 

Καρκίνος οισοφάγου 

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι ο έκτος συχνότερος καρκίνος στον κόσµο. 

Το 80-90% αναπτύσσεται σε πλακώδες επιθήλιο (Μαλπιγιακό καρκίνωµα). Τα 

αδενοκαρκινώµατα οισοφάγου είναι πιο σπάνια (10-20%), αναπτύσσονται συνήθως 

σε έδαφος οισοφάγου Barrett, και εντοπίζονται συνήθως στο κατώτερο τριτηµόριο 

του οισοφάγου. Ποιο σπάνιες µορφές είναι το καρκινοσάρκωµα, το µικροκυτταρικό 

καρκίνωµα και το κακόηθες µελάνωµα. Στον οισοφάγο µπορούν να εντοπισθούν και 

κακοήθεις µεσεγχυµατικοί όγκοι. (Λειοµυοσάρκωµα, λιποσάρκωµα κ.α.)  

Στην Ελλάδα ο οισοφαγικός καρκίνος βρίσκεται στη 15η θέση και αυξάνεται 

µε την ηλικία. Παρουσιάζεται συχνότερα στους άνδρες (4/1), στις κατώτερες 

κοινωνικοοικονοµικά τάξεις, σε εργάτες µετάλλου ή στους αλκοολικούς ασθενείς 

Επίσης η δίαιτα µε χαµηλή πρόσληψη βιταµινών Α, C και ριβοφλαβίνης 

προδιαθέτουν στην ανάπτυξη καρκίνου του οισοφάγου50.  

 33



Το συχνότερο σύµπτωµα είναι η οδυνοφαγία και κυρίως η δυσφαγία. Η 

διάγνωση τίθεται συνήθως αργά. Με την εµφάνιση της δυσφαγίας το νεόπλασµα έχει 

συνήθως διηθήσει ήδη τα 2/3 του αυλού50.  

Η έγκαιρη διάγνωση και η σταδιοποίηση παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

αντιµετώπιση και στην πρόγνωση της νόσου. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική 

εξέταση, ακτινολογική απεικόνιση, ενδοσκόπηση µε ιστολογική εξέταση της 

ενδοσκοπικής βιοψίας, και µε την προεγχειρητική σταδιοποίηση από την αξονική 

τοµογραφία. Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται η διερεύνηση και η προεγχειρητική 

σταδιοποίηση µε την ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία η οποία προσφέρει  

σηµαντικές πληροφορίες για την νόσο.         

Μακροσκοπικά το µαλπιγιακό καρκίνωµα µπορεί να είναι επίπεδο, 

ανθοκραµβοειδές, πολυποειδές ή ελκωτικό και να προκαλεί µερική ή πλήρη 

απόφραξη του αυλού. Το διηθητικό καρκίνωµα µπορεί να είναι ανώτερης, µέσης ή 

κατώτερης διαφοροποιήσεως, να διηθεί τη µυϊκή στιβάδα, τους γειτονικούς ιστούς ή 

να µεθίσταται σε άλλα όργανα  

Το αδενοκαρκίνωµα µπορεί να εξορµάται από τη µετάπτωση οισοφαγικού 

βλεννογόνου σε γαστρικό, ή από οισοφάγο  Barrett, να είναι αµιγές αδενοκαρκίνωµα 

ή αδενοµαλπιγιακό. ∆υνατόν να είναι ανώτερης, µέσης ή κατώτερης 

διαφοροποιήσεως. 

Η θεραπεία είναι χειρουργική µε ακτινοθεραπεία, χηµειοθεραπεία η 

συνδυασµό αυτών. Ο βαθµός διήθησης και η έκταση καθορίζουν το είδος της 

χειρουργικής αντιµετώπισης. Σε εκτεταµένα νεοπλάσµατα που δεν είναι δυνατή η 

χειρουργική εξαίρεση τους, εφαρµόζεται παρηγορητική χειρουργική θεραπεία µε 

σκοπό την αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού σωλήνα. Είναι δυνατή η 

τοποθέτηση ενδοαυλικών προθέσεων, παράκαµψη, γαστροστοµία ή νηστιδοστοµία.  

Όταν είναι δυνατή η εξαίρεση του όγκου εφαρµόζεται ριζική χειρουργική 

θεραπεία. Όταν εντοπίζεται στο κάτω στο µέσο τριτηµόριο και στη 

γαστροοισοφαγική συµβολή γίνεται κεντρική οισοφαγεκτοµή, δια µέσου δεξιάς 

θωρακοτοµής και γαστροοισοφαγική αναστόµωση. Τελευταία εφαρµόζεται 

οισοφαγεκτοµή χωρίς θωρακοτοµή και αναστόµωση του στοµάχου µε τον τραχηλικό 

οισοφάγο.  

Όταν ο καρκίνος του οισοφάγου εντοπίζεται στο άνω τριτηµόριο εφαρµόζεται 

φαρυγγο-λαρυγγο-οισοφαγεκτοµή και αναστόµωση του στοµάχου δια του οπίσθιου 
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µεσοθωρακίου µε τον στοµατοφάρυγγα. Στις επεµβάσεις αποκατάστασης του 

οισοφάγου χρησιµοποιούνται παχύ ή λεπτό έντερο ή σωλήνας από συνθετικό υλικό.  

Η πενταετής επιβίωση κυµαίνεται 8-25%50. Η έγκαιρη και σωστή 

προεγχειρητική εκτίµηση και σταδιοποίηση είναι απαραίτητες στη αντιµετώπιση. Η 

κατά ΤΝΜ σταδιοποίηση (Τ= όγκος, N= λεµφαδενική διήθηση, Μ= µετάσταση) 

παρατίθεται στον πίνακα 2 και 3.  

 

Πίνακας 2.  TNM Σταδιοποίηση καρκίνου του οισοφάγου51. 

 

Τis: Καρκίνωµα in situ 

T1: Όγκος εκτείνεται µέχρι τον υποβλεννογόνο 

T2: Όγκος στον µυϊκό χιτώνα  

T3: Όγκος που διηθεί όλο το τοίχωµα  

T4: Όγκος που διηθεί πέριξ ιστούς 

N0: ∆εν υπάρχουν επιχώριοι λεµφαδένες  

N1: Υπάρχουν επιχώριοι λεµφαδένες 

M0: ∆εν υπάρχει µετάσταση 

M1: Υπάρχει µετάσταση 

 

 

 

Πίνακας 3  Στάδια νόσου µε βάση το ΤΝΜ σύστηµα: 

 

Στάδιο 0  Τis                Ν0                Μ0 

Στάδιο Ι Τ1                Ν0               Μ0 

Στάδιο ΙΙΑ Τ2, T3             Ν0                Μ0 

Στάδιο ΙΙΒ Τ1,T2             Ν1                Μ0 

Στάδιο ΙΙΙ Τ3,T4             Ν1                Μ0 

Στάδιο ΙV Τ1-T4             Ν0,N1             Μ1 
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Ενδοηχογραφία  στον καρκίνο του οισοφάγου 

 

Ο καρκίνος  του οισοφάγου απεικονίζεται σαν οµοιογενής ή ανοµοιογενής 

πάχυνση µε υποηχογένεια ή αποδιοργάνωση των οισοφαγικών ηχοστιβάδων. 

Απεικονίζεται σε ολόκληρη την περιφέρεια του οργάνου. Το µήκος του όγκου 

καθορίζεται µε την απόσταση από τους κοπτήρες οδόντες.  

 Στην διερεύνηση των κακοηθειών του οισοφάγου η EUS προσφέρει 

πληροφορίες  για το µέγεθος, την πιθανή προέλευση και την υφή του όγκου. Η 

συµβολή της µεθόδου στη σταδιοποίηση κακοήθων εξεργασιών του οισοφάγου µε το 

σύστηµα ΤΝΜ52,53 είναι σηµαντική ως προς βάθος διήθησης - Τ και την παρουσία 

διηθηµένων λεµφαδένων - Ν.  

Ασφαλή διαγνωστικά κριτήρια για τους διηθηµένους λεµφαδένες δεν έχουν 

καθορισθεί. Από πολλούς ερευνητές ασφαλή κριτήρια θεωρούνται το µέγεθος (>5 

mm), ηχογένεια παρόµοια µε αυτή του όγκου, και η οµαλή περιφέρεια. Γενικά η 

ειδικότητα αυξάνει µε την γειτνίαση προς τον όγκο και όσο αυξάνεται το το στάδιο 

Τ54.  

  Λόγω περιορισµένου βάθους σαρώσεως, η παρουσία µεταστάσεων - Μ,  

αξιολογείται  µε άλλες απεικονιστικές  µεθόδους (το υπερηχογράφηµα, την αξονική 

τοµογραφία κ.α.). Το πλεονέκτηµα  της EUS έγκειται στο ότι  παρέχει σηµαντική 

ακρίβεια ως προς το βάθος διήθησης. Επιτυγχάνει την ακριβέστερη τοπική 

σταδιοποίηση ως προς την έκταση, το βάθος διήθησης και απεικονίζει τυχόν 

διηθηµένους λεµφαδένες. Η ενδοηχογραφία έχει την δυνατότητα να διακρίνει τον 

πρώιµο οισοφαγικό καρκίνο - Τ120   

 Συχνά είναι αδύνατη η διέλευση του ηχοενδοσκοπίου είτε λόγω χρόνιας 

παραµόρφωσης και στενώσεως  του οισοφάγου είτε λόγω σηµαντικής στενώσεως του 

αυλού που προκαλείται από νεοπλασµατική εξεργασία, η δε διαστολή της στενώσεως  

πολλές φορές κρίνεται επικίνδυνη. Μερικώς το πρόβληµα λύνεται µε την 

χρησιµοποίηση των καθετήρων υπερηχογραφίας οι οποίοι µπορούν να διέλθουν από 

το όργανο και από τον εστενωµένο αυλό. Βέβαια η ποιότητα της προσφεροµένης  

απεικόνισης είναι κατώτερη αυτής του ηχοενδοσκοπίου.    
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Σύγκριση ενδοηχογραφίας και αξονικής τοµογραφίας σε καρκίνο του οισοφάγου. 

 

H ενδοηχογραφία είναι χρήσιµη στη σταδιοποίηση ως προς Τ και ως προς Ν. 

Λόγω περιορισµένου βάθους σαρώσεως, η παρουσία µεταστάσεων – Μ, όπως 

αναφέρθηκε, αξιολογείται µε το υπερηχογράφηµα (US), την αξονική τοµογραφία 

(CT) κ.α. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της EUS είναι η σηµαντική ακρίβεια ως προς το 

βάθος διήθησης του όγκου55.  

Η ευαισθησία της µεθόδου στον καρκίνο του οισοφάγου είναι 84% και η 

ειδικότητα 88%. Έχει παρατηρηθεί υπερεκτίµηση στο Τ1 οφειλόµενη στη 

φλεγµονώδη ιστική αντίδραση. Συγκρινόµενη µε την υπολογιστική τοµογραφία ως 

προς Τ και Ν, η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία έχει σαφή υπεροχή (Πίνακας 

4,5)20,22.  

 

 

Πίνακας 4. Σύγκριση ειδικότητος της EUS µε την CT ως προς την διήθηση του 

όγκου και ως προς την λεµφαδενική διήθηση20 

 

 EUS              CT 

T  88%              59% 

N 74 %              54% 

                                 

 

 

Πίνακας 5. Σύγκριση της EUS µε την CT ανά στάδιο Τ και Ν20 

 

 EUS                    CT 

T1, T2 74%                    36% 

T3 93 %                    74% 

T4 93 %                    47% 

N0 64 %                    73% 

N1 88%                    48% 
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Σύγκριση ενδοηχογραφικής και ιστολογικής σταδιοποίησης σε  

καρκίνο οισοφάγου. 

 

Πολλές µελέτες έχουν γίνει και έχουν δείξει ότι η ενδοσκοπική 

υπερηχοτοµογραφία είναι αποτελεσµατική στην απεικόνιση της καρκινικής διήθησης 

(Τ) και την ύπαρξη διηθηµένων λεµφαδένων (Ν). Η διαγνωστική ακρίβεια ως προς Τ 

και  ως προς Ν παρουσιάζεται στον πίνακα 620  

 

Πίνακας 6. Aποτελεσµατικότητα EUS σε σύγκριση µε την ιστολογική σταδιοποίηση σε 

καρκίνο του οισοφάγου. 

 

Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Ν0 Ν1 

85% 80% 92% 91% 61% 87% 

 

 

Καρκίνος στοµάχου 

 

Ο καρκίνος  του στοµάχου είναι από τα πλέον κακοήθη νεοπλάσµατα του 

πεπτικού συστήµατος. Τα χαµηλά ποσοστά επιβίωσης οφείλονται κυρίως στην 

καθυστερηµένη διάγνωση και στην µη καλή ανταπόκριση στη θεραπεία. Εµφανίζεται 

συχνότερα στην Άπω Ανατολή, Λατινική Αµερική, στους άνδρες, και στις µεγάλες 

ηλικίες. Ενοχοποιούνται διαιτητικοί παράγοντες, νιτροενώσεις, ιονίζουσα 

ακτινοβολία και το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού51. 

Η συµπτωµατολογία δεν είναι χαρακτηριστική. Μπορεί να εµφανιστούν 

δυσπεπτικά ενοχλήµατα, έµετοι, επιγαστραλγία, αιµατέµεση ή µέλαινα, απώλεια 

βάρους, αδυναµία, πυρετός. 

Η ανάδειξη και εκτίµηση της βλάβης γίνεται µε το βαριούχο γεύµα και µε την 

γαστροσκόπηση µε λήψη ενδοσκοπικής βιοψίας 

Η υπολογιστική τοµογραφία αξιολογεί τις ευµεγέθεις βλάβες. Υστερεί στην 

ανάδειξη µικρών βλαβών και αρχικών σταδίων της νόσου19,56. 

Ο καρκίνος του στοµάχου συνήθως εντοπίζεται στο άντρο και στο έλασσον 

τόξο. Μακροσκοπικά ο καρκίνος µπορεί να εµφανιστεί σαν πολυποειδής µε 

ανώµαλες εκβλαστήσεις, ελκωτικός σαν βαθιά ρυπαρή εξέλκωση µε ανώµαλα χείλη, 
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σαν διηθητικός στον οποίο υπάρχει εκτεταµένη διήθηση του στοµάχου µε ακαµψία 

και σκληρή σύσταση (πλαστική λινίτις). Σ αυτή τη µορφή καρκίνου η ενδοσκοπική 

βιοψία αν είναι επιφανειακή µπορεί να δώσει αρνητικά αποτελέσµατα. 

Ο πρώιµος γαστρικός καρκίνος µπορεί να εµφανιστεί στην ενδοσκόπηση σαν 

πολυποειδής προσεκβολή σαν εξέλκωση ή σαν εµβάθυνση, έπαρµα ή µε αλλαγή της  

χροιάς του βλεννογόνου. Η διάγνωση του πρώιµου γαστρικού καρκίνου έχει ως 

συνέπεια υψηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης (80-90%). Ασθενείς µε εντερική 

µετάπλαση και δυσπλαστικές αλλοιώσεις, ασθενείς µε χειρουργηµένο στόµαχο (15 

έτη και πλέον), µε ατροφική γαστρίτιδα ή κακοήθη αναιµία πρέπει να 

παρακολουθούνται50,51. Σε  όλες  τις παραπάνω περιπτώσεις η ενδοηχογραφία παίζει 

σηµαντικό ρόλο. 

Τα καρκινώµατα του στοµάχου είναι συχνότερα αδενοκαρκινώµατα και 

σπάνια µαλπιγιακά ή αδενοακανθώµατα. 

 

Πίνακας 7.  TNM Σταδιοποίηση καρκίνου του στοµάχου51,52 

 

Τis: Καρκίνωµα in situ 

T1: Όγκος που διηθεί τη βασική στιβάδα ή τον υποβλεννογόνιο χιτώνα 

T2: Όγκος που διηθεί τον µυϊκό ή τον ορογόνο χιτώνα  

T3: Όγκος που διαπερνά τον ορογόνο   

T4: Όγκος που διηθεί παρακείµενα όργανα 

 

N0: Χωρίς προσβολή λεµφαδένων  

N1: Μετάσταση σε περιγαστρικούς λεµφαδένες σε απόσταση µικρότερη των 3 cm 

από τον πρωτοπαθή όγκο 

N2: Μετάσταση σε περιγαστρικούς λεµφαδένες σε απόσταση µεγαλύτερη των 3 cm ή 

σε λεµφαδένες κατά µήκος των αρτηριών της αριστεράς γαστρικής, κοινής ηπατικής 

σπληνικής ή κοιλιακής αορτής 

 

M0: ∆εν υπάρχουν µεταστάσεις 

M1: Υπάρχουν µεταστάσεις 
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Πίνακας 8.  Στάδια νόσου µε βάση το ΤΝΜ σύστηµα:  

 

Στάδιο 0: Τis Ν0 Μ0 

Στάδιο ΙΑ:  Τ1                Ν0                Μ0 

Στάδιο ΙΒ:  Τ1                Ν1                Μ0 

 Τ2                Ν0                Μ0 

Στάδιο ΙΙ:  Τ1                Ν2                Μ0 

 Τ2                Ν1 Μ0 

 Τ3                Ν0 Μ0 

Στάδιο ΙΙΙΑ:  T2                Ν2                Μ0 

 Τ3                Ν1 Μ0 

 Τ4 Ν0                Μ0 

Στάδιο ΙΙΙΒ:  Τ3                Ν2                Μ0 

 Τ4                Ν1 Μ0 

Στάδιο ΙV: Τ4                Ν2                Μ0 

 Τ1-T4  Ν0, N1 Μ1 

 

Ιστολογικά η συχνότερα χρησιµοποιούµενη κατάταξη είναι αυτή του 

παγκόσµιου οργανισµού υγείας (WHO) για τον ιστολογικό τύπο και τη 

διαφοροποίηση όπως και η κατά Lauren για τον ιστολογικό τύπο και την µορφή 

ανάπτυξης51. 

Κατάταξη του WHO:  1. Θηλώδες καρκίνωµα , 2. Σωληνώδες καρκίνωµα, 3. 

Βλεννώδες καρκίνωµα, 4. Καρκίνωµα αποτελούµενο από κύτταρα τύπου 

σφραγιστήρος δακτυλίου (signet ring). 5. Αδιαφοροποίητο καρκίνωµα. 

Ανώτερης, µέσης ή χαµηλής διαφοροποιήσεως 

Κατάταξη κατά Lauren: 1. Εντερικού τύπου, 2. ∆ιαχύτου τύπου. 3 

αταξινόµητα. 

Η θεραπεία είναι χειρουργική µε ακτινοθεραπεία, χηµειοθεραπεία ή µε 

συνδυασµό αυτών. Στα νεοπλάσµατα που δεν έχουν διηθήσει τα γύρω όργανα 

εφαρµόζεται ολική ή υφολική γαστρεκτοµή. Σε ανεγχείρητα καρκινώµατα 

εφαρµόζεται  γαστροεντεροαναστόµωση (ΓΕΑ) µε σκοπό την αποκατάσταση της 

συνέχειας του πεπτικού σωλήνα. 
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Σε εκτεταµένα νεοπλάσµατα µπορεί να γίνει γαστρεκτοµή µε αφαίρεση 

τµήµατος του επιπλόου, του σπληνός, του αριστερού λοβού του ήπατος, της ουράς 

του παγκρέατος και µε εκτεταµένο λεµφαδενικό καθαρισµό που είναι πολύ 

σηµαντικός. Ακόµη και σε πρώιµο καρκίνο είναι δυνατή η διήθηση των περιοχικών 

λεµφαδένων. 

Η πρόγνωση παραµένει απογοητευτική. Παράγοντες όπως η ηλικία, ο 

ιστολογικός τύπος, η εντόπιση και ή έκταση του όγκου, η διήθηση λεµφαδένων και οι 

µεταστάσεις έχουν προγνωστική αξία. Πολύ καλά είναι τα αποτελέσµατα πενταετούς 

επιβίωσης επί του πρώιµου καρκίνου δηλαδή σε όγκο που εντοπίζεται στον 

βλεννογόνο ή τον υποβλεννογόνο. Στις περιπτώσεις αυτές η πενταετής επιβίωση µετά 

χειρουργική θεραπεία αγγίζει το 90%51. Η έγκαιρη διάγνωση και η προεγχειρητική 

σταδιοποίηση οδηγεί στην καλύτερη χειρουργική αντιµετώπιση και παράταση της 

ζωής του ασθενούς. 

Η κατά ΤΝΜ σταδιοποίηση του γαστρικού καρκίνου (Τ= όγκος, N= 

λεµφαδενική διήθηση, Μ= µετάσταση) παρατίθεται στους πίνακες 7 και 8.  

 

Ενδοηχογραφία  στον καρκίνο του στοµάχου 

 

Συνήθως η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία έπεται της γαστροσκόπησης  

στη διερεύνηση του ασθενούς µε καρκίνο ή µε υποψία καρκίνου του στοµάχου.  

Ο προβάλλων στον γαστρικό αυλό όγκος, απεικονίζεται ως υποηχογενής ή 

ανοµοιογενής µάζα µε ανώµαλα όρια και καταστροφή της φυσιολογικής 

αρχιτεκτονικής των στιβάδων. Η πλαστική λινίτις απεικονίζεται ως διάχυτη πάχυνση 

και αποδιοργάνωση των στιβάδων µε υποηχογένεια ή ανοµοιογένεια52,56,57 . 

Το λέµφωµα του στοµάχου απεικονίζεται ως διάχυτη ή εντοπισµένη πάχυνση 

του γαστρικού τοιχώµατος κυρίως του υποβλεννογόνου και της µυϊκής στιβάδος ή ως 

πάχυνση ολόκληρου του τοιχώµατος, ή µε διήθηση των περιγαστρικών ιστών. Η 

ενδοσκοπική εικόνα πολλές φορές δεν είναι ειδική (πολλαπλά έλκη, πεπαχυσµένες 

πτυχές), και η επιφανειακή ενδοσκοπική βιοψία είναι συχνά µη διαγνωστική. Η 

ενδοηχογραφία προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες58,59.   

Έπειτα από µελέτες πολλών ετών έχει βρεθεί ότι η ενδοηχογραφία είναι η 

ακριβέστερη µέθοδος διερευνήσεως των γαστρικού καρκίνου (>90% ευαισθησία και 

ειδικότητα) Συχνά σηµειούται (7%) µια υπερεκτίµηση των ενδοηχογραφικών 

ευρηµάτων24,60,61.  
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Σε καµία περίπτωση η EUS δεν υποκαθιστά την ιστολογική εξέταση. Επί 

υπόπτων EUS ευρηµάτων και αρνητικής ενδοσκοπικής βιοψίας πρέπει να γίνεται 

επανάληψη µε λήψη βαθύτερων ή κατευθυνόµενων βιοψιών. 

  

Σύγκριση ενδοηχογραφίας και υπολογιστικής τοµογραφίας σε καρκίνο στοµάχου 

 

Σύµφωνα µε πολλές µελέτες φαίνεται ότι η ενδοηχογραφία είναι ανώτερη ως 

προς τη διαγνωστική ακρίβεια της υπολογιστικής τοµογραφίας στη διερεύνηση του Τ  

και του Ν σταδίου19,20,22. Η σύγκριση ενδοηχογραφίας και υπολογιστικής 

τοµογραφίας στη διαγνωστική ακρίβεια στον καρκίνο του στοµάχου φαίνεται στον 

πίνακα 9. 

 

 

Πίνακας 9. Σύγκριση ΕUS και CT  σε καρκίνο στοµάχου 

 

Τα Ν 

EUS CT EUS CT 

92%            42% 78%          48% 

80%             44% 80%          68% 

85%      
(Μόνο ως προς Τ4)        

15% 
(Μόνο ως προς Τ4) 

87%        25% 

 

 

 

Σύγκριση ενδοηχογραφικής και ιστολογικής σταδιοποίησης σε καρκίνο  

στοµάχου 

 

Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η Ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία είναι 

πολύ αποτελεσµατική στην διαπίστωση της νεοπλασµατικής διήθησης (Τ) και στην 

ανάδειξη των διηθηµένων λεµφαδένων (Ν)62. Σε µετανάλυση µελετών µε 1163 

ασθενείς η ακρίβεια ως προς Τ  ήταν 78% ενώ ως προς Ν ήταν 73%20. Ανάλογα µε το 

στάδιο νόσου τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα συγκρινόµενα µε την ιστολογική 

σταδιοποίηση φαίνονται στον πίνακα 10.  
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Πίνακας 10.  Aποτελεσµατικότητα EUS σε σύγκριση µε την ιστολογική σταδιοποίηση 

σε καρκίνο στοµάχου. 

 

Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Ν0 Ν1 Ν2 

88% 55% 93% 80% 84% 74% 82% 

 

 

 

Κακοήθη νεοπλάσµατα δωδεκαδακτύλου 

 

Τα κακοήθη νεοπλάσµατα δωδεκαδακτύλου είναι σπάνια. Τα κλινικά 

συµπτώµατα δεν είναι ειδικά, εµφανίζονται όταν ο καρκίνος είναι σε προχωρηµένα 

στάδια και είναι απότοκα ατελούς απόφραξης, αιµορραγίας ή εµφάνισης ικτέρου. Το 

δωδεκαδάκτυλο προσβάλλεται συνήθως δευτερογενώς ή παρουσιάζονται πιεστικά 

φαινόµενα από καρκίνο άλλων οργάνων όπως του παγκρέατος, του παχέος εντέρου, 

του στοµάχου ή από διηθηµένους λεµφαδένες. Τα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσµατα 

του δωδεκαδακτύλου αφορούν κυρίως αδενοκαρκινώµατα του φύµατος Vater ή 

προσβολή του οργάνου στα πλαίσια λεµφώµατος λεπτού εντέρου.  

Η δωδεκαδακτυλοσκόπηση και η υποτονική δωδεκαδακτυλογραφία είναι 

εξετάσεις εκλογής για την ανάδειξη των όγκων και αποτελούν τις κυριότερες 

διαγνωστικές εξετάσεις. Το υπερηχογράφηµα και η υπολογιστική τοµογραφία των 

οργάνων της άνω κοιλίας προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες επί όγκων γειτονικών 

οργάνων που προκαλούν συµπτώµατα από το δωδεκαδάκτυλο. Σε όγκους που 

εντοπίζονται στο φύµα Vater η ενδοσκοπική παλίνδροµη χολαγγειοπαγκρεατογραφία 

σε συνεργασία µε την ενδοηχογραφία, προσφέρει σηµαντικές διαγνωστικές 

πληροφορίες63,64,80.  

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία έχει καταστεί απαραίτητη εξέταση για τη 

διερεύνηση των κακοήθων όγκων του δωδεκαδακτύλου, προσφέροντας πληροφορίες 

για την υφή, προέλευση των όγκων όπως και στην προεγχειρητική σταδιοποίηση65.   

Η κατά ΤΝΜ σταδιοποίηση του καρκίνου του φύµατος Vater (Τ= όγκος, N= 

λεµφαδενική διήθηση, Μ= µετάσταση) παρατίθεται στους πίνακες 11 και 12.  
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Πίνακας 11.  Σταδιοποίηση καρκίνου φύµατος Vater µε το ΤΝΜ σύστηµα51 

 

 

Τis:   Καρκίνωµα in situ  

Τ1:    Όγκος περιορισµένος στο φύµα Vater 

Τ2:    Όγκος που επεκτείνεται στο δωδεκαδακτυλικό τοίχωµα 

Τ3:    Όγκος που επεκτείνεται µέχρι 2 cm εντός του παγκρέατος 

Τ4:    Όγκος που επεκτείνεται περισσότερο από 2 cm εντός του παγκρέατος ή εντός       

άλλων γειτονικών οργάνων. 

 

N0: ∆εν υπάρχουν διηθηµένοι λεµφαδένες 

N1: Υπάρχουν διηθηµένοι λεµφαδένες 

Οι διηθηµένοι λεµφαδένες περί τον σπλήνα και την ουρά του παγκρέατος 

βαθµολογούνται µε Μ.  

 

M0: ∆εν υπάρχουν µεταστάσεις 

M1: Υπάρχουν µεταστάσεις 

 

:  

 

Πίνακας 12.  Στάδια νόσου µε βάση το ΤΝΜ σύστηµα 

 

Στάδιο 0 Τis N0 M0 

Στάδιο I Τ1 N0 M0 

Στάδιο II 

 

Τ2 

Τ3 

N0 

N0 

M0 

M0 

Στάδιο III Τ1 

Τ2 

Τ3 

N1 

N1 

N1 

M0 

M0 

M0 

Στάδιο IV 

 

Τ4 

όποιο Τα 

Όποιο N 

Όποιο N 

M0 

M1 
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Ενδοηχογραφία και αξιολόγηση λεµφαδένων 

 

Ως προς την αξιολόγηση  της νεοπλασµατικής διήθησης των λεµφαδένων (Ν), 

ύποπτοι νεοπλασµατικής διηθήσεως θεωρούνται  λεµφαδένες µε ηχογένεια παρόµοια 

αυτής του όγκου, οµαλοί και διαµέτρου > 1 cm. (70-85%). Συχνά υπάρχουν 

δυσκολίες στη διάκριση των φλεγµονωδών λεµφαδένων από αυτούς µε 

νεοπλασµατική διήθηση66.  

Τα αναφερθέντα  υπερηχογραφικά κριτήρια δεν είναι πάντα  αρκετά για την 

σωστή αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις αυτές αξιόπιστο κριτήριο θεωρείται  το 

ταυτόχρονο Τ (βάθος διήθησης) του όγκου62,67,68. 

 

 

 

Ρόλος ενδοηχογραφικής σταδιοποίησης στη θεραπευτική απόφαση και  

µετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών µε καρκίνο ανωτέρου πεπτικού. 

 

Η ενδοηχογραφία είναι απαραίτητη στην προεγχειρητική σταδιοποίηση και 

εποµένως στην επιλογή του είδους της χειρουργικής επέµβασης. Ο ρόλος της 

ενδοηχογραφικής σταδιοποίησης στη θεραπευτική απόφαση είναι σηµαντικός56. Τα 

ποσοστά ακριβούς προεγχειρητικής εκτίµησης υπερβαίνουν το 91%, ως προς την Τ3 / 

Τ4 σταδιοποίηση69. Η πρόγνωση εξαρτάται από το στάδιο και η ενδοηχογραφία 

προσφέρει ακριβή τοπική σταδιοποίηση. 

Η παρακολούθηση των χειρουργηθέντων ασθενών για πιθανή υποτροπή του 

νεοπλάσµατος µε τη ενδοηχογραφία αποτελεί µια από τις ενδείξεις εφαρµογής της70. 

Yπερεκτίµηση της φλεγµονής και του κοκκιώδους ιστού δυνατόν να συµβεί, αλλά 

αποτελεί ένδειξη για πολλαπλές βιοψίες. Επί πλέον ένδειξη για διενέργεια της 

εξέτασης αποτελούν οι ασθενείς µε καρκίνο ή λέµφωµα που υποβάλλονται σε 

χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία22. 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

Είναι γνωστό ότι η διάγνωση των όγκων του ανωτέρου πεπτικού καθώς και η 

σταδιοποίηση των κακοήθων όγκων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πάντοτε 

ικανοποιητικά µε τις κλασσικές υπάρχουσες εξετάσεις δηλ. το βαριούχο γεύµα, την 

ενδοσκόπηση, το υπερηχογράφηµα, την υπολογιστική τοµογραφία και την µαγνητική 

τοµογραφία.  

Η  ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία αναπτύχθηκε τα τελευταία έτη για να 

βελτιώσει τη διαγνωστική ακρίβεια λόγω του ότι µε την χρήση υψηλών συχνοτήτων 

και µε την άµεση επαφή του ηχοβολέα µε την βλάβη - στόχο, η µέθοδος προσφέρει 

ευκρινέστερη απεικόνιση. 

Σκοπός της παρούσης διατριβής είναι να αξιολογηθούν οι δυνατότητες που 

προσφέρει η µέθοδος στη διαφορική διάγνωση των όγκων του ανώτερου πεπτικού 

σωλήνα, να εκτιµηθούν οι πληροφορίες της µεθόδου στην διαγνωστική διαδικασία 

υπόπτων βλαβών, να εκτιµηθεί η συµβολή της µεθόδου στη σταδιοποίηση των 

κακοήθων όγκων του ανωτέρου πεπτικού κατά το ΤΝΜ σύστηµα και, τέλος, να 

συγκριθούν τα αποτελέσµατα της ενδοηχογραφίας µε τα αποτελέσµατα της 

υπολογιστικής τοµογραφίας στις κακοήθεις νόσους.  

 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

  

Συνολικά 326 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία. 

Επρόκειτο για 125 γυναίκες και 201 άνδρες ηλικίας 18-82 ετών (Ε.Η.= 53 έτη). Σε 

όλους τους ασθενείς εγένετο καταγραφή του φύλου της ηλικίας, του ιστορικού και 

της αντικειµενικής εξέτασης. To πρωτόκολλο καταγραφής περιελάµβανε ακόµη: 

Ένδειξη για διενέργεια της ενδοηχογραφίας και το αποτέλεσµα της εξέτασης, 

ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού, υπερηχοτοµογράφηµα οργάνων της άνω κοιλίας, 

αξονική τοµογραφία άνω κοιλίας. αποτέλεσµα ενδοσκοπικής βιοψίας, θεραπεία, 

αποτέλεσµα ιστολογικής εξέτασης, ενδοηχογραφική εξέταση χειρουργικού 

παρασκευάσµατος και παρακολούθηση των ασθενών.   

Οι ασθενείς χωρίσθησαν σε κατηγορίες ανάλογα µε τη εντόπιση του όγκου. 

(Οισοφάγος – Στόµαχος - ∆ωδεκαδάκτυλο). Μία τέταρτη κατηγορία αποτέλεσαν οι 

ασθενείς στους οποίους διαπιστώθηκε πίεση εκ των έξω του τοιχώµατος του 
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ανωτέρου πεπτικού. Σε κάθε κατηγορία µελετήθηκαν και παρουσιάζονται χωριστά οι 

καλοήθεις από τους κακοήθεις όγκους.   

Την κατηγορία ”οισοφάγος“ αποτέλεσαν: α. Οι ασθενείς µε καλοήθεις όγκους 

και εκείνοι πού είχαν ενδοσκοπική ή κλινική υποψία όγκου (στρωµατικοί όγκοι, 

πολύποδες, έλεγχος αχαλασίας, στενώσεων). β. Οι ασθενείς µε κακοήθη νόσο. Την 

κατηγορία ”στόµαχος“ αποτέλεσαν: α. Οι ασθενείς µε καλοήθεις όγκους και εκείνοι 

πού είχαν ενδοσκοπική ή κλινική υποψία όγκου (πολύποδες, στρωµατικοί όγκοι, 

γαστρικά έλκη). β. Οι ασθενείς µε κακοήθη νόσο (λειοµυοσάρκωµα, κακόηθες έλκος, 

πολυποειδής και διηθητικός καρκίνος, λέµφωµα).  

Η ενδοηχογραφία προσπάθησε να διευκρινίσει τις ακόλουθες παραµέτρους: 

α.. Ακεραιότητα στιβάδων του εξεταζόµενου οργάνου. β. Πάχος των στιβάδων. γ. 

Προέλευση. δ. Ηχογένεια. ε. ∆ιαστάσεις. στ. Μορφολογία.  ζ. Ορια της βλάβης. η. 

Σχέση µε γειτονικά όργανα. θ. Ύπαρξη διογκωµένων ή πιθανώς διηθηµένων 

επιχώριων λεµφαδένων. 

Οι ασθενείς  µε ενδείξεις καλοήθους νόσου, και εκείνοι µε εξωτοιχωµατική 

πίεση, υπεβάλλοντο στη εξέταση και τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα (ηχογένεια, 

προέλευση, έκταση βλάβης) συγκρίθηκαν µε την ενδοσκοπική βιοψία και την 

αξονική τοµογραφία. Στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν έγινε αξιολόγηση της 

µεθόδου µε το αποτέλεσµα της ιστολογικής εξέτασης. 

 Στους ασθενείς µε κακοήθη νόσο έγινε µε την ενδοηχογραφία εντόπιση του 

όγκου, λεπτοµερής έλεγχος έκτασης της νόσου ανά στιβάδα του τοιχώµατος του 

οισοφάγου, του στοµάχου ή του δωδεκαδακτύλου, έλεγχος για διήθηση 

παρακείµενων ιστών ή οργάνων, καταγραφή και αξιολόγηση της ηχογένειας και 

έλεγχος για ύπαρξη διηθηµένων περιοχικών λεµφαδένων.  

Με βάση τα δεδοµένα αυτά έγινε σταδιοποίηση κατά το ΤΝΜ σύστηµα. Τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα συγκρίθηκαν µε την ενδοσκοπική βιοψία, την αξονική 

τοµογραφία άνω κοιλίας, τα χειρουργικά ευρήµατα και το αποτέλεσµα ιστολογικής 

εξέτασης του χειρουργικού παρασκευάσµατος.. Επίσης έγινε µετεγχειρητικά 

ενδοηχογραφική επαναξιολόγηση του χειρουργικού παρασκευάσµατος σε 11 

ασθενείς. 

 

15 ασθενείς που υπεβλήθησαν στην εξέταση για άλλη αιτία και είχαν 

φυσιολογικά ευρήµατα, χρησίµευσαν ως µάρτυρες για αξιολόγηση του φυσιολογικού 

πάχους, της ηχογένειας και της  αρχιτεκτονικής, του τοιχώµατος.  
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H σύγκριση των µεθόδων ως προς την αποτελεσµατικότητα έγινε µε την Μc 

Nemar δοκιµασία µε διόρθωση συνεχείας κατά Yates71,72. 

 

Αναφέρονται οι ασθενείς ανά  εξεταζόµενο όργανο και νόσο, ως ακολούθως:   

 

Α.    Οισοφάγος   

 

Καλοήθεις όγκοι :  

• 7 ασθενείς µε εικόνα υποβλενογόνιου όγκου. 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας 32-

72 ετών 

• 4 ασθενείς µε εικόνα πολύποδος. 3 άνδρες και 1 γυναίκα ηλικίας 42-65 ετών 

• 20 ασθενείς µε ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος ΙΙΙ-ου και IV-ου βαθµού, 8 

άνδρες και 12 γυναίκες ηλικίας 46-72 ετών. 

• 19 ασθενείς µε ενδείξεις αχαλασίας. Επρόκειτο για 7 άνδρες και 12 γυναίκες 

ηλικίας 32-62 ετών. 

 

Κακοήθεις όγκοι: 

• 45 ασθενείς µε κακοήθη νόσο του οισοφάγου 31 άνδρες και 14 γυναίκες ηλικίας 

61-82 ετών. 

Η κατανοµή των ασθενών αυτών φαίνεται στον πίνακα 13 

 

Πίνακας 13. Συνοπτικά οι ασθενείς της µελέτης µε νόσο στον οισοφάγο 

 

Οισοφάγος  (95) 

Όγκοι Νόσος Αρ. ασθενών Ανδρες Γυναίκες 

Καλοήθεις • λειοµύωµα  7 4 3 

 • πολύποδες 4 3 1 

 • στένωση 20 8 12 

 • αχαλασία 19 7 12 

Κακοήθεις  45 31 14 
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Β.   Στόµαχος 

 

Καλοήθεις όγκοι στοµάχου: 

• 29 ασθενείς µε υποβλεννογόνιο (στρωµατικό) όγκο στοµάχου, 19 άνδρες και 10 

γυναίκες ηλικίας 22-78 ετών 

• 38 ασθενείς µε πολύποδες στοµάχου, 23 άνδρες και 15 γυναίκες ηλικίας 51-82 

ετών 

• 34 ασθενείς µε έλκος στοµάχου 21 άνδρες και 13 γυναίκες ηλικίας 35-88 ετών 

 

Κακοήθεις όγκοι στοµάχου: 

• 83 ασθενείς µε κακοήθη νόσο στοµάχου, 58 άνδρες και 25 γυναίκες ηλικίας 41-83 

ετών. 

Η κατανοµή των ασθενών αυτών φαίνεται στον πίνακα 14 

 

Πίνακας 14. Συνοπτικά οι ασθενείς της µελέτης µε νόσο στον στόµαχο 

 

Στόµαχος   (184) 

Όγκοι Νόσος Αρ. ασθενών Ανδρες Γυναίκες 

Καλοήθεις • στρωµατικοί  όγκοι 29 19 10 

 • πολύποδες 38 18 20 

 • ύποπτα έλκη 34 21 13 

Κακοήθεις  83 58 25 

 

 

 

Γ.   ∆ωδεκαδάκτυλο  

 

Καλοήθεις όγκοι: 

• 2 ασθενείς µε όζο βολβού δωδεκαδακτύλου άνδρες 36 και 57 ετών   

• 1 ασθενής µε πολύποδα  δωδεκαδακτύλου, άνδρας ηλικίας 44 ετών. 

 

Κακοήθεις όγκοι: 

• 14 ασθενείς µε µάζα στο φύµα Vater. 8 άνδρες και 6 γυναίκες ηλικίας 61-81 ετών. 
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Η κατανοµή των ασθενών αυτών φαίνεται στον πίνακα 15 

 

 

Πίνακας 15. Συνοπτικά οι ασθενείς της µελέτης µε νόσο στο δωδεκαδάκτυλο 

 

∆ωδεκαδάκτυλο   (17) 

Όγκοι Νόσος Αρ. ασθενών Ανδρες Γυναίκες 

Καλοήθεις • πολύπους, όζοι 3 3 - 

Κακοήθεις  14 8 6 

 

 

 

∆α.   Πιέσεις εκ των έξω του οισοφαγικού τοιχώµατος:  

• 6 ασθενείς µε ενδοσκοπική εικόνα πιέσεως εκ των έξω του οισοφαγικού 

τοιχώµατος  5 άνδρες και 1 γυναίκα, ηλικίας 54-76 ετών. 

 

∆β.   Πιέσεις εκ των έξω του γαστρικού τοιχώµατος:  

• 24 ασθενείς µε ενδοσκοπική εικόνα πιέσεως εκ των έξω του γαστρικού 

τοιχώµατος  16 άνδρες και 8 γυναίκες ηλικίας 48-76 ετών. 

Η κατανοµή των ασθενών αυτών φαίνεται στον πίνακα 16 

 

Πίνακας 16. Συνοπτικά οι ασθενείς της µελέτης µε παθολογία εξωαυλικών πιέσεων 

 

Εξωτοιχωµατική  πίεση (30) 

Όργανο Αρ. ασθενών Ανδρες Γυναίκες 

Οισοφάγος  6 5 1 

Στόµαχος 24 16 8 
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EN∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ.  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Τεχνική εξέτασης οισοφάγου, στοµάχου, δωδεκαδακτύλου  

 

 Η εξέταση εγένετο µε τον ασθενή να µην έχει λάβει τροφή τουλάχιστον 6 

ώρες προ της εξέτασης  Είχε προηγηθεί ο απαραίτητος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος 

και γαστροσκόπηση, για τον καθορισµό της ενδείξεως και τον εντοπισµό της προς 

διερεύνηση βλάβης.  

Μετά την τοπική αναισθησία του φάρυγγα {Ξυλοκαίνη - (XYLOCAINE 10% 

/ 50 ml Astra)}και ενδοφλέβια καταστολή {Μιδαζολάµη  (DORMICUM 15 mg / 3 ml 

Roche) ή ∆ιαζεπάµη (STEDON 10 mg / 2 ml Adelco)}, εγένετο προώθηση του 

οργάνου µέχρι την δεύτερη µοίρα του δωδεκαδακτύλου υπό οπτικό έλεγχο. Η 

εξέταση άρχιζε µε την απεικόνιση της δεύτερης µοίρας του δωδεκαδακτύλου και 

καθώς εξήρχετο το όργανο, η εξέταση ολοκληρωνόταν σύµφωνα µε τις καθορισµένες 

θέσεις29. 

Χρησιµοποιήθησαν και οι 3 τεχνικές ή οι συνδυασµοί αυτών21,27. 

1: Άµεση επαφή ηχοβολέα - τοιχώµατος 

2: Πλήρωση του ειδικού µπαλονιού περί τον ηχοβολέα µε απαερωµένο νερό.  

3: ∆ιοχέτευση 300 - 400 ml απαερωµένου νερού στον αυλό του εξεταζόµενου 

κοίλου σπλάχνου.   

    

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ, 

ΣΤΟΜΑΧΟΥ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Α. Υπολογιστική τοµογραφία (Υ.Τ.) καρκίνου στοµάχου. ∆ιάγνωση, 

σταδιοποίηση. 

 

Η Υ.Τ. γινόταν αφού είχε προηγηθεί ενδοσκοπικός έλεγχος ανωτέρου 

πεπτικού. Ο ασθενής ήταν νήστις τουλάχιστον 5 ώρες πριν από την εξέταση. Οι 

εξετάσεις έγιναν µε σύστηµα Philips Tomoscan LX. Επελέγη το πρωτόκολλο 

δυναµικής µελέτης (auto without reconstriction), scan time 1,9 sec, inter-scan delay 

4,6 sec, matrix 512 X 512, 120 KV, 175 MA. Oι τοµές είχαν βάθος 10 χιλ. 

συνεχόµενες από το ύψος των ηµιδιαφραγµάτων έως τον κάτω πόλο των νεφρών. 
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Ακολούθως γινόταν Υ.Τ. µετά από ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού µε την ίδια 

τεχνική. Λήψη τοµών πάχους 5 ή 3 χιλ. εγένετο αν εντοπιζόταν παθολογική περιοχή. 

Η ανασύνθεση των εικόνων έγινε µε αλγόριθµο υψηλής αντίθεσης (αλγόριθµος 

µαλακών ιστών).  

Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε το νερό ως σκιαγραφική ουσία 

πλήρωσης του στοµάχου λόγω της εξαιρετικής αντίθεσης που δηµιουργείται µεταξύ 

χαµηλής πυκνότητος νερού και υψηλής πυκνότητος του τοιχώµατος του στοµάχου. 

Με την έναρξη της εξέτασης εχορηγούντο στον ασθενή 500 ml νερού per os και 0,5 

ml γλουκαγόνου ενδοφλεβίως. Η θέση του ασθενούς στο τραπέζι του Υ.Τ. εξαρτάτο 

από την εντόπιση της εξεργασίας στην ενδοσκόπηση. Ετσι αν η βλάβη ήταν στο 

άντρο η Υ.Τ. εκτελείτο µε τον ασθενή σε πρηνή θέση ενώ, όταν εντοπιζόταν στο 

σώµα ή στο θόλο του στοµάχου ο ασθενής ετοποθετείτο σε ύπτια θέση. Μετά την 

αρχική Υ.Τ., εντοπιζόταν η περιοχή ενδιαφέροντος για πιθανό σχεδιασµό λεπτότερων 

τοµών στην µετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού Υ.Τ. Ο ασθενής ελάµβανε 

άλλα 200 cc νερού και αµέσως µετά ενδοφλέβια 100 cc ταχέως χορηγούµενου µη 

ιονικού ιωδιούχου σκιαγραφικού µε ταχύτητα ροής 3-4 ml/sec {Iopromide (Ultravist 

370, Schering) ή Iopentol (Imagopaque 350, Nycomed)}. Η εξέταση άρχιζε 35-45 sec 

µετά την έναρξη έγχυσης. Η γαστρική πλήρωση εθεωρείτο ικανοποιητική αν δεν 

αναγνωρίζοντο γαστρικές πτυχές στις τοµές Υ.Τ. Η διαφορά µεταξύ της υψηλής 

πυκνότητος γαστρικού τοιχώµατος και χαµηλής πυκνότητος ενδογαστρικού 

περιεχοµένου αφ’ ενός αλλά και χαµηλής πυκνότητος περιγαστρικών επιπέδων 

λίπους αφ’ ετέρου, επέτρεπε τον αφορισµό και µέτρηση του πάχους του γαστρικού 

τοιχώµατος73. Το πάχος του φυσιολογικού γαστρικού τοιχώµατος κυµαίνεται από 3-7 

χιλ. µε τον θόλο του στοµάχου να εµφανίζει το µεγαλύτερο πάχος. Το τοίχωµα του 

στοµάχου εκτιµήθηκε ως παθολογικό όταν ήταν >5 χιλ. στο σώµα και στο πυλωρικό 

άντρο και >7 χιλ. στον θόλο του στοµάχου. Αλλα απεικονιστικά σηµεία που 

εκτιµήθησαν ήταν η παθολογική ενίσχυση µετά από Ε.Φ. σκιαγραφικό µιας 

εντοπισµένης ή διάχυτης περιοχής πάχυνσης του γαστρικού τοιχώµατος, η παρυφή 

της έξω επιφάνειας του τοιχώµατος σε σχέση µε τα γειτνιάζοντα επίπεδα λίπους και η 

ασαφοποίηση των επιπέδων λίπους είτε έµµεσα µε την µορφή λεπτών ή αδρών 

γραµµώσεων, είτε άµεσα µε την µορφή εξωτοιχωµατικής βλάβης που 

ενισχύεται74,75,76,77,78,79. 

Το κριτήριο για την λεµφαδενική προσβολή βασίστηκε στην µέγιστη διάµετρο 

των λεµφαδένων ως προς τον εγκάρσιο άξονα. Επιχώριοι λεµφαδένες θεωρήθησαν 
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παθολογικοί όταν η µέγιστη διάµετρος του εγκαρσίου άξονα ήταν >9 χιλ. για τους 

περιγαστρικούς και >8 χιλ. για τους εξωπεριγαστρικούς λεµφαδένες.  

Οι Υ.Τ. αξιολογήθησαν επίσης για την παρουσία ηπατικών µεταστάσεων, 

ασκίτη ή παρουσίας όζων στις περιτοναϊκές επιφάνειες. Στις περιπτώσεις ευρηµάτων 

περιτοναϊκής προσβολής η Υ.Τ. περιλάµβανε και µελέτη της πυέλου.  

 

Υπολογιστική τοµογραφία καρκίνου οισοφάγου. ∆ιάγνωση, σταδιοποίηση. 

 

Η Υ.Τ. γινόταν αφού είχε προηγηθεί ενδοσκοπικός έλεγχος οισοφάγου. Ο 

ασθενής ήταν νήστις τουλάχιστον 5 ώρες πριν από την εξέταση. Οι εξετάσεις έγιναν 

µε σύστηµα Philips Tomoscan LX. Εφαρµόστηκε το πρωτόκολλο δυναµικής µελέτης 

(auto without reconstruction), scan time 1,9 sec, inter-scan delay 4,6 sec, matrix 512 

X 512, 120 KV, 175 MA. Oι τοµές είχαν πάχος 10 χιλ. συνεχόµενες από το ύψος της 

θωρακικής εισόδου έως και 2 εκ. κάτω από τα ηµιδιαφράγµατα ώστε να περιληφθεί η 

γαστροοισοφαγική συµβολή. Ακολούθως γινόταν Υ.Τ. µε ταχεία έγχυση 

σκιαγραφικού µε την ίδια τεχνική. Στην παθολογική περιοχή του οισοφαγικού 

καρκίνου όπως αυτός είχε εντοπισθεί στην απλή Υ.Τ. το πάχος τοµής ήταν 5 ή 3 χιλ. 

ανάλογα µε το µέγεθος του. Η ανασύνθεση των εικόνων έγινε µε αλγόριθµο υψηλής 

αντίθεσης (αλγόριθµος µαλακών ιστών). Αµέσως µετά την εξέταση ο ασθενής 

ελάµβανε 20 mg Scopolamine Butylbromide (Buscopan, Boehringer Ingelheim) E.Φ. 

Ετοποθετείτο ύπτια στο τραπέζι του Υ.Τ.. Από ειδική αναρτώµενη συσκευή λάµβανε 

per os 6 ml σκιαγραφικού amidotrizoate (Gastrografin, Schering) σε 250 ml νερού. 

Όταν είχε λάβει την µισή ποσότητα και ενώ συνέχιζε να καταπίνει σε όλη την 

διάρκεια της εξέτασης εκτελείτο η απλή Υ.Τ. Μετά τον εντοπισµό της παθολογικής 

περιοχής, ο ασθενής ελάµβανε εκ νέου ακόµη 6 ml Gastrografin σε 250 ml νερού µε 

τον ίδιο τρόπο χορήγησης. Με την λήψη της µισής ποσότητος εγένετο ταχεία Ε.Φ. 

έγχυση 100 cc µη ιονικού ιωδιούχου σκιαγραφικού {Iopromide (Ultravist 370, 

Schering) ή Iopentol (Imagopaque 350, Nycomed)}και ενώ ο ασθενής συνέχιζε να 

καταπίνει εκτελείτο η Υ.Τ. 

Μικρή ποσότητα αέρα στον θωρακικό οισοφάγο εκτιµήθηκε ως φυσιολογικό 

εύρηµα. Η παρουσία υδραερικού επιπέδου ή διάµετρος αυλού >10 χιλ. θεωρήθηκε 

ένδειξη απόφραξης. Το πάχος του τοιχώµατος του φυσιολογικού οισοφάγου ποικίλει 

ανάλογα µε τον βαθµό διάτασης του από 3-5 χιλ. Πάχος τοιχώµατος >5 χιλ. σε 

οισοφάγο µε επαρκή διάταση εκτιµήθηκε σαν παθολογικό εύρηµα.  
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Υ.Τ. ευρήµατα οισοφαγικού καρκινώµατος περιελάµβαναν ενδοαυλική µάζα, 

πάχυνση τοιχώµατος >5 χιλ., εµφανή µάζα µαλακού ιστού, ανώµαλο ή έκκεντρο 

οισοφαγικό αυλό, διάταση αυλού µε ή χωρίς υδραερικά επίπεδα κεντρικότερα µιας 

εξεργασίας που αποφράσσει, εξάλειψη λίπους µεταξύ εξεργασίας και γειτονικών 

δοµών, διάτρηση ή συριγγώδης πόρος στο µεσοθωράκιο ή τραχειοβρογχικό δένδρο. 

Ως σηµεία τραχειοβρογχικής διήθησης θεωρήθησαν η πάχυνση του τραχειοβρογχικού 

τοιχώµατος σε γειτνίαση µε τον όγκο και ή επέκταση της εξεργασίας µέσα στους 

αεραγωγούς, µεταξύ τραχείας και αορτικού τόξου ή µεταξύ αριστερού κύριου 

βρόγχου και κατιούσης αορτής. Αµεση επαφή µεταξύ του όγκου και αορτικής 

παρυφής σε τόξο άνω των 900 ή και παραµόρφωση της εκτιµήθησαν ως σηµεία 

διήθησης της αορτής ενώ ένδειξη πιθανής διήθησης της θεωρήθηκε η εξάλειψη της 

τριγωνικής περιοχής λίπους που βρίσκεται φυσιολογικά µεταξύ οισοφάγου, 

κατιούσης αορτής και σπονδυλικής στήλης. Παραµόρφωση ή έλλειψη σκιαγράφησης 

µιας πνευµονικής φλέβας, παρουσία περικαρδιακού υγρού, υπεζωκοτικής πάχυνσης ή 

πλευριτικής συλλογής σε γειτνίαση µε τον όγκο θεωρήθησαν σηµεία διήθησης των 

παραπάνω δοµών74,80. 

Εκτιµήθησαν επίσης διογκωµένοι λεµφαδένες άνω των 10 χιλ. στο 

µεσοθωράκιο, υπερκλείδιο, οπισθοσκελιαίο χώρο, λεµφαδενικοί σταθµοί αριστερής 

γαστρικής και κοιλιακής αρτηρίας όπως επίσης και η ανάδειξη χαµηλής πυκνότητος 

στο κέντρο τους µετά την Ε.Φ. έγχυση ακόµη και σε µικρότερους του 1 εκ. 

λεµφαδένες. Σε δεύτερο χρόνο έγινε διερεύνηση για αιµατογενείς δευτεροπαθείς 

εντοπίσεις στο ήπαρ, πνεύµονα, ή άλλα αποµεµακρυσµένα όργανα79.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 

Όλοι οι ασθενείς ανέχθηκαν καλά την εξέταση και κανένας δεν παρουσίασε 

επιπλοκές. Η χορηγηθείσα ενδοφλέβια καταστολή ήταν µιδαζολάµη 4,0 - 6,0 mg. σε 

289 ασθενείς και  διαζεπάµη 5-10 mg σε 37 ασθενείς. Σε όλους έγινε τοπική 

αναισθησία φάρυγγος µε ξυλοκαίνη 10%. Η διάρκεια της εξέτασης ήταν 15 - 20 min.   

 

Μάρτυρες 

 Σε όλους τους ασθενείς απεικονίσθηκαν οι 5 εναλλασσόµενης ηχογένειας 

στιβάδες του οισοφάγου, του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου (Εικόνα 2, 3, 4, 5, 

6). 

Ευκρινέστερη απεικόνιση στον οισοφάγο και στο δωδεκαδάκτυλο υπήρχε 

όταν στο ειδικό µπαλόνι γύρω από τον ηχοβολέα διοχετευόταν µέχρι 5 - 6 ml 

απαερωµένου ύδατος. Στο στόµαχο, έγχυση 300 - 400 ml ύδατος για την εξέταση του 

τοιχώµατος είχε σαν αποτέλεσµα την ακριβέστερη απεικόνιση των στιβάδων. 

Στη συχνότητα εργασίας 12 MHz οι στιβάδες του τοιχώµατος απεικονίσθηκαν 

λεπτοµερώς, ενώ οι γύρω ιστοί είχαν ικανοποιητική απεικόνιση µε συχνότητα 7,5 

MHz.   

Η µέση τιµή πάχους του οισοφαγικού τοιχώµατος ήταν 3,2 +/- 0,2  mm 

Η µέση τιµή πάχους του γαστρικού τοιχώµατος µετά από έγχυση 400 ml 

ύδατος ήταν 3,1 +/- 0,3  mm στο θόλο και στο σώµα. Στο άντρο ήταν  4,0 +/- 0,5  mm 

Η µέση τιµή του δωδεκαδακτυλικού τοιχώµατος ήταν 3,3 +/- 0,4  mm 

 

Οισοφάγος 

 

Καλοήθεις όγκοι οισοφάγου:  

 

Λειοµύωµα (7) 

Οι ασθενείς δεν είχαν σαφή συµπτώµατα οισοφαγικής νόσου. ∆ύο άνδρες 

ασθενείς ανέφεραν διαλειπόντως δυσκαταποσία. Υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπικό 

έλεγχο ανωτέρου πεπτικού λόγω επιγαστραλγίας. Στην οισοφαγοσκόπηση 

διαπιστώθηκε υποβλεννογόνιος όγκος στη µεσότητα του οισοφάγου σε 3 ασθενείς και 

στον κατώτερο οισοφάγο, πλησίον της γαστροοισοφαγικής συµβολής σε 4 ασθενείς. 
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Η ιστολογική εξέταση της ενδοσκοπικής βιοψίας ήταν αρνητική για παθολογικά 

ευρήµατα σε όλους τους ασθενείς.  

Η ενδοηχογραφία απεικόνισε καλώς αφοριζόµενο υποηχογενές µόρφωµα στη 

µυϊκή στιβάδα (6) και στη βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα (1), συµβατό µε στρωµατικό 

όγκο του τύπου λειοµυώµατος. Οι διαστάσεις των όγκων ήταν 0,8 - 2,0 cm. 

 Έξι ασθενείς είναι υπό παρακολούθηση. ∆εν  παρατηρήθηκαν αλλαγές στην 

ηχοµορφολογία ή στις διαστάσεις των όγκων σε διάστηµα παρακολούθησης µέχρι 3 

έτη. Ένας ασθενής (άνδρας, 57 ετών) µε µόρφωµα 2,0 cm υποβλήθηκε σε 

χειρουργική θεραπεία µε τοπική εκτοµή. Η ιστολογική εξέταση έδειξε λειοµύωµα.   

 

Πολύποδες (4) 

Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού λόγω 

δυσπεπτικών ενοχληµάτων, ένας ασθενής ανέφερε δυσκαταποσία.  

Η Ενδοσκόπηση έδειξε σε τρεις ασθενείς µισχωτό πολύποδα (µεγέθους 0,3 - 

0,5 και 1,0 cm), στο κάτω τριτηµόριο του οισοφάγου. Στον άλλο ασθενή µε 

αναφερόµενη δυσκαταποσία, διεπιστώθη στον κατώτερο οισοφάγο µισχωτός 

πολύποδας (µεγέθους 2 cm)  1 cm  πάνω από τη γαστροοισοφαγική συµβολή.  

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία απεικόνισε υπερηχογενές µόρφωµα 

περιορισµένο στην πρώτη ηπερηχογενή στιβάδα του οισοφαγικού τοιχώµατος στους 

3 ασθενείς µε µικρούς πολύποδες. Στον άλλο ασθενή µε ενδοσκοπική εικόνα 

ευµεγέθους πολύποδος πλησίον της γαστροοισοφαγικής συµβολής, απεικονίσθηκε 

υπερηχογενές µόρφωµα που τα άπω όρια του µίσχου έφθαναν στη τρίτη υπερηχογενή 

στιβάδα δηλ. την υποβλεννογόνιο στιβάδα. Όλοι υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική 

πολυπεκτοµή. Η ιστολογική εξέταση έδειξε ινώδη πολύποδα σε τρεις ασθενείς και 

αδενωµατώδη  πολύποδα  χωρίς στοιχεία δυσπλασίας στον άλλο ασθενή. 

 

Βαριά οισοφαγίτιδα (20) 

Οι ασθενείς είχαν οπισθοστερνικό άλγος, καύσο, αναγωγές από 6 µήνες µέχρι 

5 έτη. 4 ασθενείς παρουσίαζαν ενδοσκοπικά οισοφαγίτιδα ΙΙΙ-ου βαθµού και 16 IV-

oυ βαθµού κατά Savary-Miller34. Πέντε ασθενείς µε οισοφαγίτιδα IV-oυ βαθµού, 

παρουσίαζαν ενδοσκοπικά βλάβες συµβατές µε οισοφάγο Barrett (Eικόνα 

10,11,12,13).  

Στους ασθενείς µε οισοφαγίτιδα ΙΙΙ-ου βαθµού, η ιστολογική εξέταση της 

ενδοσκοπικής βιοψίας έδειξε στοιχεία συµβατά µε οισοφαγίτιδα. Στην 
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ενδοηχογραφία απεικονίσθηκε ήπια πάχυνση της πρώτης και δεύτερης στιβάδος 

δηλαδή του βλεννογόνου και της βλεννογόνιας µυϊκής. Σε 1 ασθενή απεικονίσθηκε 

πάχυνση και της τρίτης στιβάδος δηλαδή του  υποβλεννογόνου (Eικόνα 14). 

Στους ασθενείς µε οισοφαγίτιδα IV-oυ βαθµού η ιστολογική εξέταση της 

ενδοσκοπικής βιοψίας ήταν συµβατή µε οισοφαγίτιδα. Σε 4 ασθενείς υπήρχαν  

µετρίου βαθµού δυσπλαστικές αλλοιώσεις. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε ήπια 

πάχυνση της πρώτης και δεύτερης στιβάδος (0,3 - 0,4 cm) σε 9 ασθενείς. Σε 3 

ασθενείς απεικονίσθηκε πάχυνση και του υποβλεννογόνου. ∆ύο από αυτούς είχαν 

πάχυνση µε ανοµοιογένεια, εικόνα ύποπτη ενδοηχογραφικά για κακοήθεια. Οι 

πολλαπλές βιοψίες ήταν αρνητικές για κακοήθεια. (Eικόνα 15,16).  

 Οι πέντε ασθενείς µε οισοφάγο Barrett δεν παρουσίαζαν αλλαγή της 

φυσιολογικής απεικόνισης των στιβάδων του οισοφαγικού τοιχώµατος σε όλη την 

έκταση του µεταπλαστικού επιθηλίου.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Eικόνα 10. Eξελκώσεις, (βέλη) οίδηµα, στένωση στον κατώτερο οισοφάγο. 

Οισοφαγίτιδα IV-ου βαθµού (Savary). H ενδοσκοπική βιοψία ήταν αρνητική για 

κακοήθεια. 
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Eικόνα 11. Eξελκώσεις, οίδηµα, ευθρυπτότης, στένωση στον κατώτερο οισοφάγο. 

Οισοφαγίτιδα IV-ου βαθµού (Savary). H ενδοσκοπική βιοψία έδειξε χαµηλού βαθµού 

δυσπλασία. 

 
Eικόνα 12. Ενδοσκοπική εικόνα οισοφάγου Barrett. Γλωσσίδες κυλινδρικού επιθηλίου 

(βέλη) σε έκταση 12 εκ. στον οισοφαγικό αυλό. (ΦΒ:Φυσιολογικός βλεννογόνος) 

 
Eικόνα 13. Ενδοσκοπική εικόνα οισοφάγου Barrett. Γλωσσίδες κυλινδρικού επιθηλίου 

(βέλη) σε έκταση 4 εκ. από την γαστροοισοφαγική συµβολή (ΓΟΣ). 
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Eικόνα 14. Ασθενής µε ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος ΙΙΙ-ου βαθµού κατά Savary. 

Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση της βλεννογονίου και της υποβλεννογονίου 

στιβάδος χωρίς διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Η ενδοσκοπική βιοψία επιβεβαίωσε την 

οισοφαγίτιδα (Β: Βλεννογόνος, Υ: Yποβλεννογόνος, Ο: Οισοφαγικός αυλός). 

 

 

 

 
 

Eικόνα 15. Ασθενής µε ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος ΙV-ου βαθµού κατά Savary. 

Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση του βλεννογόνου και της υποβλεννογονίου 

στιβάδος µε διαταραχή της αρχιτεκτονικής και υποηχογένεια στο οπίσθιο τοίχωµα 

ενδοηχογραφικό εύρηµα συµβατό µε κακοήθη εξεργασία (Βέλη). Η ενδοσκοπική βιοψία 

ήταν αρνητική για κακοήθεια. (Β: Βλεννογόνος, Υ: Yποβλεννογόνος, Ο: Οισοφαγικός 

αυλός). 
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Eικόνα 16. Ασθενής µε ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος ΙV-ου βαθµού κατά Savary. 

Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση του βλεννογόνου και της υποβλεννογονίου 

στιβάδος µε διαταραχή της αρχιτεκτονικής και υποηχογένεια στο οπίσθιο τοίχωµα 

(βέλη). Εύρηµα συµβατό µε κακοήθη εξεργασία. Η ενδοσκοπική βιοψία ήταν αρνητική 

για κακοήθεια. (Β: Βλεννογόνος, Υ: Yποβλεννογόνος, Ο: Οισοφαγικός αυλός). 

 

 

Έλεγχος αχαλασίας (19) 

Οι ασθενείς κλινικώς παρουσίαζαν δυσκαταποσία, είχαν ακτινολογική εικόνα 

ενδεικτική αχαλασίας και ενδοσκοπικά παρουσίαζαν διάταση του οισοφαγικού αυλού 

(14/19), στάση τροφικών υπολειµµάτων (10/19) ενώ η µανοµετρία είχε ευρήµατα 

συµβατά µε λειτουργική διαταραχή οισοφάγου του τύπου αχαλασίας. 

Η ενδοηχογραφία απεικόνισε το οισοφαγικό τοίχωµα χωρίς διαταραχή της 

αρχιτεκτονικής των πέντε ηχοστιβάδων. Σε 14 ασθενείς (73,6%), απεικονίσθηκε 

πάχυνση της µυϊκής στιβάδος (0,2 - 0,4 cm). Σε κανένα ασθενή δεν διαπιστώθηκε 

µάζα περί τον οισοφάγο που να παρουσιάζεται µε εικόνα αχαλασίας.  
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Eικόνα 17. Ασθενής µε ενδοσκοπικά και µανοµετρικά ευρήµατα αχαλασίας. Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση της µυϊκής στιβάδος (0,2 - 0,4 εκ.) (Μ). (Ο: 

Οισοφαγικός αυλός). 

 

 

Κακοήθεις όγκοι οισοφάγου (45):  

Οι ασθενείς ανέφεραν κλινικά δυσκαταποσία στερεών και υγρών 

επιδεινούµενη τους τελευταίους µήνες (38 ασθενείς), ενώ απώλεια βάρους (5 - 17 

Kg) ανέφεραν 33 ασθενείς. Τρεις από αυτούς προσήλθαν στο τµήµα επειγόντων 

περιστατικών λόγω οξείας αιµορραγίας ανωτέρου πεπτικού. Ο ακτινολογικός έλεγχος 

µε βαριούχο γεύµα έδειξε πιθανή κακοήθη νόσο σε 34/36 ασθενείς.     

Η ενδοσκόπηση του οισοφάγου διαπίστωσε προβάλλουσα στον αυλό 

εύθρυπτη µάζα σε 41/45 ασθενείς, πού προκαλούσε µερική στένωση του αυλού. 

Επρόκειτο για µάζα στην µεσότητα του οισοφάγου σε 15 ασθενείς και στον κατώτερο 

οισοφάγο σε 26 ασθενείς, Σε µία ασθενή διεπιστώθη δακτύλιος Plummer-Vinson 

στον ανώτερο οισοφάγο. Τέσσερις ασθενείς είχαν εξελκώσεις επί οιδηµατωδών 

πτυχών µε ευθρυπτότητα στη λήψη ενδοσκοπικών βιοψιών. Ένας ασθενής από 

αυτούς είχε ενδοσκοπική εικόνα οισοφάγου Barrett.  

Η υπολογιστική τοµογραφία έδειξε πάχυνση οισοφαγικού τοιχώµατος σε 

37/45 ασθενείς και σε 27/45 ασθενείς απεικόνισε διογκωµένους λεµφαδένες (> 1 cm). 

Τα  ευρήµατα επιβεβαιώθηκαν σε 25/33 (75,7%) ως προς το συνολικό Τ και σε 19/33 

(57,5%) ως προς Ν στους χειρουργηµένους ασθενείς.  

Η EUS διενεργήθηκε σε όλους τους ασθενείς. Σε 2 ασθενείς µε εξωφυτική 

µάζα στον µέσο οισοφάγο και σε 3 στον κατώτερο, το ηχοενδοσκόπιο δεν διήλθε από 

την στένωση που προκαλούσε ο όγκος. Οι ασθενείς αυτοί δεν συνέχισαν την µελέτη. 
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 Σε 4 ασθενείς απεικόνισε υποηχογενή µάζα που διηθούσε ολόκληρο το 

οισοφαγικό τοίχωµα µε επέκταση στους γύρω ιστούς καθώς και την ύπαρξη 

υποηχογενών διογκωµένων περιοχικών λεµφαδένων. Οι ασθενείς αυτοί 

σταδιοποιήθησαν ως Τ4Ν1 (Εικόνα 27, 28, 29). 

16 ασθενείς είχαν µάζα µε ανοµοιογένεια και καταστροφή αρχιτεκτονικής 

ολόκληρου του οισοφαγικού τοιχώµατος. Σε 14 από αυτούς απεικονίσθηκαν 

υποηχογενείς διογκωµένοι λεµφαδένες. Οι ασθενείς αυτοί σταδιοποιήθηκαν ως 

Τ3Ν1. Σε 2 ασθενείς δεν απεικονίσθηκαν λεµφαδένες και σταδιοποιήθηκαν ως Τ3Ν0 

(Εικόνα 24, 25, 26). 

14 ασθενείς είχαν υποηχογενή µάζα µε ανοµοιογένεια που διηθούσε µέχρι και 

τη µυϊκή στιβάδα Σε 8 από αυτούς απεικονίσθηκαν υποηχογενείς διογκωµένοι 

λεµφαδένες. Οι ασθενείς αυτοί σταδιοποιήθησαν ως Τ2Ν1. Σε 6 ασθενείς δεν 

απεικονίσθησαν λεµφαδένες και σταδιοποιήθησαν ως Τ2Ν0 (Εικόνα 19, 20, 21, 22, 

23). 

Εξι ασθενείς είχαν ήπια πάχυνση, καταστροφή µε υποηχογένεια και  

ανοµοιογενή στοιχεία µέχρι την υποβλεννογόνιο στιβάδα Σε 2 από αυτούς 

απεικονίσθησαν υποηχογενείς λεµφαδένες. Οι ασθενείς αυτοί σταδιοποιήθησαν ως 

Τ1Ν1. Σε 4 ασθενείς δεν απεικονίσθησαν λεµφαδένες και σταδιοποιήθησαν ως Τ1Ν0. 

Το αποτέλεσµα της ιστολογικής εξέτασης της ενδοσκοπικής βιοψίας ήταν 

θετικό για κακοήθη νόσο του οισοφάγου σε όλους τους ασθενείς. Σε 30 ασθενείς 

διαπιστώθηκε µαλπιγιακού τύπου καρκίνωµα και σε 15 αδενοκαρκίνωµα.  

33 ασθενείς χειρουργήθηκαν (πίνακας 17).  

 

Πίνακας 17.   Ασθενείς (ανά στάδιο νόσου) που υπεβλήθησαν  

σε χειρουργική θεραπεία 

 

EUS  

Σταδιοποίηση 

 

T4N1 

 

T3N1 

 

T3N0 

 

T2N1 

 

T2N0 

 

T1N1 

 

T1N0 

 

Σύνολο 

Ασθενείς 4 14 2 8 6 2 4 40 

Xειρουργείο 0 12 2 7 6 2 4 33 

 

Η ενδοηχογραφική σταδιοποίηση ήταν ταυτόσηµη µε την ιστολογική σε 30 

ασθενείς (90,9%) ως προς το βάθος διήθησης του όγκου - Τ και σε 24 ασθενείς 
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(72,7%) ως προς τους διηθηµένους λεµφαδένες - Ν. Αναλυτικά ανά στάδιο νόσου, η 

προεγχειρητική σταδιοποίηση της EUS συγκρινόµενη µε την ιστολογική φαίνεται 

στον πίνακα 18 και στο σχήµα3.  

 

Πίνακας 18. Επιτυχής ενδοηχογραφική σταδιοποίηση σε καρκίνο οισοφάγου 

 

 Τα % Ν % 

T3N1 11/12 91,6 11/12 91,6 

T3N0 2/2 100,0 1/2 50 

T2N1 6/7 85,7 5/7 71,4 

T2N0 5/6 83,3 4/6 66,6 

T1N1 2/2 100,0 1/2 50 

T1N0 4/4 100,0 2/4       50 

Σύνολο Σ = 30/33 90,9 Σ = 24/33 72.7 

 

 

Σχήµα 3. Επιτυχής ενδοηχογραφική σταδιοποίηση σε καρκίνο οισοφάγου 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T3N1 T3N0 T2N1 T2N0 T1N1 T1N0

(Τ%) (Ν%)

 
Η σύγκριση των ευρηµάτων της ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας και της 

υπολογιστικής τοµογραφίας στους χειρουργηθέντες ασθενείς µε οισοφαγικό καρκίνο 

φαίνεται στον πίνακα 19 και στο σχήµα 4. 
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 Πίνακας 19.    Σύγκριση  EUS και CT  στον οισοφαγικό καρκίνο 

 

 EUS CT  

T 90,9% 75,7% 

N 72,7% 57,5% 

 

 

 

Σχήµα 4.     Σύγκριση EUS και CT  στον οισοφαγικό καρκίνο 
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Ανάλογα µε το βάθος διήθησης του όγκου η σωστή αξιολόγηση της 

λεµφαδενικής διήθησης (Ν) µε την ενδοηχογραφία παρουσιάζεται στον πίνακα 20 και 

στο σχήµα 5.  

 

 

Πίνακας 20.   Αξιολόγηση  λεµφαδενικής διήθησης (Ν) µε την EUS 

 

 T1-Τ2 T3-Τ4 

Ν 63,1% 85,7% 
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Σχήµα 5.   Αξιολόγηση  λεµφαδενικής διήθησης (Ν) µε την EUS 

 

T1-Τ2

T3-Τ4
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H ευαισθησία της µεθόδου στον καρκίνο του οισοφάγου ως προς την 

καρκινική διήθηση (Τ) ήταν 93%. Ως προς την λεµφαδενική διήθηση (Ν) ήταν 77%. 

Η ειδικότητα της µεθόδου ως προς Τ ήταν 93% και ως προς Ν ήταν 88%.  Η 

∆ιαγνωστική ακρίβεια ήταν 91% για το Τ και 81% για το Ν. 

Τρείς ασθενείς, 3 µήνες µετά την χειρουργική θεραπεία, ανέφεραν δυσφαγία. 

Η ενδοσκόπηση διεπίστωσε στένωση µη διαβατή από το γαστροσκόπιο στην 

αναστόµωση. H ενδοσκοπική βιοψία δεν είχε σηµεία υποτροπής του καρκίνου. Ενας 

προσήλθε στην παρακολούθηση και υπεβλήθη σε τρείς συνεδρίες διαστολών µε 

κηρία Savary. Σε άλλους 4 ασθενείς από τους χειρουργηθέντες, (6 µήνες,) που 

προσήλθαν στην παρακολούθηση η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση µε 

ανοµοιογένεια της αναστόµωσης, εύρηµα συµβατό µε τοπική υποτροπή. Τα 

ευρήµατα της ενδοηχογραφίας επιβεβαιώθηκαν ιστολογικά σε 2 ασθενείς.  
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Εικόνα 18. Πολλαπλές εξελκώσεις, ευθρυπτότης, πολυποειδείς προσεκβολές, στένωση 

οισοφαγικού αυλού. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε καρκίνωµα εκ πλακωδών κυττάρων 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19. Ασθενής µε πολυποειδείς προσεκβολές, ευθρυπτότητα και εξελκώσεις στον 

κατώτερο οισοφάγο. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση και υποηχογένεια Ι-ης, ΙΙ-ης 

και ΙΙΙ-ης στιβάδος (1,2,3). Απεικονίζεται παραοισοφαγικά υπόηχος διηθηµένος 

λεµφαδένας  (Λ). Ευρήµατα συµβατά µε Τ2Ν1 εξεργασία. Η σταδιοποίηση από την 

ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα.  (ΟA:Οισοφαγικός αυλός) 
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Εικόνα 20. Ασθενής µε πολυποειδείς προσεκβολές και εξελκώσεις στην µεσότητα του 

οισοφάγου (ΟA:Οισοφαγικός αυλός). Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση 

βλεννογόνου µε ανοµοιογένεια, διαταραχή αρχιτεκτονικής (1). Η µυϊκή στιβάδα (3) 

απεικονίζεται χωρίς παθολογία. Απεικονίζονται παραοισοφαγικά υπόηχοι διηθηµένοι 

λεµφαδένες (Λ) 1,5 – 1,2 εκ.. Ευρήµατα συµβατά µε Τ2Ν1 εξεργασία. Η ενδοσκοπική 

βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του 

χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Εξωφυτική µάζα στον οισοφαγικό αυλό που προκαλεί εκσεσηµασµένη 

στένωση του αυλού. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε ευµεγέθη ανοµοιογενή µάζα (Μ) που 

δεν διηθεί την µυϊκή στιβάδα. ∆εν απεικονίσθησαν διογκωµένοι λεµφαδένες. Εύρηµα 

συµβατό µε Τ2Ν0 νεόπλασµα. Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του 

χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (Α: Αορτή, 

4: Mυϊκή στιβάδα). 
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Εικόνα 22. Εξωφυτική µάζα στον οισοφαγικό αυλό που προκαλεί στένωση του αυλού. 

Η ενδοηχογραφία απεικόνισε υπόηχη µάζα (Μ) που δεν διηθεί την µυϊκή στιβάδα (4). 

Απεικονίσθησαν διογκωµένοι υπόηχοι λεµφαδένες (Λ) (0,8 - 1,2 εκ.). Ευρήµατα  

συµβατά  µε Τ2Ν1 νεόπλασµα. Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του 

χειρουργικού παρασκευάσµατος έδειξε Τ3Ν1 νεόπλασµα. 

 

 

 

 

Εικόνα 23. Ασθενής µε πολυποειδείς προσεκβολές και εξελκώσεις στην µεσότητα του 

οισοφάγου. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε ανοµοιογενή µάζα (Μ) που δεν διηθεί την 

µυϊκή στιβάδα (4). Απεικονίζονται παραοισοφαγικά υπόηχοι διηθηµένοι λεµφαδένες (Λ) 

1,1 και 0,4 εκ. Ευρήµατα συµβατά µε Τ2Ν1 εξεργασία. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε 

αδενοκαρκίνωµα. Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του χειρουργικού 

παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. 
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Εικόνα 24. Ασθενής µε κυκλοτερή στένωση και εξελκώσεις στον µέσο οισοφάγο 

(ΟA:Οισοφαγικός αυλός).  Η ενδοηχογραφία απεικόνισε µάζα (Μ) που διηθεί και την 

µυϊκή στιβάδα (4). Απεικονίζεται παραοισοφαγικά υπόηχος πιθανώς διηθηµένος 

λεµφαδένας (Λ) 0,9 εκ. Ευρήµατα συµβατά µε Τ3Ν1 εξεργασία. Η ενδοσκοπική βιοψία 

έδειξε καρκίνωµα εκ πλακωδών κυττάρων. Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση 

του χειρουργικού παρασκευάσµατος έδειξε Τ3Ν0 νεόπλασµα  

 

 

 

Εικόνα 25. Εξωφυτική µάζα στον οισοφαγικό αυλό (ΟΑ) που προκαλεί στένωση. Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε υπόηχη µάζα (Μ) µε ψευδοπόδια που διηθεί και την 

εξωτερικό οισοφαγικό χιτώνα (adv.). Απεικονίζονται παραοισοφαγικά υπόηχοι 

διηθηµένοι λεµφαδένες (Λ) 0,3-1,6 εκ.  Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ3Ν1 νεόπλασµα. Η 

σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος 

επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. 
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Εικόνα 26. Εξωφυτική µάζα (Μ) στον οισοφαγικό αυλό. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε 

υπόηχη µάζα που διηθεί και τον εξωτερικό οισοφαγικό χιτώνα (adv.). ∆ιηθηµένοι 

λεµφαδένες (Λ) απεικονίζονται παραοισοφαγικά (1,7 - 3,0 – 1,3 εκ.). Ευρήµατα  

συµβατά  µε Τ3Ν1 νεόπλασµα. Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του 

χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (Α:Aορτή) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27. Εξωφυτική µάζα  στον οισοφαγικό αυλό (ΟΑ). Η ενδοηχογραφία απεικόνισε 

υπόηχη µάζα (Μ) που διηθεί και την αορτή (Α). Απεικονίσθησαν διηθηµένοι λεµφαδένες 

(Λ. Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ4Ν1 νεόπλασµα. Ο ασθενής δεν υπεβλήθη σε χειρουργική 

εξαίρεση. 
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Εικόνα 28. Εξωφυτική µάζα στον οισοφαγικό αυλό (ΟΑ). Η ενδοηχογραφία απεικόνισε 

υπόηχη µάζα που διηθεί και την αορτή (Α). ∆ιηθηµένοι λεµφαδένες απεικονίζονται 

παραοισοφαγικά (0,5 – 1,2 εκ.. Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ4Ν1 νεόπλασµα. Ο ασθενής 

δεν υπεβλήθη σε χειρουργική εξαίρεση. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29. Εξωφυτική ανθοκραµβοειδής µάζα στον οισοφαγικό αυλό που προκαλεί 

στένωση. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε ανοµοιογενή µάζα (Μ) που διηθεί και την αορτή 

(Α)(βέλη). ∆ιηθηµένοι λεµφαδένες απεικονίζονται παραοισοφαγικά (3,4 – 1,2 εκ.) . 

Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ4Ν1 Ο ασθενής δεν υπεβλήθη σε χειρουργική εξαίρεση. 
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Στόµαχος 

 

Καλοήθεις όγκοι: 

Υποβλεννογόνιοι όγκοι στοµάχου (29)  

Οι ασθενείς προσήλθαν στο γαστρεντερολογικό ιατρείο λόγω µελαινών 

κενώσεων (2 ασθενείς), επιγαστραλγίας (25 ασθενείς). Τρείς ασθενείς προσήλθαν για 

διερεύνηση σιδηροπενικής αναιµίας.  

 Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού. Tα 

ενδοσκοπικά ευρήµατα ήταν: προβάλλον στον αυλό υποβλεννογόνιο µόρφωµα µε 

µακροσκοπικά φυσιολογικό βλεννογόνο. Το µόρφωµα είχε εντόπιση στο άντρο σε 23 

ασθενείς και στο σώµα του στοµάχου σε 6. Οι 16 είχαν µόρφωµα διαστάσεων < 4,0 

cm. Σε 15 από αυτούς υπήρχε εξέλκωση στον υπερκείµενο βλεννογόνο στο κεντρικό 

τους τµήµα. (Εικόνα 30,31).  

Η EUS απεικόνισε σε 22 ασθενείς καλώς αφοριζόµενο υποηχογενές 

µόρφωµα, προερχόµενο από τη µυϊκή και τη βλεννογόνια µυϊκή στιβάδα. χωρίς την 

ύπαρξη επιχώριων λεµφαδένων. Τα ευρήµατα ήταν συµβατά µε στρωµατικό όγκο –

λειοµύωµα (Εικόνα 32, 33, 34, 35, 36, 37). Το αποτέλεσµα της ενδοσκοπικής βιοψίας 

από τον υπερκείµενο µακροσκοπικά φυσιολογικό βλεννογόνο, που έγινε σε όλους 

τους ασθενείς ήταν ενδεικτικό στρωµατικού όγκου του τύπου λειοµυώµατος σε 3 

ασθενείς. Στους άλλους ήταν χωρίς σαφή παθολογικά ευρήµατα.  

Αναλυτικά 16 ασθενείς είχαν µόρφωµα διαστάσεων < 4,0 cm (0,5 - 3,9).  Σε 6 

από αυτούς τους ασθενείς το µόρφωµα απεικονίσθηκε µε κεντρικά υπερηχογενή 

στοιχεία. Εξι ασθενείς είχαν µόρφωµα > 4 cm. Σ’ αυτούς απεικονίσθηκε µόρφωµα 

υποηχογενές διαστάσεων 4,2 - 6,0 cm µε ελλείµµατα βλεννογόνου, κεντρική 

ανοµοιογένεια µε άηχες περιοχές. Τα ευρήµατα δεν απέκλειαν το λειοµυοσάρκωµα. 

Οι τελευταίοι αυτοί οδηγήθηκαν στο χειρουργείο. Τo αποτέλεσµα της ιστολογικής 

εξέτασης σε 5 ασθενείς ήταν λειοµύωµα. Σε 1 ασθενή µε µόρφωµα 6,0 cm η 

ιστολογική εξέταση έδειξε λειοµυοσάρκωµα.   

Σε 3 ασθενείς απεικονίσθηκε καλώς αφοριζόµενο µόρφωµα διαστάσεων 0,8 - 

- 1,7 - 2,4 cm στον υποβλεννογόνο µε ηχογένεια παγκρεατικού ιστού, ευρήµατα 

συµβατά µε έκτοπο πάγκρεας. Η ενδοσκοπική βιοψία επιβεβαίωσε τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (Εικόνα 38).  
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Σε ένα ασθενή απεικονίσθηκε οµοιογενές υπόηχο µόρφωµα (3,7 cm) µε 

υποηχογενείς χαρακτήρες σε επαφή µε την µυϊκή στιβάδα. Το µόρφωµα εξαιρέθηκε 

χειρουργικά και η ιστολογική εξέταση έδειξε έκτοπο σπλήνα (Εικόνα 40) .  

Σε 3 ασθενείς απεικονίσθηκε µόρφωµα διαστάσεων 1,0 – 2,0 - 2,2 cm µε 

υπερηχογενείς χαρακτήρες στον υποβλεννογόνο χιτώνα, εύρηµα συµβατό µε λίπωµα. 

Η ενδοσκοπική βιοψία επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (Εικόνα 39). 

 

 

Πίνακας 21.  Στρωµατικοί όγκοι στοµάχου  των ασθενών της µελέτης   

 

Στρωµατικοί όγκοι στοµάχου (29) 

Λειοµύωµα Εκτοπο  πάγκρεας Εκτοπος σπλήν Λίπωµα 

22 3 1 3 

    

 

 

 

 
 

Εικόνα 30. Υποβλεννογόνιος όγκος (Μ)  προσθίου τοιχώµατος σώµατος του στοµάχου 

µε φυσιολογικό τον υπερκείµενο βλεννογόνο. (ΜΤΣ: Μείζον τόξο στοµάχου) 
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Εικόνα 31 Υποβλεννογόνιος όγκος γωνίας στοµάχου (Μ) µε φυσιολογικό τον 

υπερκείµενο βλεννογόνο. (ΕΤΣ: Ελασσον τόξο στοµάχου, Θ: Θόλος, Α: Αντρο) 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32 Λειοµύωµα στοµάχου. Λ: Kαλώς αφοριζόµενο υπόηχο µόρφωµα προσθίου 

τοιχώµατος σώµατος στοµάχου, δ=26 χιλ. σε άµεση συνέχεια µε την µυϊκή στιβάδα 

(M), ΓΠ: Γαστρικές πτυχές 
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Εικόνα 33. Λειοµύωµα στοµάχου. Kαλώς αφοριζόµενο υπόηχο µόρφωµα µείζονος 

τόξου σώµατος στοµάχου (Λ), δ=36 χιλ. µε κεντρική εξέλκωση (Ε) σε άµεση επαφή µε 

την µυϊκή στιβάδα, ΓΑ: Γαστρικός αυλός 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34. Λειοµύωµα στοµάχου. Λ: Υπόηχο καλώς αφοριζόµενο µόρφωµα ελάσσονος 

τόξου σώµατος στοµάχου, δ=42 χιλ. µε ανοµοιογενή στοιχεία σε άµεση επαφή µε την 

βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα (ΒΜ), Μ: Μπαλόνι ηχοβολέα.  
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Εικόνα 35. Σφαιρικό προβάλον µόρφωµα στο έλασσον τόξο του σώµατος του στοµάχου 

µε φυσιολογικό τον υπερκείµενο βλεννογόνο. (Ενδοσκοπική βιοψία: χωρίς παθολογικά 

ευρήµατα). Η ενδοηχογραφία απεικόνισε υποβλεννογόνιο, υπόηχο οµοιογενές 

µόρφωµα, διαµέτρου 0,8 εκ. σε συνέχεια µε την βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα (ΒΜ), 

συµβατό µε λειοµύωµα (Λ), (Μ: Μυϊκή στιβάδα, ΓΑ: Γαστρικός αυλός). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36. Σφαιρικό προβάλλον µόρφωµα στην γωνία του στοµάχου µε φυσιολογικό 

τον υπερκείµενο βλεννογόνο. (Ενδοσκοπική βιοψία: χωρίς παθολογικά ευρήµατα). Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε υπόηχο οµοιογενές  µόρφωµα, διαµέτρου 1,4 εκ., σε επαφή 

µε την  βλεννογόνιο µυϊκή στιβάδα (ΒΜ), συµβατό µε λειοµύωµα (Λ). ( ΓΑ: Γαστρικός 

αυλός). 
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Εικόνα 37. Υποβλεννογόνιο µόρφωµα στο άντρο του στοµάχου εξορµώµενο εκ της 

µυϊκής στιβάδος. Ενδοσκοπική βιοψία: λειοµύωµα. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε 

υπόηχο οµοιογενές  µόρφωµα, διαµέτρου 2,2 εκ. σε επαφή µε την βλεννογόνιο µυϊκή 

στιβάδα (ΒΜ), συµβατό µε λειοµύωµα (Λ). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 38. Ασθενής µε ενδοσκοπική εικόνα υποβλεννογόνιου µορφώµατος µε 

φυσιολογικό υπερκείµενο βλεννογόνο και µικρή εξέλκωση στην κορυφή. Η 

ενδοηχογραφία έδειξε µόρφωµα 2,4 εκ στον υποβλεννογόνο µε υπερηχογενή στοιχεία 

(Μ) και ύπαρξη εκφορητικού πόρου (Π). Εικόνα συµβατή µε έκτοπο πάγκρεας. Η 

ενδοσκοπική βιοψία επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (Υ: Υποβλεννογόνος, 

ΓΑ: Γαστρικός αυλός, ΓΤ: Γαστρικό τοίχωµα). 
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Εικόνα 39. Προβάλλον στον αυλό του στοµάχου υποβλεννογόνιο µόρφωµα υποκίτρινης 

υφής µε µακροσκοπικά φυσιολογικό υπερκείµενο βλεννογόνο. Η ενδοηχογραφία έδειξε 

υπερηχογενές υποβλεννογόνιο µόρφωµα (2,0 εκ.) συµβατό µε λίπωµα (Μ). Η 

ενδοσκοπική βιοψία επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα.. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός, 

ΓΤ: Γαστρικό τοίχωµα). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 40. Ασθενής µε εξωαυλικό οµαλό µόρφωµα στοµάχου στο µείζον τόξο του 

σώµατος, Η ενδοηχογραφία απεικόνισε οµοιογενές υπόηχο µόρφωµα (3,7 εκ) (Μ) 

συνεχόµενο µε την µυϊκή στιβάδα. Το µόρφωµα εξαιρέθηκε χειρουργικά και η 

ιστολογική εξέταση έδειξε έκτοπο σπλήνα. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός). 
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Πολύποδες στοµάχου (38) 

Σε 30 ασθενείς οι πολύποδες δεν προκαλούσαν συµπτώµατα. Οι ασθενείς 

υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού για άλλη αιτία. Σε πέντε ασθενείς 

που υπεβλήθησαν σε γαστροσκόπηση για διερεύνηση σιδηροπενικής αναιµίας και 

λόγω αναφερόµενων µελαινών κενώσεων (2 ασθενείς) η απώλεια αίµατος αποδώθηκε 

στα πολυποειδή µορφώµατα που διαπιστώθηκαν ενδοσκοπικά. Σε µια ασθενή µε 

ηπατοµεγαλία και επιγαστραλγία διεπιστώθησαν πολυποειδή µορφώµατα µε ευρεία 

βάση στο θόλο του στοµάχου81(Εικόνα 41).       

Σε όλους τους ασθενείς διαπιστώθηκε ενδοσκοπικά η ύπαρξη πολυποειδών 

µορφωµάτων στο στόµαχο. Επρόκειτο για µισχωτούς πολύποδες (31 ασθενείς) και 

για άµισχους, µε ευρεία βάση (7 ασθενείς). Ως προς το µέγεθος τους οι πολύποδες 

ήταν 0,2 - 0,5 cm σε 4 ασθενείς, 0,6 - 1,5 cm σε 6 ασθενείς, 1,6 - 3,0 cm σε 23 

ασθενείς και 3,1 - 4,5 cm σε 5 ασθενείς (Εικόνα 44, 45, 46). Όλοι υπεβλήθησαν σε 

ενδοσκοπική πολυπεκτοµή, εκτός της ασθενούς µε τα πολλαπλά µορφώµατα θόλου. 

Προ της θεραπευτικής αντιµετώπισης υπεβλήθησαν σε ενδοηχογραφική εξέταση.  

Σε όλους τους ασθενείς απεικονίσθηκαν τα πολυποειδή µορφώµατα (Εικόνα 

47, 48, 49, 50). Επρόκειτο για υπερηχογενή µορφώµατα προβάλλοντα στον αυλό του 

στοµάχου. Σε 5 ασθενείς µε µεγάλους πολύποδες απεικονίσθηκε το τροφοφόρο 

αγγείο. Σ’ αυτούς προ της επέµβασης έγινε προληπτικά έγχυση στο µίσχο διαλύµατος 

αδρεναλίνης αραίωσης 1/10.000. Σε 2 ασθενείς µε ευµεγέθη πολύποδα 

απεικονίσθηκαν τα άπω όρια του µίσχου µέχρι και τον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Στην 

ασθενή µε την ηπατοµεγαλία τα µορφώµατα στο θόλο, απεικονίστηκαν υπερηχογενή 

µε διήθηση και του υποβλεννογόνου όπως και πάχυνση του τοιχώµατος. Η 

ενδοσκοπική βιοψία των µορφωµάτων αυτών έδειξε ότι επρόκειτο για διήθηση του 

στοµάχου από αµυλοειδές στα πλαίσια πρωτοπαθούς αµυλοείδωσης (Εικόνα 42, 43). 

Η ασθενής υποβλήθηκε σε χηµειοθεραπεία.    
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  Εικόνα 41. Πολυποειδή  µορφώµατα θόλου του στοµάχου (βέλη). H ενδοσκοπική 

βιοψία έδειξε εναποθέσεις αµυλοειδούς. 

 

 

 

            
 

 

Εικόνα 42. Υπερηχογενές µόρφωµα (Μ) µείζονος τόξου σώµατος στοµάχου που 

προβάλλει στον αυλό διαστάσεων 18Χ11 χιλ.. Το µόρφωµα διηθεί τον υποβλεννογόνιο 

χιτώνα (Υ). Η ιστολογική εξέταση έδειξε εναπόθεση αµυλοειδούς. (Μ: Μυϊκή στιβάδα 

ΓΑ: Γαστρικός αυλός). 
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Εικόνα 43. Πρόκειται για την ασθενή των προηγούµενων εικόνων µετά 3 µήνες.  Το 

µόρφωµα (Μ) απεικονίζεται µε διαστάσεις 30Χ13 χιλ.. Περιγαστρικά απεικονίζεται 

ασκιτική  συλλογή (Α). (Η: Ηπαρ, ΓΤ: Γαστρικό τοίχωµα ΓΑ: Γαστρικός αυλός). 

 

 

 

H ιστολογική εξέταση των εκταµέντων πολυπόδων έδειξε υπερπλαστικούς (25 

ασθενείς) και αδενωµατώδεις πολύποδες (10 ασθενείς). Ήπια δυσπλασία υπήρχε στο 

µίσχο σε 2 µεγάλα σωληνολαχνωτά αδενώµατα. Οι ασθενείς αυτοί τέθηκαν σε 

παρακολούθηση. Ο επανέλεγχος µε ενδοσκόπηση και βιοψία µετά 6 µήνες και 1 έτος   

ήταν χωρίς παθολογικά ευρήµατα.    

 

 

 

Εικόνα 44.  Μισχωτό πολυποειδές µόρφωµα (Π) στον θόλο του στοµάχου (ΘΣ). 

(Μ:Μίσχος)   
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Εικόνα 45. Πολυποειδές µόρφωµα (ΠΜ)  µε ευρεία βάση στο µείζον τόξο του άντρου 

του στοµάχου. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε σωληνολαχνωτό αδένωµα  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 46. Πολυποειδές µόρφωµα (ΠΜ) µε ευρεία βάση στο άντρο του στοµάχου. Η 

ενδοσκοπική βιοψία έδειξε σωληνολαχνωτό αδένωµα  
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Εικόνα 47. Ανοµοιογενές µόρφωµα (Μ) που δεν διασπά τον βλεννογόνο του σώµατος 

στοµάχου, διαστάσεων 0,8Χ10 χιλ. Η ιστολογική εξέταση µετά την ενδοσκοπική 

αφαίρεση έδειξε υπερπλαστικό πολύποδα.. (Β: Βλεννογόνος, Υ: Υποβλεννογόνος, Μ: 

Μυϊκή στιβάδα,  ΓΑ: Γαστρικός αυλός). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48. Ανοµοιογενές µισχωτό µόρφωµα (Μ) που δεν διασπά τον βλεννογόνο του 

σώµατος στοµάχου (Β), διαστάσεων 15Χ09 χιλ. Η ιστολογική εξέταση µετά την 

ενδοσκοπική αφαίρεση έδειξε αδενωµατώδη πολύποδα. Περιγαστρικά απεικονίζεται  

µικρή ασκιτική συλλογή. (Υ: Υποβλεννογόνος,  ΓΑ: Γαστρικός αυλός). 
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Εικόνα 49. Εντοπισµένη πάχυνση βλεννογοννίου στιβάδος (Β)  του σώµατος στοµάχου, 

δ=09 χιλ. Η ιστολογική εξέταση έδειξε αδενωµατώδη πολύποδα. Aκολούθησε 

ενδοσκοπική αφαίρεση. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός).   

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 50. Ανοµοιογενές µόρφωµα (Μ) µε ευρεία βάση που δεν διασπά την 

βλεννογόνιο  µυϊκή στιβάδα (ΒΜ) του σώµατος στοµάχου, διαστάσεων 11Χ14 χιλ. Η 

ιστολογική εξέταση µετά την ενδοσκοπική αφαίρεση έδειξε λαχνωτό αδένωµα.   

 

 

 

Έλκος στοµάχου (34) 

Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν επιγαστραλγία 7 ηµέρες µέχρι και 3 χρόνια προ 

της επίσκεψης στο γαστρεντερολογικό ιατρείο. 8 από αυτούς προσήλθαν λόγω 
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µελαινών κενώσεων. 10 ασθενείς ανέφεραν ανορεξία ενώ 3 απ αυτούς παρουσίαζαν 

απώλεια βάρους 5 - 8 Kg το τελευταίο εξάµηνο. 12 ασθενείς ανέφεραν συχνή λήψη 

αντιφλεγµονωδών φαρµάκων. Στον εργαστηριακό έλεγχο 11 ασθενείς παρουσίαζαν 

πτώση Ht (Hb: 9-12 g%). 11 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ακτινολογικό έλεγχο 

ανωτέρου πεπτικού στον οποίο διαπιστώθηκαν ευρήµατα συµβατά µε ελκωτική 

κρύπτη ελάσσονος τόξου σώµατος στοµάχου σε 5 ασθενείς και έλκος στο πυλωρικό 

άντρο σε 6 ασθενείς. 

Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού. Τα 

ενδοσκοπικά ευρήµατα ήταν: 19 ασθενείς παρουσίαζαν έλκος προπυλωρικά µε 

καλοήθεις ενδοσκοπικά χαρακτήρες. 15 παρουσίαζαν έλκος σώµατος στοµάχου. 11 

από αυτούς είχαν ευµέγεθες έλκος ελάσσονος τόξου του σώµατος, 3 παρουσίαζαν 

έλκος στο µείζον τόξο του σώµατος ενώ 1 ασθενής είχε έλκος αµέσως µετά τη 

γαστροοισοφαγική συµβολή, στη καρδιακή µοίρα του στοµάχου (Εικόνα 51,52). 

Σε όλους έγιναν πολλαπλές λήψεις ενδοσκοπικών βιοψιών από τα χείλη του 

έλκους. Εντερική µεταπλασία παρουσίαζαν 7 ασθενείς µε έλκος στο πυλωρικό άντρο 

ενώ δυσπλασία χαµηλού βαθµού παρουσίαζαν δύο ασθενείς απ’αυτούς και ένας µε 

έλκος στο έλασσον τόξο του σώµατος. Μετρίου βαθµού δυσπλαστικές αλλοιώσεις 

παρουσίαζαν 2 ασθενείς µε έλκος στο µείζον τόξο του σώµατος στοµάχου.  

Όλοι υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία στοµάχου. Τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα ήταν:  

Α. Ασθενείς µε έλκος στο πυλωρικό άντρο: Σε όλους (19) απεικονίσθηκε 

έλλειµµα της πρώτης υπερηχογενούς στιβάδος δηλαδή του βλεννογόνου. Σε 6 

απ’αυτούς απεικονίσθηκε και πάχυνση υποβλεννογονίου στιβάδος. Σε κανένα ασθενή 

δεν απεικονίσθηκαν περιοχικοί λεµφαδένες.  

Β. Ασθενείς µε έλκος σώµατος στοµάχου: Το έλκος απεικονίσθηκε σε όλους 

τους ασθενείς σαν έλλειµµα βλεννογόνου στο έλασσον τόξο του σώµατος στοµάχου. 

Σε 9 ασθενείς απεικονίσθηκε πάχυνση και της τρίτης υπερηχογενούς στιβάδος δηλ. 

του υποβλεννογόνου ενώ σε 4 απεικονίσθηκε πάχυνση και της τέταρτης 

υποηχογενούς στιβάδος, δηλαδή του µυϊκού χιτώνος. Σε 2 απ’ αυτούς 

απεικονίσθησαν 2 και 4 µικροί (0,5 και 0,8 cm) υποηχογενείς λεµφαδένες. Τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα ήταν συµβατά µε κακοήθεια στους τελευταίους τέσσερις 

(Τ1Ν0 2 ασθενείς και Τ2Ν1 σε 2 ασθενείς), αλλά η ενδοσκοπική βιοψία ήταν 

αρνητική για κακοήθη νόσο (Εικόνα 53).  
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Αυτοί οι ασθενείς υπεβλήθησαν εκ νέου µετά δίµηνο και αφού είχαν λάβει 

αντιεκκριτική αγωγή, σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού µε λήψη πολλαπλών 

βιοψιών και σε δεύτερη ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία. Μετά την αγωγή, η 

ενδοσκόπηση δεν διαπίστωσε ελκωτική κρύπτη σε 3 ενώ ο άλλος ασθενής είχε σαφώς 

βελτιωµένη ενδοσκοπική εικόνα. Η ενδοηχογραφία δεν απεικόνισε παθολογικά 

ευρήµατα στους 3 ασθενείς. Στον τέταρτο απεικονίσθηκε πάχυνση βλεννογόνου. Το 

αποτέλεσµα της ενδοσκοπικής βιοψίας ήταν αρνητικό για κακοήθεια σε όλους τους 

ασθενείς. Ο τέταρτος ασθενής παρέµεινε υπό παρακολούθηση. Στον επόµενο έλεγχο, 

3 µήνες µετά,  δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήµατα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 51. Ελκωτικός κρατήρας στη γωνία του στοµάχου µε οιδηµατώδη χείλη (βέλη). 

Η ενδοσκοπική βιοψία ήταν αρνητική για κακοήθεια. 
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Εικόνα 52. Ελκος µείζονος τόξου σώµατος στοµάχου (ΜΤΣ)  µε λευκό επίχρισµα και 

οιδηµατώδη χείλη (βέλη). 

 

  

 

 

 

Εικόνα 53. ΕUS εικόνα κρατήρα έλκους (Ε) µε υπεγερµένα οιδηµατώδη χείλη και 

ρυπαρό πυθµένα. Aπεικoνίζεται έλλειµµα της πρώτης και δεύτερης στιβάδος 

(βλεννογόνου, βλεννογόνιας µυϊκής)(Β), διαταραχή αρχιτεκτονικής και πάχυνση µυϊκής 

στιβάδος (Μ). Ευρήµατα συµβατά  µε Τ2 νεόπλασµα  Η ενδοσκοπική βιοψία ήταν 

αρνητική για κακοήθεια Μετά το πέρας της χορηγούµενης αγωγής, έγινε ενδοσκοπική 

και ενδοηχογραφική επανεκτίµηση όπως και νέα ιστολογική εξέταση. Ολες οι εξετάσεις 

δεν έδειξαν κακοήθεια. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός, Υ:Υποβλεννογόνος),  
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Κακοήθεις όγκοι στοµάχου (83): 

Οι ασθενείς ανέφεραν επιγαστρικό άλγος, αδυναµία, ανορεξία, απώλεια 

βάρους (5-25 Kg) το τελευταίο εξάµηνο. 22 ασθενείς προσήλθαν στην κλινική λόγω 

µελαινών κενώσεων. 57 ασθενείς παρουσίαζαν πτώση αιµατοκρίτου. 31 ασθενείς 

παραπέµφθηκαν στο γαστρεντερολογικό ιατρείο για διερεύνηση σιδηροπενικής 

αναιµίας. 

Κακόηθες έλκος (7)       

Σε 7 ασθενείς που προσήλθαν µε αναιµία, καταβολή, απώλεια βάρους 

διεπιστώθη ενδοσκοπικά ευµεγέθης ελκωτικός κρατήρας µε ρυπαρό πυθµένα στο 

έλασσον τόξο του σώµατος (6) και σε έναν ασθενή στο µείζον τόξο του σώµατος 

(Εικόνα 54,55).  Τρεις από αυτούς υπεβλήθησαν σε ακτινολογικό έλεγχο στοµάχου 

και παραπέµφθηκαν στο ιατρείο µε την ένδειξη διερευνήσεως για κακοήθεια. Η 

ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα  σε 6 ασθενείς 

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία απεικόνισε έλλειµµα της πρώτης 

υπερηχογενούς και δεύτερης υποηχογενούς στιβάδος (βλεννογόνου, βλεννογόνιας 

µυϊκής) σε όλους τους ασθενείς. Σε 6 από αυτούς απεικόνισε πάχυνση 

υποβλεννογόνου (2 - 4 mm) και µυϊκής στιβάδος (2 - 5 mm), ενώ σε 1 ασθενή 

απεικονίσθηκε υποηχογένεια µε ψευδοπόδια και στην ορογόνιο στιβάδα. Σε 6 

ασθενείς απεικονίσθησαν διογκωµένοι λεµφαδένες µε οµαλά όρια και υποηχογένεια. 

Οι ασθενείς αυτοί είχαν ευρήµατα συµβατά µε κακοήθεια και σταδιοποιήθηκαν ως 

εξής: Τ3Ν1: 1 ασθενής, Τ2Ν1: 5 ασθενείς και Τ2Ν0: 1 ασθενής (Εικόνα 56). 

Λόγω του ότι σε 1 ασθενή τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα ήταν συµβατά µε 

κακοήθη νόσο (Τ2Ν0) και το αποτέλεσµα της ενδοσκοπικής βιοψίας ήταν αρνητικό ο 

ασθενής αυτός υποβλήθηκε εκ νέου σε ενδοσκόπηση και ελήφθησαν εκ νέου βιοψίες 

των οποίων το αποτέλεσµα ήταν αρνητικό για κακοήθεια. Ετέθη σε παρακολούθηση 

και αφού έλαβε αγωγή, υποβλήθηκε µετά δύο µήνες σε ενδοσκοπικό και 

ενδοηχογραφικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα των εν λόγω εξετάσεων ήταν χωρίς 

παθολογικά ευρήµατα. 

Στο χειρουργείο οδηγήθηκαν οι 6 ασθενείς µε ιστολογικά τεκµηριωµένη 

κακοήθη νόσο (Eικόνα 55). Υποβλήθηκαν σε ολική γαστρεκτοµή. Τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα ως προς Τ και Ν επιβεβαιώθηκαν από την ιστολογική 

εξέταση. 
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Εικόνα 54. Ελκη ελάσσονος τόξου σώµατος στοµάχου µε ανώµαλα υπεγερµένα χείλη 

(βέλη). Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. 

 

 

 
 

Εικόνα 55. Χειρουργικό παρασκεύασµα στοµάχου. Ευµεγέθης κρατήρας έλκους µε 

ρυπαρό πυθµένα και υπεγερµένα χείλη στο σώµα του στοµάχου (βέλη). Αδενοκαρκίνωµα  
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Εικόνα 56. Ασθενής µε ευµεγέθη κρατήρα έλκους (E) µε ρυπαρό πυθµένα και 

υπεγερµένα χείλη µε οζώδη διαµόρφωση στο σώµα του στοµάχου. Η ενδοηχογραφία 

απεικόνισε υποηχογενή µάζα (M) που διηθεί και τον ορογόνο. Απεικονίσθησαν 

διηθηµένοι περιοχικοί λεµµφαδένες (Λ). Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ3Ν1 νεόπλασµα. Η 

ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα Η σταδιοποίηση από την ιστολογική 

εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. 

(ΜΣ: Μυϊκή στιβάδα, ΓΑ: Γαστρικός αυλός)   

 

Λειοµυοσάρκωµα (5) 

Οι ασθενείς προσήλθαν στο ιατρείο λόγω αιµορραγίας ανωτέρου πεπτικού. 

Στην ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού όλοι παρουσίαζαν ευµεγέθη σφαιρικό όγκο, 

µε πολλαπλές εξελκώσεις στην επιφάνεια εν µέσω µακροσκοπικά φυσιολογικού 

βλεννογόνου. Σε 3 ασθενείς υπήρχε ερυθρός θρόµβος επί των ελκών. Οι όγκοι είχαν 

διάµετρο > 5 cm και τοπογραφικά βρισκόταν στον θόλο του στοµάχου σε 3 ασθενείς 

και σε 2 ασθενείς ήταν αµέσως µετά τη γαστροοισοφαγική συµβολή προς το οπίσθιο 

τοίχωµα (Εικόνα 57). Από όλους τους ασθενείς έγινε λήψη πολλαπλών ενδοσκοπικών 

βιοψιών. Το αποτέλεσµα της ενδοσκοπικής βιοψίας έδειξε ότι επρόκειτο για 

λειοµυοσάρκωµα.  

 Η αξονική τοµογραφία απεικόνισε µάζα που καταλαµβάνει το θόλο του 

στοµάχου στους 3 ασθενείς. Στους άλλους 2 απεικόνισε ευµεγέθη µάζα στο σώµα του 

στοµάχου. Σε όλους τους ασθενείς απεικόνισε διογκωµένους επιχώριους λεµφαδένες.  

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία απεικόνισε υποηχογενή σφαιρική µάζα 

διαστάσεων 6,5 - 8,0 - 8,0 - 9,5 και 12,0 cm, µε ανοµοιογενή στοιχεία και άηχες 

περιοχές στο εσωτερικό τους. Η µάζα διασπούσε σε πολλά σηµεία την πρώτη στιβάδα 

(βλεννογόνο). Η προέλευση της µάζας ήταν από τη µυϊκή στιβάδα. Ο όγκος 
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διασπούσε και τον ορογόνο σε 4 ασθενείς, σε 2 ασθενείς απεικονίσθηκε επαφή του 

όγκου µε τον σπλήνα. Σε όλους τους ασθενείς απεικονίσθηκαν διηθηµένοι 

λεµφαδένες. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν. Τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα 

επιβεβαιώθηκαν σε όλους τους ασθενείς. 

 

 

Εικόνα 57. Χειρουργικό παρασκεύασµα στοµάχου. Ευµεγέθης (9,5 εκ.) 

υποβλεννογόνιος όγκος (βέλη) στο σώµα του στοµάχου µε πολλαπλές εξελκώσεις στην 

επιφάνεια. Λειοµυοσάρκωµα 

 

 

 

Εικόνα 58. Λειοµυοσάρκωµα στοµάχου. ΛΣ: Ανοµοιογενές µόρφωµα µείζονος τόξου 

σώµατος στοµάχου, διαστάσεων 65Χ24 χιλ. µε εξελκώσεις στην επιφάνεια του. Το 

µόρφωµα διατηρεί επαφή µε την µυϊκή στιβάδα (Μ). Η ιστολογική εξέταση µετά την 

εξαίρεση επιβεβαίωσε την ενδοηχογραφική διάγνωση.  
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Εικόνα 59. Λειοµυοσάρκωµα στοµάχου. ΛΣ: Ανοµοιογενές µόρφωµα προσθίου 

τοιχώµατος σώµατος στοµάχου, διαστάσεων 80Χ58 χιλ. µε άηχες περιοχές στο 

εσωτερικό του (τήξη) και εξελκώσεις στην επιφάνεια του. Το µόρφωµα διατηρεί επαφή 

µε την µυϊκή στιβάδα (Μ) και διηθεί τον ορογόνο (Ο). Η ιστολογική εξέταση µετά την 

εξαίρεση του επιβεβαίωσε την ενδοηχογραφική διάγνωση. 

 

 

 

Λέµφωµα (9) 

Σε 9 ασθενείς που ανέφεραν απώλεια βάρους, έµετους, ήπια δυσπεπτικά 

ενοχλήµατα, ανορεξία, αναιµία διαπιστώθηκαν ακτινολογικά, εξελκώσεις σώµατος 

στοµάχου, µη διατασιµότητα του στοµάχου, πεπαχυσµένες πτυχές µε βλεννογονική 

ακαµψία (5) και ετέθη η υπόνοια κακοήθους νόσου.  

Ενδοσκοπικά διεπιστώθη ατελής διατασιµότητα στην εµφύσηση αέρος (6), 

οιδηµατώδεις πεπαχυσµένες πτυχές, εξελκώσεις στο έλασσον και µείζον τόξο του 

σώµατος του στοµάχου και στο πυλωρικό άντρο (8) (Εικόνα 60). Σε έναν ασθενή 

µακροσκοπικά ο βλεννογόνος ήταν οιδηµατώδης. Από όλους τους ασθενείς έγινε 

λήψη βιοψίας. Σε 6 ασθενείς έδειξε ότι επρόκειτο για MALT λέµφωµα. Σε 3 ασθενείς 

η επιφανειακή ενδοσκοπική βιοψία ήταν αρνητική για κακοήθεια. 

Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε αξονική τοµογραφία και. έδειξε 

πάχυνση γαστρικού τοιχώµατος και ύπαρξη διογκωµένων λεµφαδένων, ευρήµατα 

ύποπτα για κακοήθη νόσο (λέµφωµα) (7). Σε 2 ασθενείς απεικονίστηκε πάχυνση 
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γαστρικού τοιχώµατος στην περιοχή του πυλωρικού άντρου και συνεστήθη 

περαιτέρω διερεύνηση. 

Στην ενδοηχογραφία το γαστρικό τοίχωµα απεικονίστηκε πεπαχυσµένο (10 - 

32 mm). O υποβλεννογόνος και ο µυϊκός χιτώνας ήταν έντονα πεπαχυσµένοι ενώ ο 

βλεννογόνος παρουσίαζε υποηχογένεια. Σε όλους τους ασθενείς απεικονίσθηκαν 

πολλαπλοί διηθηµένοι περιοχικοί λεµφαδένες (Εικόνα 61,62). 

Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε χηµειοθεραπεία. Σε 3 εφαρµόστηκε και 

αντιελικοβακτηριδιακή αγωγή. ∆ύο ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση που 

επιβεβαιώθηκε ενδοσκοπικά, ενδοηχογραφικά και ιστολογικά Επτά ασθενείς 

οδηγήθηκαν στο χειρουργείο. Υπεβλήθησαν σε ολική γαστρεκτοµή. Η αποκατάσταση 

του πεπτικού σωλήνα έγινε µε οισοφαγο-νηστιδοστοµία. Η ιστολογική εξέταση 

επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 60. Οιδηµατώδεις υπερτροφικές πτυχές στοµάχου µε πολλαπλές εξελκώσεις. Η 

ενδοσκοπική βιοψία έδειξε MALT λέµφωµα. 
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Εικόνα 61. Ασθενής µε πεπαχυσµένες οιδηµατώδεις πτυχές στο σώµα και στον θόλο του 

στοµάχου. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση του γαστρικού τοιχώµατος (3,2 εκ.) µε 

εκσεσηµασµένη πάχυνση και υποηχογένεια της υποβλεννογονίου στιβάδος. 

Περιγαστρικά σηµειούται ύπαρξη ασκιτικής συλλογής. Ευρήµατα συµβατά µε λέµφωµα 

στοµάχου. Η ενδοσκοπική βιοψία επιβεβαίωσε τα ευρήµατα.  (Η: Ηπαρ Β: 

Βλεννογόνος, Υ: Υποβλεννογόνος, ΓΤ: Γαστρικό τοίχωµα)   

 

 

 

 
 

Εικόνα 62. Ασθενής µε πεπαχυσµένες οιδηµατώδεις πτυχές στο σώµα και στον θόλο του 

στοµάχου. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση του γαστρικού τοιχώµατος (2,1 εκ.) µε 

εκσεσηµασµένη πάχυνση του βλεννογόνου και της υποβλεννογονίου στιβάδος (2,3). 

Ευρήµατα συµβατά µε λέµφωµα στοµάχου. Η ενδοσκοπική βιοψία επιβεβαίωσε τα 

ευρήµατα. (4: Μυϊκή στιβάδα, ΓΑ: Γαστρικός αυλός)   
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∆ιηθητικός, πολυποειδής καρκίνος (62) 

Σε 62 ασθενείς οι οποίοι ανέφεραν απώλεια βάρους το τελευταίο τρίµηνο (5-

20 Kg), ανορεξία, καταβολή και παρουσίαζαν αναιµία διεπιστώθη ενδοσκοπικά 

εξωφυτική µάζα στο στόµαχο. 32 από αυτούς παρουσίαζαν µάζα εύθρυπτη µε 

εξελκώσεις που προκαλούσε στένωση του γαστρικού αυλού, στο άντρο του 

στοµάχου. 21 ασθενείς είχαν ανθοκραµβοειδή µάζα στο σώµα του στοµάχου, 9 

ασθενείς παρουσίαζαν ακαµψία, µη διατασιµότητα και ευθρυπτότητα στη λήψη 

βιοψίας (Eικόνα 63, 64, 65). Σε ακτινολογικό έλεγχο του στοµάχου µε βαριούχο 

γεύµα είχαν υποβληθεί 23 ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς είχαν ευρήµατα συµβατά µε 

κακοήθη νόσο στοµάχου. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε κακοήθεια σε όλους τους 

ασθενείς. Σε 29 ασθενείς έδειξε ότι επρόκειτο για διαχύτου τύπου αδενοκαρκίνωµα 

χαµηλής διαφοροποιήσεως.  Σε 19 ήταν εντερικού τύπου, σε 10 καρκίνωµα 

αποτελούµενο από κύτταρα τύπου σφραγιστήρος δακτυλίου (Εικόνα 72). Σε 4 

ασθενείς επρόκειτο για αδενοκαρκίνωµα αδιαφοροποίητου τύπου.  

Η υπολογιστική τοµογραφία (58/62 ασθενείς) απεικόνισε τον όγκο σε 54/58 

ασθενείς. Σε 30 από αυτούς απεικονίσθηκαν διογκωµένοι λεµφαδένες. Σε 7 ασθενείς 

απεικονίσθηκαν ηπατικές µεταστάσεις. Τα ευρήµατα επιβεβαιώθηκαν σε 14/20 (70%) 

µε διήθηση ολόκληρου του τοιχώµατος που χειρουργήθηκαν και σε 22/34 (64,7%) µε 

καρκίνο περιορισµένο στη µυϊκή στιβάδα καρκίνο. Τα προεγχειρητικά ευρήµατα ως 

προς Ν επιβεβαιώθηκαν σε 30/54 (55,5%) ασθενείς που χειρουργήθηκαν. 

Η ενδοηχογραφία διενεργήθηκε σε όλους τους ασθενείς. Απεικόνισε 

υποηχογενή προβάλλουσα στον αυλό µάζα που καταστρέφει την αρχιτεκτονική των 

στιβάδων. Αναλυτικά: Σε τρεις ασθενείς λόγω της προκαλούµενης από τον όγκο 

στενώσεως του αυλού, δεν διήλθε το ηχοενδοσκόπιο. Είχαν ευρήµατα συµβατά 

καρκίνωµα αλλά  δεν ολοκληρώθηκε η εξέταση. Αυτοί οι ασθενείς βγήκαν από τη 

µελέτη. Σε 3 ασθενείς η µάζα είχε επεκταθεί σε γειτονικά όργανα. (2 µε διήθηση του 

επιπλόου, 1 µε διήθηση του δωδεκαδακτύλου). Και στους τρεις απεικονίσθηκαν 

διηθηµένοι λεµφαδένες. Οι ασθενείς σταδιοποιήθηκαν σαν Τ4Ν1 (Εικόνα 73, 74, 75).   

Σε 21 ασθενείς απεικονίσθηκε υποηχογενής µάζα που διηθούσε όλες τις 

ανατοµικές στιβάδες του στοµάχου. Σε όλους απεικονίσθηκαν διηθηµένοι 

λεµφαδένες. Αυτοί οι ασθενείς σταδιοποιήθηκαν Τ3Ν1 (Εικόνα 66, 67, 70, 71). Σε 26 

ασθενείς  απεικονίσθηκε υποηχογενής µάζα που διηθούσε και την µυϊκή στιβάδα. Σε 

15 από αυτούς απεικονίσθηκαν διηθηµένοι λεµφαδένες. Αυτοί οι ασθενείς 
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σταδιοποιήθηκαν Τ2Ν1. Οι άλλοι 11 σαν Τ2Ν0 (Εικόνα 68, 69). Σε 9 ασθενείς 

απεικονίσθηκε µάζα µε υποηχογένεια χωρίς να διασπά τον υποβλεννογόνο. Σε 5 

απεικονίσθηκαν διηθηµένοι λεµφαδένες. Οι ασθενείς σταδιοποιήθηκαν Τ1Ν1. Οι 

άλλοι 4 σαν Τ1Ν0.  

54  ασθενείς υπεβλήθησαν σε χειρουργική θεραπεία (Πίνακας 22). Τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα επιβεβαιώθηκαν: Σε 18/20 ασθενείς που χειρουργήθηκαν 

ως προς το βάθος διήθησης του όγκου (Τ), και σε 17/20 ως προς τους διηθηµένους 

λεµφαδένες, στους ασθενείς µε Τ3Ν1 καρκίνωµα. Στους ασθενείς µε Τ2Ν1 

καρκίνωµα τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα επιβεβαιώθηκε σε 13/15 ασθενείς ως προς 

το Τ και σε 11/15 ως προς Ν. Στους 11 ασθενείς µε Τ2Ν0 καρκίνωµα επιβεβαιώθηκε 

σε 8/10 ασθενείς ως προς το Τ  και σε 6/10 ως προς Ν. Στους ασθενείς µε Τ1Ν1 

καρκίνωµα τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα επιβεβαιώθηκε σε 4/5 ασθενείς ως προς το 

Τ και σε 3/5 ως προς Ν. Στους 4 ασθενείς µε Τ1Ν0 καρκίνωµα επιβεβαιώθηκαν τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα σε 3/4 ασθενείς ως προς Τ, και σε 2/4 ως προς Ν.  

Σε 12 ασθενείς από τους χειρουργηθέντες η ενδοηχογραφία που έγινε µετά 6 

µήνες απεικόνισε πάχυνση µε υποηχογένεια της αναστόµωσης, εύρηµα συµβατό µε 

τοπική υποτροπή. Τα ευρήµατα της ενδοηχογραφίας επιβεβαιώθηκαν ιστολογικά σε 3 

ασθενείς. Στους άλλους 9 ασθενείς η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αναστοµωτικό 

οίδηµα.  

 

 

 

Πίνακας 22.   Ασθενείς  που χειρουργήθηκαν ανά στάδιο νόσου 

 

EUS  

Σταδιοποίηση 

 

T4N1 

 

T3N1

 

T2N1

 

T2N0

 

T1N1

 

T1N0 

 

Σύνολο 

Ασθενείς 3 21 15 11 5 4 59 

Xειρουργείο 0 20 15 10 5 4 54 

 

Η σταδιοποίηση της µεθόδου σε σύγκριση µε την ιστολογική ως προς το 

βάθος διήθησης (Τ) και την λεµφαδενική διήθηση (Ν) του όγκου, φαίνεται στον 

πίνακα 23 και στο σχήµα 6.  
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Πίνακας 23.. Σταδιοποίηση της  EUS στον καρκίνο στοµάχου 

 

 Τ % Ν % 

T3N1 18/20 90,0 17/20 85,0 

T2N1 13/15 86,6 11/15 73,3 

T2N0 8/10 80,0 6/10 60,0 

T1N1 4/5 80,0 3/5 60,0 

T1N0 3/4 75,0 2/4       50,0 

Σύνολο Σ = 46/54 85,1 Σ = 39/54 72,2 

 

 

 

Σχήµα 6.   Σταδιοποίηση της  EUS στον καρκίνο στοµάχου 
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Η σύγκριση των ενδοηχογραφικών ευρηµάτων συγκεντρωτικά στα πρώιµα (T1-

Τ2) και στα προχωρηµένα στάδια νόσου (Τ3-Τ4) όπως και στη στην απεικόνιση των 

µεταστατικών λεµφαδένων (Ν) σε σύγκριση µε την υπολογιστική τοµογραφία 

φαίνεται στον πίνακα 24 και στο σχήµα 7. 
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Πίνακας 24.      Σύγκριση  EUS και  CT στον γαστρικό καρκίνο σε σχέση µε το στάδιο 

νόσου (πρώιµο, προχωρηµένο)    

 

 EUS CT  

T1-Τ2 80,4% 64,7% 

Τ3-Τ4 90,0% 70,0% 

N 72,3% 55,5% 

 

 

 

Σχήµα 7.      Σύγκριση  EUS και  CT στον γαστρικό καρκίνο σε σχέση µε το 

στάδιο νόσου (πρώιµο, προχωρηµένο) 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

T1-Τ2

Τ3-Τ4

N

CT
EUS

 
 

 

Ανάλογα µε το βάθος διήθησης του όγκου η σωστή αξιολόγηση ως προς τη 

λεµφαδενική διήθηση (Ν) της EUS ήταν 64,7% για τις αρχόµενες µορφές της νόσου 

και 85,0% για την προχωρηµένη νόσο (πίνακας 25, σχήµα 8, εικόνα 76,77).  
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Πίνακας 25.   Αξιολόγηση  λεµφαδενικής διήθησης µε EUS σε πρώιµα και 

προψωρηµένα στάδια νόσου 

 

 T3 -Τ4  T1 -Τ2 

Ν 85,0% 64,7% 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8.   Αξιολόγηση  λεµφαδενικής διήθησης µε EUS σε πρώιµα και προψωρηµένα 

στάδια νόσου 
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  Η συνολική ενδοηχογραφική σταδιοποίηση γενικά στους ασθενείς µας µε 

κακοήθη νόσο οισοφάγου και στοµάχου ανά στάδιο νόσου σε σύγκριση µµε την 

ιστολογική φαίνεται στον πίνακα 26 και στο σχήµα 9. 
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Πίνακας 26.     Συνολική ενδοηχογραφική  σταδιοποίηση στις  κακοήθειες 

οισοφάγου και στοµάχου ανά στάδιο νόσου: 

 

 Τ % Ν % 

T3N1 28/32 87,5 28/32 87,5 

T3N0 2/2 100 1/2 50 

T2N1 19/22 86,3 16/22 72,7 

T2N0 13/16 93,7 10/16 62,5 

T1N1 6/7 85,7 4/7 57,1 

T1N0 7/8 100 4/8 62,5 

Σύνολο Σ = 75/87 86,2% Σ = 63/87 72,4% 

 

 

Σχήµα 9.    Συνολική  EUS  σταδιοποίηση στις κακοήθειες οισοφάγου και 

στοµάχου ανά στάδιο νόσου: 
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H ευαισθησία της µεθόδου στον καρκίνο του στοµάχου ως προς την 

καρκινική διήθηση (Τ) ήταν 93%. Ως προς την λεµφαδενική διήθηση (Ν) ήταν 81%. 

Η ειδικότητα της µεθόδου ως προς Τ ήταν 75% και ως προς Ν ήταν 71%. Η 

∆ιαγνωστική ακρίβεια ήταν 88% για το Τ και 78% για το Ν. 

Η συνολική ευαισθησία, ειδικότητα και διαγνωστική ακρίβεια της µεθόδου 

για τον καρκίνο οισοφάγου και στοµάχου φαίνεται στον πίνακα 27. 

 

 

 

Πίνακας 27.      Ευαισθησία, ειδικότητα  και διαγνωστική ακρίβεια της EUS 

 

 Τ Ν 

Ευαισθησία 93% 79% 

Ειδικότητα 83% 78% 

∆ιαγνωστική ακρίβεια 90% 79% 

 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

 

Η ενδοηχογραφία ήταν ανώτερη της αξονικής τοµογραφίας ως προς την 

διερεύνηση της καρκινικής διήθησης στον στόµαχο (p<0.01).  

Στην σύγκριση των µεθόδων ως προς την αποτελεσµατικότητα διερευνήσεως 

των όγκων ανάλογα µε το στάδιο, η ενδοηχογραφία και η αξονική τοµογραφία δεν 

διέφεραν στατιστικά στην διαπίστωση των προχωρηµένων σταδίων (Τ3 και Τ4) ενώ 

στην διερεύνηση των πρώιµων σταδίων (Τ1 και Τ2) η EUS; ήταν ανώτερη της CT 

(p<0.05).          
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Eικόνα 63. Ανθοκραµβοειδής µάζα (Μ) µε βαθιά έλκη που καταλαµβάνει το έλασσον 

τόξο του σώµατος του στοµάχου. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. 

(ΜΤΣ: Mείζον τόξο στοµάχου)  

 

 

 

 

 

 

 

Eικόνα 64. Εξωφυτική µάζα που καταλαµβάνει κυκλοτερώς τον γαστρικό αυλό και 

προκαλεί στένωση του αυλού. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. 
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Eικόνα 65. Εξωφυτική ανθοκραµβοειδής µάζα (Μ) στο µείζον τόξο του σώµατος του 

στοµάχου. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. (ΕΤΣ: Ελασσον τόξο 

στοµάχου) 

 

 

 

 

Eικόνα 66. Ανθοκραµβοειδής µάζα στο µείζον τόξο του σώµατος του στοµάχου, Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε ανοµοιογενή µάζα (Μ) που διηθεί και τον ορογόνο (βέλη).  

Απεικονίζοντα περιοχικοί διηθηµένοι λεµφαδένες (Λ). Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ3Ν1 

νεόπλασµα. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα  Η σταδιοποίηση από την 

ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος έδειξε Τ3ΝΟ καρκίνωµα.. (4: 

Mυϊκή  στιβάδα)  
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Eικόνα 67. Ασθενής µε πολυποειδέις προσεκβολές µε πολλαπλές εξελκώσεις και 

ευθρυπτότητα  κυκλοτερώς στο άντρο του στοµάχου. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε 

υποηχογενή µάζα (Μ) που διηθεί και τον ορογόνο (βέλη). Απεικονίζονται περιγαστρικά 

διηθηµένοι περιοχικοί λεµφαδένες (Λ). Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ3Ν1 νεόπλασµα. Η 

ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα  Η σταδιοποίηση από την ιστολογική 

εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. 

(4: Mυϊκή στιβάδα, ΓΑ: Γαστρικός αυλός) 

 

 

Eικόνα 68. Ασθενής µε πολυποειδείς προσεκβολές και εξελκώσεις στο οπίσθιο τοίχωµα 

του άντρου του στοµάχου, Η ενδοηχογραφία απεικόνισε υποηχογενή µάζα (Μ) που δεν 

διηθεί την µυϊκή στιβάδα (4). ∆ιηθηµένοι περιοχικοί λεµφαδένες δεν απεικονίσθησαν. 

Ευρήµατα συµβατά µε Τ2Ν0 εξεργασία. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα.  

Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος 

επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (Η: Ηπαρ,  ΓΑ: Γαστρικός αυλός) 
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Eικόνα 69. Εξωφυτική µάζα στο µείζον τόξο του σώµατος του στοµάχου. Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε υποηχογενή µάζα (Ο) που δεν διηθεί την µυϊκή στιβάδα 

(βέλη). Περιοχικοί λεµφαδένες (Λ) χωρίς χαρακτήρες καρκινικής διήθησης. Ευρήµατα 

συµβατά µε Τ2Ν0 εξεργασία. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. Η 

σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος 

επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. ( ΓΑ: Γαστρικός αυλός) 

 

 

 

 

Eικόνα 70. Ασθενής µε πολυποειδέις προσεκβολές µε πολλαπλές εξελκώσεις και 

ευθρυπτότητα κυκλοτερώς στο σώµα του στοµάχου. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε 

υποηχογενή µάζα (Ο) που διηθεί και τον ορογόνο (βέλη). Απεικονίζοντα περιοχικοί 

διηθηµένοι λεµφαδένες (Λ). Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ3Ν1 νεόπλασµα. Η ενδοσκοπική 

βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα  Η σταδιοποίηση από την ιστολογική εξέταση του 

χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (Μ: Mυϊκή 

στιβάδα, ΓΑ: Γαστρικός αυλός) 
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Eικόνα 71. Εξωφυτική µάζα που προκαλεί στένωση στη γαστροισοφαγική συµβολή. Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε υποηχογενή µάζα που διηθεί και τον ορογόνο. ∆ιηθηµένοι 

περιοχικοί λεµµφαδένες δεν απεικονίσθησαν. Ευρήµατα  συµβατά  µε Τ3Ν1 νεόπλασµα. 

Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. Η σταδιοποίηση από την ιστολογική 

εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος έδειξε  Τ3Ν0 νεόπλασµα. (ΓΑ: Γαστρικός 

αυλός) 

 

 

 

Eικόνα 72. Ασθενής µε ατελή διατασιµότητα στοµάχου στην εµφύσηση αέρος, 

πεπαχυσµένες πτυχές, σκληρία στη λήψη ενδοσκοπικής βιοψίας. Η ενδοηχογραφία 

απεικόνισε πάχυνση του γαστρικού τοιχώµατος (2,3 εκ.) µε καταστροφή της 

αρχιτεκτονικής (Μ). Ευρήµατα  συµβατά µε σκίρρο καρκίνο. Η ενδοσκοπική βιοψία 

έδειξε καρκίνωµα µε κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου. Η ιστολογική εξέταση του 

χειρουργικού παρασκευάσµατος επιβεβαίωσε τα ενδοηχογραφικά ευρήµατα. (ΓΑ: 

Γαστρικός αυλός) 
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Eικόνα 73. Εξωφυτική µάζα στο µείζον τόξο του άντρου του στοµάχου. Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε υποηχογενή µάζα (Μ) που διηθεί και τον ορογόνο χιτώνα µε 

επέκταση στους γύρω ιστούς (βέλη). Απεικονίζονται διηθηµένοι περιοχικοί λεµφαδένες 

(Λ)  (1,2 - 1,4 - 1,1 εκ.).  Ευρήµατα συµβατά µε Τ4Ν1 εξεργασία. Η ενδοσκοπική βιοψία 

έδειξε αδενοκαρκίνωµα. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός) 

 

 

 

 

Eικόνα 74. Ασθενής µε ευµεγέθη κρατήρα έλκους µε ρυπαρό πυθµένα και υπεγερµένα 

χείλη µε οζώδη διαµόρφωση στο σώµα του στοµάχου. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε 

υποηχογενή µάζα (Μ) που διασπά τον ορογόνο χιτώνα, µε ψευδοπόδια (βέλη). 

Απεικονίσθη διηθηµένος περιοχικός λεµµφαδένας (Λ)(1,5 εκ.). Ευρήµατα  συµβατά  µε 

Τ4Ν1 νεόπλασµα. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα. (4: Mυϊκή στιβάδα, 

ΓΑ: Γαστρικός αυλός) 
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Eικόνα 75. Εξωφυτική µάζα στο µείζον τόξο του σώµατος του στοµάχου. Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε υποηχογενή µάζα (Μ) µε επέκταση και πέραν του ορογόνου 

χιτώνα (βέλη). Απεικονίσθη διηθηµένος περιοχικός  λεµφαδένας. Ευρήµατα συµβατά µε 

Τ4Ν1 εξεργασία. Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα.  

 

 

 

 
 

Eικόνα 76. Ασθενής µε αδενοκαρκίνωµα στοµάχου. Στην ενδοηχογραφική εξέταση 

απεικονίζονται περιγαστρικά υπόηχοι διογκωµένοι λεµφαδένες διαµέτρου 0,8 - 0,6 – 1,0 

εκ. (H: Hπαρ, ΓΑ: Γαστρικός αυλός) 
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Eικόνα 77. Ασθενής µε αδενοκαρκίνωµα στοµάχου. Στην ενδοηχογραφική εξέταση 

απεικονίζονται περιγαστρικά υπόηχοι διογκωµένοι λεµφαδένες διαµέτρου 1,0 – 1,2 – 

0,6 εκ. (βέλη) και ασκιτική συλλογή. (ΓΑ: Γαστρικός αυλός, ΓΤ: Γαστρικό τοίχωµα) 

 

 

Καλοήθεις όγκοι δωδεκαδακτύλου (3) 

 

Σε 1 ασθενή διαπιστώθηκε µισχωτός πολύπους που αφαιρέθηκε ενδοσκοπικά. 

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία απεικόνισε προβάλλον οµαλό υπερηχογενές 

µόρφωµα βλεννογόνου. Η ιστολογική εξέταση έδειξε φλεγµονώδη πολύποδα. 

Σε 2 ασθενείς διαπιστώθηκε προβάλλων όζος στο βολβό του 

δωδεκαδακτύλου. Η ενδοηχογραφία απεικόνισε πάχυνση βλεννογόνου και 

υποβλεννογόνου µε υποηχογένεια χωρίς διογκωµένους λεµφαδένες. Η ενδοσκοπική 

βιοψία έδειξε υπερτροφία των αδενίων Brunner.    

 

Κακοήθεις όγκοι δωδεκαδακτύλου (14) 

 

Καρκίνος φύµατος Vater  

 Σε 14 ασθενείς µε επιγαστραλγία, ίκτερο, απώλεια βάρους διαπιστώθηκε 

ενδοσκοπικά µάζα στην δεύτερη µοίρα του δωδεκαδακτύλου, στην ανατοµική 

περιοχή του φύµατος Vater. Επρόκειτο για προβάλλουσα στον αυλό µάζα διαµέτρου 

2-6 cm, εύθρυπτη, ευκόλως αιµορραγούσα (Eικόνα 78,79). Σε 4 από αυτούς η µάζα 

διαπιστώθηκε µετά τη διενεργηθείσα σφιγκτηροτοµή στο προβάλλον φύµα. Η 
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ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα σε 8 ασθενείς. Στους υπόλοιπους έδειξε 

αδένωµα. 

Η αξονική τοµογραφία απεικόνισε τον όγκο σε 3/5 ασθενείς µε προχωρηµένη 

νόσο, και σε 3/10 µε καρκίνο περιορισµένο στο δωδεκαδακτυλικό τοίχωµα. Το 

κοιλιακό υπερηχογράφηµα απεικόνισε τον όγκο σε 2/14 ασθενείς.  

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία απεικόνισε υποηχογενή µάζα συµβατή µε 

κακοήθεια, στην περιοχή του φύµατος Vater σε όλους τους ασθενείς (Εικόνα 80,81). 

Οι ασθενείς σταδιοποιήθηκαν: Τ3Ν1 5 ασθενείς, Τ2Ν1  2 ασθενείς, Τ2Ν0  6 ασθενείς 

και Τ1Ν0 1 ασθενής. 

Τοπική εκτοµή του όγκου έγινε σε 4 ασθενείς. Χειρουργική επέµβαση 

Whipple διενεργήθηκε σε 6 ασθενείς. Η κακοήθεια επιβεβαιώθηκε σε όλους τους 

ασθενείς που χειρουργήθηκαν (10). Η ενδοηχογραφική προεγχειρητική σταδιοποίηση 

επιβεβαιώθηκε σε 8/10 ασθενείς.(80%)82. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 78. Εξωφυτική µάζα (M) και εξελκώσεις στην ανατοµική περιοχή του φύµατος 

Vater. (∆Α: ∆ωδεκαδακτυλικός αυλός). Η ενδοσκοπική βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωµα  
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Εικόνα 79. Ευµέγεθες πολυποειδές µόρφωµα (Μ) µε πολυλοβωτή εµφάνιση και 

ευθρυπτότητα, στην ανατοµική περιοχή του φύµατος Vater. Η ενδοσκοπική βιοψία 

έδειξε αδενοκαρκίνωµα  

 

 

 

 

 

Εικόνα 80. Καρκίνος φύµατος Vater (βέλη). Τα ευρήµατα ήταν συµβατά µε καρκίνωµα 

Τ3Ν1. Η ενδοηχογραφική προεγχειρητική σταδιοποίηση επιβεβαιώθηκε. Μ: Yπόηχο 

µόρφωµα µε ανοµοιογενή στοιχεία, ΧΚ: Πυθµένας χοληδόχου κύστεως, ∆Α: 

∆ωδεκαδακτυλικός αυλός. 
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Εικόνα 81. Καρκίνος φύµατος Vater. Τα ευρήµατα ήταν συµβατά µε καρκίνωµα Τ2Ν0. 

Η ενδοηχογραφική προεγχειρητική σταδιοποίηση επιβεβαιώθηκε. Ο: Ανοµοιογενές 

µόρφωµα που προβάλλει στον εντερικό αυλό. ΜΣ: Mυϊκή στιβάδα, ΕΑ: Εντερικός 

αυλός 

 

 

Πιέσεις εκ των έξω του οισοφαγικού τοιχώµατος (6):  

 

Πέντε ασθενείς µε βρογχογενές καρκίνωµα προσήλθαν για ενδοσκοπικό 

έλεγχο οισοφάγου. Τρεις ασθενείς ανέφεραν δυσφαγία, ενώ οι άλλοι δύο 

υπεβλήθησαν σε οισοφαγοσκόπηση λόγω ευρηµάτων οµαλής πιέσεως εκ των έξω, 

στον ακτινολογικού ελέγχου του οισοφάγου. Ενδοσκοπικά οι ασθενείς παρουσίαζαν 

πίεση εκ των έξω του οισοφαγικού τοιχώµατος στον ανώτερο οισοφάγο (1 ασθενής) 

και στην µεσότητα του οργάνου (4 ασθενείς). 

Η ενδοηχογραφία απεικόνισε σε 3 ασθενείς πίεση του φυσιολογικού 

οισοφαγικού τοιχώµατος από διογκωµένους υποηχογενείς λεµφαδένες, ενώ στους 

άλλους δύο η πίεση προερχόταν από υποηχογενή µάζα εκτός του οισοφαγικού 

τοιχώµατος.     

Σε ένα άλλον ασθενή που υπεβλήθη σε γαστροσκόπηση λόγω επιγαστραλγίας 

διεπιστώθη πίεση εκ των έξω µε οµαλό βλεννογόνο, στον µέσο οισοφάγο (τυχαίο 
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εύρηµα) και ενδοηχογραφικά διεπιστώθη ότι επρόκειτο για πίεση από κυστικό 

µόρφωµα (εικόνα 82,83).      

 

 

 
 

Εικόνα 82. Υποβλεννογόνιος όγκος στη µεσότητα του οισοφάγου µε φυσιολογικό 

βλεννογόνο (βέλος).  ΟΑ: Οισοφαγικός  αυλός 

 

 

 
 

 

Εικόνα 83. Εξωαυλική πίεση στη µεσότητα του οισοφάγου. Σαφώς αφοριζόµενο 

µόρφωµα  µε άηχο περιεχόµενο Ενδοηχογραφική εικόνα συµβατή µε κυστικό µόρφωµα 

(Κ). Ο: Οισοφαγικός  αυλός 
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 Πιέσεις εκ των έξω του γαστρικού τοιχώµατος (24):        

 

24 ασθενείς µε ενδοσκοπική εικόνα πιέσεως εκ των έξω του γαστρικού 

τοιχώµατος υπεβλήθησαν στην εξέταση για διερεύνηση της αιτίας.   

Σε 12 κιρρωτικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου 

πεπτικού διαπιστώθηκε οµαλή πίεση του γαστρικού τοιχώµατος στο σώµα και στο 

θόλο. Η υπερηχογραφική εξέταση των οργάνων της άνω κοιλίας απεικόνισε 

ανοµοιογένεια ηπατικού παρεγχύµατος και παρουσία αναγεννητικών όζων, διάταση 

σπληνικής και πυλαίας φλέβας. Η ενδοηχογραφία διεπίστωσε ότι η πίεση εκ των έξω 

σε 7 ασθενείς οφειλόταν σε ηπατικό παρέγχυµα και σε 6 ασθενείς σε πίεση λόγω των 

διατεταµένων φλεβών (Εικόνα 86, 87, 89, 90). 

5 ασθενείς µε χρόνια παγκρεατίτιδα υπεβλήθησαν σε γαστροσκόπηση λόγω 

επιγαστραλγίας και διαπιστώθηκε οµαλή πίεση εκ των έξω στο µείζον τόξο του 

άντρου του στοµάχου (Εικόνα 84, 85). Το κοιλιακό υπερηχογράφηµα και η αξονική 

τοµογραφία απεικόνισαν ανοµοιογένεια παγκρεατικού παρεγχύµατος µε ασβεστώσεις 

και την παρουσία ψευδοκύστεων στο σώµα του παγκρέατος. Η ενδοσκοπική 

υπερηχοτοµογραφία απεικόνισε σε 3 ασθενείς πίεση του γαστρικού τοιχώµατος από 

κύστεις παγκρέατος, σε 1 ασθενή η πίεση οφειλόταν σε διατεταµένο υποβλεννογόνιο 

αγγείο και στον άλλον οφειλόταν σε πίεση από το παγκρεατικό παρέγχυµα (Εικόνα 

88). 

.Σε 3 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού λόγω 

κοιλιακού άλγους και εµέτων διαπιστώθηκε οµαλή πίεση εκ των έξω στο µείζον τόξο 

του σώµατος του στοµάχου. Η υπολογιστική τοµογραφία δεν απεικόνισε παθολογικά 

ευρήµατα. Η ενδοηχογραφία  διαπίστωσε ότι το ενδοσκοπικό εύρηµα οφειλόταν σε 

πίεση διατεταµένων εντερικών ελίκων. 

Σε 4 ασθενείς µε καρκίνο άντρου στοµάχου (Τ3Ν1) διαπιστώθηκε στην 

ενδοσκόπηση  οµαλή πίεση εκ των έξω στο µείζον τόξο του σώµατος του στοµάχου. 

Με την ενδοηχογραφία διευκρινίστηκε ότι η πίεση στο γαστρικό τοίχωµα οφειλόταν 

σε διογκωµένο διηθηµένο λεµφαδένα. 
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Εικόνα 84. Οµαλή εξωαυλική πίεση (Π) στο µείζον τόξο του στοµάχου. ΕΤΣ: Ελασσον 

τόξο στοµάχου 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 85. Οµαλή εξωαυλική πίεση (Π) στο µείζον τόξο (ΜΤΣ) του άντρου του 

στοµάχου.  
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Εικόνα 86, 87. Εξωαυλική πίεση (Π) στο µείζον τόξο του στοµάχου. Η ενδοηχογραφία 

απεικόνισε υποβλεννογονίως άηχο µόρφωµα µε χαρακτήρες διατεταµένου αγγείου 

(Α)(βέλος).  ΓΑ: Γαστρικός αυλός,  

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 88. Εξωαυλική πίεση στο µείζον τόξο του στοµάχου µε ανώµαλα όρια. Η 

ενδοηχογραφία απεικόνισε ανοµοιογενές πάγκρεας. Π: Πάγκρεας, ΠΠ: Παγκρεατικός 

πόρος, ΓΑ: Γαστρικός αυλός 
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Εικόνα 89. Υποβλεννογόνια διατεταµένα αγγεία θόλου, σώµατος στοµάχου (κιρσοί 

θόλου)(βέλη).  Η: Ηπαρ, ΓΑ: Γαστρικός αυλός 

 

 

 

 
 

Εικόνα 90. Πάχυνση γαστρικού τοιχώµατος µε διεταταµένα αγγεία (βέλη) στον 

υποβλεννογόνο (πυλαία γαστροπάθεια). Η: Ηπαρ, ΓΑ: Γαστρικός αυλός 
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Πίνακας 29.  Ενδοηχογραφικά ευρήµατα στους καλοήθεις και κακοήθεις 

όγκους των ασθενών που διερευνήθηκαν στην µελέτη. 

 

 

Όγκος EUS     ευρήµατα 

Λειοµύωµα Καλώς περιγεγραµµένος υποηχογενής ή µε υπερηχογενή στοιχεία 

όγκος, προερχόµενος από τη µυϊκή ή τη βλεννογόνια µυϊκή 

στιβάδα. Πιθανή συνύπαρξη ελλείµµατος βλεννογόνου 

(εξέλκωσης)  

Λίπωµα Καλώς περιγεγραµµένος υπερηχογενής όγκος στη 

υποβλεννογόνια στιβάδα 

Εκτοπο πάγκρεας Καλώς περιγεγραµµένο υποηχογενές  µε υπερηχογενή στοιχεία 

µόρφωµα, σον υποβλεννογόνο.  

Πολύποδες Υπερηχογενή ή υποηχογενή µισχωτά µορφώµατα περιορισµένα 

στον βλεννογόνο ή τον υποβλεννογόνο. 

Λειοµυοσάρκωµα Ασαφώς ή και σαφώς περιγεγραµµένος ανοµοιογενής ή µε 

υποηχογένεια και συνήθως > 4 cm διαµέτρου όγκος,  

προερχόµενος από τη µυϊκή ή τη βλεννογόνια µυική στιβάδα. 

Συνήθως συνυπάρχουν πολλαπλά ελλείµµατα στον περιβάλλοντα 

τον όγκο βλεννογόνο.  

Λέµφωµα Πάχυνση µε διαταραχή της φυσιολογικής ηχογένειας του 

υποβλεννογόνου ή πάχυνση και καταστροφή αρχιτεκτονικής 

ολόκληρου του τοιχώµατος. 

Ελκωτικός καρκίνος Έλλειµµα βλεννογόνου µε υποηχογενή διήθηση και καταστροφή 

των άλλων στιβάδων. 

Πολυποειδής καρκίνος Υποηχογενής, ανώµαλη, προβάλλουσα µάζα που καταστρέφει τις 

διηθηµένες στιβάδες. 

∆ιηθητικός καρκίνος Πάχυνση του τοιχώµατος µε διαταραχή ηχογένειας και 

φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των στιβάδων 

Καρκίνος φύµατος 

Vater 

Προβάλλον υποηχογενές µόρφωµα που καταστρέφει την 

φυσιολογική αρχιτεκτονική των στιβάδων 

Μεταστατικοί 

λεµφαδένες 

Υποηχογενείς, µε οµαλή περιφέρεια 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, δίπλα στις κλασσικές µεθόδους διερευνήσεως του 

πεπτικού σωλήνα δηλαδή την ακτινολογική εξέταση, την ενδοσκόπηση, το 

υπερηχογράφηµα και την υπολογιστική τοµογραφία µια καινούργια µέθοδος 

προστέθηκε. Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία. 

 Οι µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι είναι αξιόπιστες και µε πολύ καλά 

ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας. Υπάρχουν όµως περιορισµοί των µεθόδων αυτών. 

Το κλασσικό βαριούχο γεύµα αναδεικνύει λεπτοµερώς το τοίχωµα του ανώτερου 

πεπτικού και δίνει σηµαντικές πληροφορίες ενώ η ενδοσκόπηση προσφέρει επί πλέον 

την άµεση επισκόπηση και τη δυνατότητα λήψεως βιοψίας. Περιορίζεται βέβαια στην 

εξέταση µόνο των βλεννογονικών αλλοιώσεων. Η παρεµβολή οστών, λίπους και η 

ύπαρξη αέρα στο κοίλο σπλάχνο δυσχεραίνει την εξέταση των οργάνων µε την 

κλασσική υπερηχοτοµογραφία. Η αξονική τοµογραφία προσφέρει λεπτοµερή 

απεικόνιση των εξεταζοµένων οργάνων αλλά υστερεί στην λεπτοµερή εξέταση και 

ανάδειξη του τοιχώµατος του πεπτικού σωλήνα20,53,83. 

Η ενδοηχογραφία αποτελεί την πιο σύγχρονη µέθοδο διερευνήσεως του 

πεπτικού και εντάσσεται στα πλαίσια των ραγδαίων εξελίξεων που σηµειώνονται τα 

τελευταία χρόνια, στην Ιατρική και την Γαστρεντερολογία ειδικότερα84. Ο 

συνδυασµός υπερήχων και ενδοσκόπησης προσέφερε στη γαστρεντερολογία «την 

ενδοσκόπηση πέραν του βλεννογόνου» και στην υπερηχοτοµογραφική διερεύνηση 

την λύση του συχνού προβλήµατος της απόστασης και παρεµβολής αέρος, κατά την 

εξέταση των ενδοκοιλιακών οργάνων. Με την EUS αποφεύγονται µέσα ή ανατοµικοί 

σχηµατισµοί που δηµιουργούν ηχητικά παράσιτα η δυσκολία στην απεικόνιση. Αυτό 

επιτεύχθηκε µε την απευθείας επαφή του ηχοβολέα στο υπό διερεύνηση τµήµα του 

πεπτικού21.  

Ήδη η EUS έχει τύχει ευρείας αποδοχής και καθιερώνεται σαν µια αξιόπιστη 

διαγνωστική µέθοδος. Οι ενδείξεις εφαρµογής της ευρύνονται και οι προοπτικές 

εξέλιξης είναι µεγάλες24. Η διερεύνηση των κακοήθων και καλοήθων όγκων του 

πεπτικού σωλήνα αποτελεί την σηµαντικότερη ένδειξη εφαρµογής της. Ηδη όµως 

έχουν προστεθεί νέες ενδείξεις: αχαλασία, πυλαία υπέρταση, ελκωτική νόσος, χρονία 

παγκρεατίτις, ψευδοκύστεις παγκρέατος, αδενώµατα, φλεγµονώδεις εντεροπάθειες, 

µελέτη σφιγκτήρων κ.α.22,27,85,86. 
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Η ιατρική κοινότητα έχει αναγνωρίσει τις δυνατότητες της µεθόδου η οποία 

θεωρείται απαραίτητη σε πολλές παθήσεις προ της λήψεως της θεραπευτικής 

απόφασης. Η αµερικανική εταιρεία ενδοηχογραφίας, σε µεγάλη µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των ιατρών διαπίστωσε ότι η θεραπευτική απόφαση µε 

την εφαρµογή της µεθόδου άλλαξε στο 74% των ασθενών. Η χειρουργική θεραπεία 

ήταν λιγότερο ακρωτηριαστική στο 55% των ασθενών87.      

Εφαρµόσαµε την ενδοηχογραφία σαν µέθοδο διερεύνησης σε ασθενείς µε 

καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του ανώτερου πεπτικού όπως και σε παθήσεις µε 

υποψία κακοήθειας ή σαν επικουρική µέθοδο για να αποκλείσουµε κακοήθη 

εξαλλαγή. Έγινε σύγκριση των ενδοηχογραφικών ευρηµάτων µε τα ευρήµατα της 

αξονικής τοµογραφίας και την ιστολογική διάγνωση και σταδιοποίηση στις κακοήθεις 

νόσους.   

Η διερεύνηση των υποβλεννογονίων όγκων του ανωτέρου πεπτικού αποτελεί 

µια από τις κύριες ενδείξεις εφαρµογής της µεθόδου32,39,40,44,88,89. Οι όγκοι αυτοί στην 

ενδοσκόπηση εµφανίζονται συνήθως σαν οµαλοί υποβλεννογόνιοι όγκοι µε 

φυσιολογικό τον υπερκείµενο βλεννογόνο και όχι σπάνια µε κεντρική εξέλκωση. Η 

διαφοροδιάγνωση, ιδίως των µικρών µορφωµάτων, δεν είναι δυνατόν να γίνει µε τις 

µέχρι τώρα εξετάσεις, δηλαδή µε την ενδοσκόπηση την ακτινογραφία στοµάχου ή την 

υπολογιστική τοµογραφία. Η ενδοσκοπική βιοψία από τον φυσιολογικό συνήθως 

υπερκείµενο βλεννογόνο είναι µη διαγνωστική. Η ενδηχογραφία µπορεί να 

διαφοροδιαγνώσει αν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη όγκο και µπορεί µε µεγάλη 

ακρίβεια να καθορίσει τον τύπο του υποβλεννογόνιου αυτού όγκου44. Οι κύστεις 

έχουν ειδική, καλά αφοριζόµενη άηχη εµφάνιση. Ο έκτοπος παγκρεατικός ιστός 

εµφανίζεται σαν µόρφωµα µε ηχογένεια παγκρέατος στον υποβλεννογόνο και 

αναγνωρίζεται συχνά ο µικροσκοπικός εκφορητικός πόρος. Το λίπωµα εµφανίζεται 

µε υποβλεννογόνια εντόπιση και χαρακτηριστική ηχογενή απεικόνιση39,45,46,88,89.  

Από τους λοιπούς µεσεγχυµατικούς (στρωµατικούς) όγκους πολύ σηµαντική 

είναι η ενδοηχογραφία στη διαφοροδιάγνωση λειοµυώµατος (ο συχνότερος όγκος) 

από λειοµυοσάρκωµα. Και οι δύο όγκοι έχουν υποβλεννογόνια εντόπιση και 

προέρχονται από τη µυϊκή ή την υποβλεννογόνια µυϊκή στιβάδα. Το λειοµύωµα είναι 

σαφώς περιγεγραµµένος όγκος, έχει χαρακτηριστική υποηχογενή εµφάνιση µε πιθανή 

άηχη κεντρική νέκρωση και µε συχνή επιφανειακή εξέλκωση βλεννογόνου. Το 

µεγάλο µέγεθος (> 4 cm), η ανοµοιογένεια και το ασαφές περίγραµµα υποδηλούν 

λειοµυοσάρκωµα. Τα ανωτέρω κριτήρια όµως δεν είναι πάντα διαγνωστικά32,43,44,90. 
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Μελετήσαµε 22 ασθενείς µε καλοήθεις ενδοηχογραφικά στρωµατικούς 

όγκους, και 5 ασθενείς µε εικόνα λειοµυοσαρκώµατος. Χειρουργήθηκαν όλοι οι 

ασθενείς µε λειοµυοσάρκωµα και η ενδοηχογραφία επιβεβαιώθηκε. Από τους 

ασθενείς µε εικόνα λειοµυώµατος, χειρουργήθηκαν 6 ασθενείς µε µεγάλο όγκο. Σε 

έναν µε ύποπτα για κακοήθεια ευρήµατα, βρέθηκε λειοµυοσάρκωµα. Σε έναν ασθενή 

όµως µε ενδοηχογραφικά κριτήρια λυοµυώµατος που οδηγήθηκε στο χειρουργείο, το 

µόρφωµα ήταν έκτοπος σπλήνας. Παρόµοιο εύρηµα δηµοσιεύθηκε πρόσφατα91. 

Η ανεύρεση πολυπόδων στο ανώτερο πεπτικό είναι συνήθως τυχαίο εύρηµα 

του ακτινολογικού ή ενδοσκοπικού ελέγχου για συµπτώµατα από άλλα αίτια, αν και 

δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οι πολύποδες δίδουν συµπτώµατα δυσφαγίας 

όταν ευµεγέθεις πολύποδες εντοπίζονται στη γαστροοισοφαγική συµβολή. ∆υνατόν 

το πρώτο σύµπτωµα να είναι µέλαινα κένωση, επί αδενωµάτων µε εξελκώσεις στην 

επιφάνεια τους44. Η θεραπεία εκλογής είναι η ενδοσκοπική πολυπεκτοµή. Τα 

ερωτήµατα που τίθενται προ της επέµβασης είναι αν πρόκειται για αρχόµενο καρκίνο 

µε διήθηση του µίσχου ή αν το εύρος των τροφοφόρων  αγγείων συνιστά ένδειξη για 

λήψη µέτρων προ της επέµβασης (έγχυση αδρεναλίνης ή περίδεση του µίσχου), για 

αποφυγή αιµορραγίας µετά την πολυπεκτοµή. Η ενδοηχογραφία έχει τη δυνατότητα 

να δώσει σαφείς απαντήσεις37. Όπως διαπιστώσαµε και στους ασθενείς της µελέτης 

οι καλοήθεις πολύποδες απεικονίζονται σαν υπερηχογενή προβάλλοντα µορφώµατα, 

από τον βλεννογόνο ή τον υποβλεννογόνο. Υποηχογένεια στον µίσχο ή επέκταση στη 

µυϊκή στιβάδα αποτελεί ένδειξη για πολλαπλές ενδοσκοπικές βιοψίες γιατί δυνατόν 

να πρόκειται για κακοήθη πολύποδα. Σε µία ασθενή µε υπερηχογενή µορφώµατα στο 

θόλο του στοµάχου που προκαλούσαν πάχυνση και του υποβλεννογόνου, διεπιστώθη 

ιστολογικά διήθηση αµυλοειδούς20,32,81.    

Όχι σπάνια, ένας ελκωτικός γαστρικός καρκίνος µπορεί να εµφανιστεί στην 

ενδοσκόπηση µε χαρακτήρες καλοήθους έλκους, ιδίως αν ο ασθενής έχει λάβει επί 

µακρόν εντιεκκριτική αγωγή. Οι ενδοσκοπικές βιοψίες είναι απαραίτητες. Ο 

ακτινολογικός έλεγχος του στοµάχου µε τα κλασσικά διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια 

προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες. Μια ελκωτική κρύπτη µε οµαλή παρυφή, 

συγκλίνουσες πτυχές µέχρι τα χείλη του έλκους και µε οµαλά τα όρια της 

διαυγαστικής άλω είναι πιθανώς καλοήθης. Τα κριτήρια κακοήθειας, δηλαδή µια 

ελκωτική κρύπτη µε ανώµαλα όρια µε ανώµαλη παρυφή της άλω, πεπαχυσµένες, 

ακρωτηριασµένες πτυχές και µε ακαµψία βλεννογόνου υποδηλούν κακοήθεια.  
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Η ενδοηχογραφία προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες στη διαφοροδιάγνωση 

καλοήθους από κακόηθες έλκος48. Η σηµασία του να διαγνωστεί πρώιµα ένας 

ελκωτικός καρκίνος είναι µεγάλη για την επιβίωση του ασθενούς. Ένα έλκος που 

παρουσιάζεται µε έντονη υποηχογένεια µέχρι τη µυϊκή στιβάδα και παρουσιάζει 

ψευδοπόδια είναι ύποπτο ενδοηχογραφικά για κακοήθεια. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι 

πάντα διαγνωστικά, αν υπάρχει έντονο περιελκωτικό οίδηµα47.  Η ευαισθητοποίηση 

όµως του κλινικού ιατρού για πιθανή κακοήθεια είναι σηµαντική20. Όπως είδαµε και 

από τους ασθενείς µας, η ενδοηχογραφία σε 4/34 ασθενείς (11,7%) µε ενδοσκοπικά 

κριτήρια καλοηθείας απεικόνισε ευρήµατα συµβατά µε κακοήθεια αλλά η 

ενδοσκοπική παρακολούθηση και οι ενδοσκοπικές βιοψίες ήταν αρνητικές. Επίσης σε 

1/7 (14,2%) µε κακοήθεις τους ενδοσκοπικούς και ενδοηχογραφικούς χαρακτήρες δεν 

επρόκειτο για κακοήθεια. Εν τούτοις σε θετικά για κακοήθεια ενδοηχογραφικά 

ευρήµατα, πολλαπλές ενδοσκοπικές βιοψίες από τα χείλη του έλκους και η 

παρακολούθηση µε νέες βιοψίες θέτουν τη διάγνωση. 

Οι στενώσεις του οισοφάγου που οφείλονται σε σοβαράς µορφής 

οισοφαγίτιδα από παλινδρόµηση πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από τις κακοήθεις 

στενώσεις που µπορεί να αναπτυχθούν στον εστενωµένο αυλό35. Η ενδοσκοπική 

βιοψία είναι καθοριστική. Η ενδοηχογραφία µπορεί να απεικονίσει έγκαιρα την 

ανάπτυξη καρκινώµατος σαν υποηχογενή διήθηση και καταστροφή των στιβάδων του 

τοιχώµατος. Συχνά όµως το συνυπάρχον οίδηµα µπορεί να εµφανιστεί µε εικόνα 

κακοήθειας34,36. Η παρακολούθηση του οισοφάγου Barrett µε την ενδοηχογραφία, δεν 

φαίνεται να αποτελεί κύρια ένδειξη για την έγκαιρη διάγνωση της κακοήθους 

εξαλλαγής22,27. Στους ασθενείς της µελέτης µε οισοφάγο Barrett δεν διαπιστώθηκαν 

ευρήµατα συµβατά µε κακοήθεια σε κανέναν ασθενή. Μάλιστα η απεικόνιση του 

οισοφαγικού τοιχώµατος δεν διέφερε από αυτή του φυσιολογικού.   

Είναι γνωστό ότι στην αχαλασία µπορεί να συνυπάρχει κακοήθης όγκος (4%) 

ή ακόµη ένας ενδοτοιχωµατικός καρκίνος µπορεί να έχει ακτινολογική ή 

ενδοσκοπική εικόνα αχαλασίας92. Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία µπορεί να 

διαπιστώσει αν πρόκειται για αληθή αχαλασία ή για ψευδοαχαλασία. Στην αχαλασία 

δυνατόν να απεικονισθεί πάχυνση της µυϊκής στιβάδας, όπως και στους ασθενείς µας 

(14/19)33. 

Η διευκρίνιση της αιτίας που προκαλεί πίεση εκ των έξω στο τοίχωµα του 

ανωτέρου πεπτικού αποτελεί ένδειξη για EUS. Η µέθοδος µπορεί να δώσει σαφείς 

πληροφορίες για το αν πρόκειται για φυσιολογικούς σχηµατισµούς ή όργανα που 
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ασκούν πίεση ή για το αν πρόκειται για νεοπλασία γειτονικών οργάνων, πίεση από 

κυστικά µορφώµατα ή διογκωµένους λεµφαδένες22,93. 

Στη µελέτη µας η ενδοηχογραφία απεικόνισε ευχερώς ότι σε ασθενείς που 

διερευνήθηκαν λόγω πίεσης εκ των έξω στο ανώτερο πεπτικό, η πίεση οφειλόταν σε 

φυσιολογικούς ανατοµικούς σχηµατισµούς (αγγεία, παχύ έντερο), παθολογικά 

διογκωµένα αγγεία (κιρσοί), παθολογικό ηπατικό παρέγχυµα, πάσχον πάγκρεας και 

ψευδοκύστεις παγκρέατος, διογκωµένους επιχώριους λεµφαδένες και νεόπλασµα. 

Μια από τις κύριες ενδείξεις διενέργειας της εξέτασης είναι η 

διαφοροδιάγνωση των καλοήθων από τους κακοήθεις όγκους και η σταδιοποίηση 

βάσει του ΤΝΜ συστήµατος. των κακοήθων όγκων του ανώτερου πεπτικού53,55,56,88. 

Η προεγχειρητική σταδιοποίηση είναι σηµαντική για το θεραπευτικό χειρισµό 

και την µετεγχειρητική αντιµετώπιση του ασθενούς µε κακοήθεια. Ανάλογα µε το 

στάδιο αποφασίζεται αν ο ασθενής θα υποβληθεί σε ενδοσκοπική θεραπεία 

(βλεννογονεκτοµή, Laser, Argon plasma)  ή σε χειρουργική θεραπεία94. Από το 

στάδιο της νόσου καθορίζεται και το είδος της επέµβασης  όπως και το αν θα 

προηγηθεί ή θα ακολουθήσει ακτινοθεραπεία ή / και χηµειοθεραπεία20,32,55,95,96,97. Τα 

κριτήρια κακοήθειας είναι η καταστροφή των ανατοµικών στιβάδων, η πάχυνση του 

τοιχώµατος µε διαταραχή της ηχογένειας των στιβάδων, η υποηχογένεια του όγκου, 

τα ψευδοπόδια, η διήθηση στο τοίχωµα ή στους γύρω ανατοµικούς σχηµατισµούς, το 

µέγεθος, και η ύπαρξη διηθηµένων λεµφαδένων22,27. Όχι µόνο στους ελκωτικό και  

πολυποειδή αλλά και στον διηθητικό καρκίνο που πολλές φορές δεν είναι εύκολα 

διαγνωστικά προσπελάσιµος, η ενδοηχογραφία απεικονίζει λεπτοµερώς την 

καταστροφή των στιβάδων και την πάχυνση του τοιχώµατος20,31,94. Στο λέµφωµα 

στοµάχου, αν υπάρχει υποβλεννογόνια διήθηση, η ενδοηχογραφία είναι η εξέταση 

εκλογής. Σηµαντική βοήθεια προσφέρει επίσης στους ασθενείς που υποβάλλονται σε 

θεραπεία32,59,83.  

Το πλεονέκτηµα της µεθόδου έγκειται στο ότι ο ηχοβολέας βρίσκεται σε 

άµεση επαφή µε τον όγκο και, µε την χρησιµοποίηση υψηλών συχνοτήτων, 

επιτυγχάνεται η ακριβέστερη απεικόνιση και σταδιοποίηση. Η µέθοδος προσφέρει 

σηµαντικές πληροφορίες ως προς το βάθος διήθησης του όγκου (Τ) και ως προς τους 

διηθηµένους λεµφαδένες (Ν)22,32. 

Η διαγνωστική ακρίβεια της ενδοηχογραφίας είναι υψηλότερη της 

υπολογιστικής τοµογραφίας ως προς Τ και Ν. Η διαπίστωση αυτή έχει γίνει από 

πολλές µελέτες19,20,22,53,55,98,99. Η ακριβής εντόπιση του βάθους διήθησης µε την 
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ενδοηχογραφία κυµαίνεται από 80-97% στους καρκίνους που διηθούν τη µυϊκή 

στιβάδα (Τ3) ή αυτούς µε διήθηση των γειτονικών οργάνων (Τ4). Σε καρκίνο 

εντοπισµένο στον βλεννογόνο και υποβλεννογόνο (Τ1) όπως και σε καρκίνο που δεν 

διασπά τη µυϊκή στιβάδα (Τ2) τα ποσοστά σωστής προεγχειρητικής σταδιοποίησης 

κυµαίνονται 70-74% για τον καρκίνο στοµάχου. Στον καρκίνο του οισοφάγου 

αναφέρονται ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας 88-93% για το Τ3 - Τ4 και 70-74% για 

το Τ1 - Τ2 στάδιο. Τα ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας της αξονικής τοµογραφίας 

ήταν για τον εκτεταµένο καρκίνο του οισοφάγου (Τ3 - Τ4) 70-74%, ενώ για το Τ1 - 

Τ2 καρκίνωµα  ήταν 36-60%. Για τον γαστρικό καρκίνο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 

60 - 65% και 15 - 43%20,22,32,89,100. 

Παρά τα υψηλά ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας της ενδοηχογραφίας ως 

προς Τ και Ν, η αξονική τοµογραφία είναι απαραίτητη και πολύ σηµαντική εξέταση 

για την πλήρη διερεύνηση και σταδιοποίηση (διαπίστωση αποµακρυσµένων 

µεταστάσεων - Μ)35. Η εφαρµογή, τα τελευταία έτη, της ελικοειδούς (spiral) 

υπολογιστικής τοµογραφίας προσφέρει µεγάλες προοπτικές.   

Στους ασθενείς µας, επιτυχής σταδιοποίηση επιτεύχθηκε σε 90% των ασθενών 

ως προς το βάθος διήθησης σε Τ3 - Τ4 και 80% σε Τ1 - Τ2 γαστρικό καρκίνο. Η 

υπολογιστική τοµογραφία είχε ποσοστό επιτυχούς σταδιοποίησης 70% για το βάθος 

διήθησης σε Τ3 - Τ4 και 65% σε Τ1 - Τ2 γαστρικό καρκίνο. Για τον οισοφαγικό 

καρκίνο, επιτυχής σταδιοποίηση έγινε σε 91% των ασθενών µε προχωρηµένα στάδια 

και σε 73% µε Τ1 - Τ2 καρκίνο. Η αξονική τοµογραφία απεικόνισε τον όγκο σε 

ποσοστό 76% των ασθενών µας. 

 Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η διαγνωστική ακρίβεια της µεθόδου ήταν 

ανάλογες των µελετών στη διεθνή βιβλιογραφία. Σε όλους τους ασθενείς µας µε 

καρκίνο του οισοφάγου και του στοµάχου η ευαισθησία ήταν 93%, η ειδικότητα 83% 

και η διαγνωστική ακρίβεια 90% ως προς Τ. Ως προς Ν η αντιστοιχία ήταν 79%, 78% 

και 79%. 

Η ενδοηχογραφία έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τον πρώιµο γαστρικό 

καρκίνο101. Στους επιφανειακούς όγκους η µέθοδος έχει χαµηλή ειδικότητα στη 

διάκριση νεοπλασµατικού από φλεγµονώδη ιστό και γι΄αυτό λόγω υπερεκτίµησης 

είναι δυνατόν να δώσει ψευδώς θετικό αποτέλεσµα. Επί αρνητικής βιοψίας απαιτείται 

όµως παρακολούθηση και επανάληψη βιοψιών20,89. Σε ένα ασθενή της µελέτης τα 

ενδοηχογραφικά ευρήµατα ήταν συµβατά µε Τ2Ν0 καρκίνωµα αλλά οι ενδοσκοπικές 
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βιοψίες ήταν πάντα αρνητικές. Μετά τη χορηγηθείσα εντιελκωτική αγωγή η 

ενδοσκόπηση και η ενδοηχογραφία ήταν χωρίς παθολογικά ευρήµατα.  

Η παρακολούθηση µε την ενδοηχογραφία των χειρουργηθέντων ασθενών ή 

ασθενών µε λέµφωµα που υποβάλλονται σε αγωγή αποτελεί άλλη µια ένδειξη της 

µεθόδου95,102. Η EUS απεικονίζει έγκαιρα την πιθανή υποτροπή27,59,70,83,103. Σε 12 

ασθενείς της µελέτης µας είχαµε ευρήµατα ύποπτα για τοπική υποτροπή της νόσου. Η 

υποτροπή επιβεβαιώθηκε µόνο σε 3. Ο ουλώδης ιστός και το οίδηµα ήταν η αιτία των 

ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων.    

H σωστή αξιολόγηση και απεικόνιση των διηθηµένων λεµφαδένων (Ν), µε 

την αξονική τοµογραφία ή µε την υπερηχογραφία έχει χαµηλή διαγνωστική ακρίβεια. 

Η διαγνωστική ακρίβεια στον καρκίνο οισοφάγου και στοµάχου της CT κυµαίνονται 

11%-67%19,20,67,104. Τα ποσοστά σωστής προεγχειρητικής εκτίµησης στους ασθενείς 

µας ήταν 56% για τους διηθηµένους λεµφαδένες στον οισοφαγικό καρκίνο και 58% 

για τον γαστρικό καρκίνο.  

Σύµφωνα µε τα ενδοηχογραφικά κριτήρια, διηθηµένοι θεωρούνται οι οµαλοί, 

καλώς περιγεγραµµένοι λεµφαδένες µε υποηχογενή απεικόνιση ή µε ηχογένεια σαν 

αυτή του όγκου όπως και αυτοί που έχουν διάµετρο >1 cm32,105. Τα ποσοστά σωστής 

σταδιοποίησης των λεµφαδένων ποικίλουν στις µελέτες διεθνώς ανάλογα µε το 

αντίστοιχο Τ και είναι σαφώς υψηλότερα όταν αυξάνει το Τ. Ετσι αναφέρεται 64-

75% σωστή αξιολόγηση του Ν στα στάδια Τ1-Τ2 και 84-100% στα στάδια Τ3-Τ420. 

Στη µελέτη µας η σωστή αξιολόγηση του Ν ήταν για το Τ3 καρκίνωµα 92% και 

85,0% για τον οισοφάγο και το στόµαχο αντίστοιχα. Για το Τ1 - Τ2 ήταν 60% στον 

οισοφαγικό καρκίνο και 61% στον γαστρικό. Η συνολική διαγνωστική ακρίβεια ήταν 

81% για τον καρκίνο του οισοφάγου και 78% για τον καρκίνο του στοµάχου.  

Φαίνεται λοιπόν ότι τα προαναφερθέντα ενδοηχογραφικά κριτήρια 

λεµφαδενικής µετάστασης δεν είναι πάντα ικανά για την σωστή αξιολόγηση όπως 

φάνηκε και από τη µελέτη µας, όπου βρήκαµε αποτελέσµατα παρόµοια άλλων 

εργασιών. Συχνά υπάρχουν περιορισµοί στη διάκριση των φλεγµονωδών λεµφαδένων 

από αυτούς µε νεοπλασµατική διήθηση. Στις περιπτώσεις αυτές αξιόπιστο κριτήριο 

θεωρείται  το ταυτόχρονο Τ (βάθος διήθησης) του όγκου66,105. 

Το καρκίνωµα του φύµατος του Vater δεν είναι συχνός όγκος. Αν και δεν 

δίνει έντονα συµπτώµατα η περιοχή είναι εύκολα προσπελάσιµη και µε την 

ενδοσκόπηση ανακαλύπτεται ο όγκος σε πρώιµα στάδια64. Με την ERCP και τη λήψη 

πολλαπλών ενδοσκοπικών βιοψιών τα ποσοστά σωστής διαγνώσεως είναι υψηλά. Σε 
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περιπτώσεις µάλιστα που ο όγκος έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό του χοληδόχου 

πόρου η ενδοσκοπική σφιγκτηροτοµή δίδει τη δυνατότητα για ακριβέστερη θέση 

λήψεως βιοψιών, γιατί δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο που η πρώτη ενδοσκοπική 

βιοψία ήταν αρνητική82. Ο καρκίνος του φύµατος Vater έχει σχετικά καλή πρόγνωση 

αν διαγνωστεί έγκαιρα. Η πενταετής επιβίωση κυµαίνεται από 30-50%19. Είναι 

λοιπόν σηµαντικό να γίνει σωστή προεγχειρητική εκτίµηση και σταδιοποίηση. Η 

ενδοηχογραφία εξετάζοντας τον όγκο σε άµεση επαφή προσφέρει ακριβή 

σταδιοποίηση106,107,108. Έχουν αναφερθεί αποτελέσµατα επιτυχούς σταδιοποίησης µε 

EUS µέχρι και 100%. Σε αντίθεση µε τα ανάλογα ποσοστά της CT που αναφέρονται 

10 - 30%19,63,109. Στα περιστατικά της µελέτης η ενδοηχογραφία βοήθησε στην 

έγκαιρη διάγνωση και µάλιστα σε αρχικά στάδια (7 ασθενείς). Η σταδιοποίηση ήταν 

σωστή σε 80%82.  

 Ή ενδοηχογραφία είναι γενικά καλά ανεκτή από τους ασθενείς. Οι επιπλοκές 

που είναι δυνατόν να συµβούν είναι ρήξη οισοφαγικού τοιχώµατος επί υπάρξεως 

καρκίνου, ή ρήξη εκκολπώµατος (απαραίτητο να προηγείται η γαστροσκόπηση). Σε 

µετανάλυση 37.915 εξετάσεων από πολλά κέντρα  οι επιπλοκές ήταν 0.05%. Η 

συχνότερη ήταν η διάτρηση οισοφάγου19. Στους ασθενείς µας δεν παρουσιάσθηκαν 

επιπλοκές. 

Οι περιορισµοί της µεθόδου σε ορισµένους ασθενείς είναι σηµαντικοί. Ιδίως 

σε ασθενείς µε εκτεταµένο καρκίνο που προκαλεί στένωση του αυλού, η διέλευση 

του οργάνου είναι δύσκολη. Το πρόβληµα αυτό παρουσιάσθηκε σε 5 ασθενείς µας µε 

οισοφαγικό καθώς και σε 3 ασθενείς µας µε γαστρικό καρκίνο. Η άσκηση πίεσης 

στον εύθρυπτο καρκινικό ιστό µπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Τα λεπτότερα 

ηχοενδοσκόπια θα λύσουν µερικώς το πρόβληµα. Η χρησιµοποίηση των ειδικών 

ηχοκαθετήρων προς το παρόν αποτελεί ικανοποιητική εναλλακτική λύση22,36,100,110. 

Το µεγάλο µήκος του άκαµπτου τµήµατος, η σχετική ακαµψία του οργάνου 

κατά την εξέταση πέραν της δεύτερης µοίρας του δωδεκαδακτύλου αποτελούν 

προβλήµατα που φαίνεται ότι θα λυθούν µε τα νεώτερα όργανα. ∆εν παραβλέπεται 

και το ότι το υψηλό κόστος, του οργάνου αποτελεί πρόβληµα στην ευρεία διάδοση 

της µεθόδου.        

Η αδυναµία της µεθόδου να διαφοροδιαγνώσει σε πολλές περιπτώσεις τον 

φλεγµονώδη από τον καρκινικό ιστό αποτελεί µειονέκτηµα. Ευαισθητοποιεί όµως τον 

κλινικό ιατρό για στενότερη παρακολούθηση του ασθενούς. Σηµαντικό είναι ότι στην 

στατιστική ανάλυση των ευρηµάτων µας η υπεροχή της EUS συγκριτικά µε την CT 
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στην διερεύνηση των πρώιµων καρκίνων ήταν στατιστικώς σηµαντική (p<0.05). Η 

ίδια υπεροχή βρέθηκε και στην διερεύνηση βλαβών στο στόµαχο (p<0.01).   

Οι προοπτικές εξέλιξης της µεθόδου είναι µεγάλες84,111. Η τρισδιάστατη 

ενδοηχογραφία που ήδη δοκιµάζεται θα προσφέρει νέες δυνατότητες. Ήδη 

κυκλοφορούν συστήµατα ενδοηχογραφίας µε ευρύ αυλό εργασίας, µε δυνατότητα 

λήψεως FNA, µε σύγχρονο Doppler, µε δυνατότητα παροχετεύσεων και µε 

δυνατότητα ταυτόχρονης διενέργειας  ERCP13,14,15,16,112,113,114. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

•  Η ενδοηχογραφία είναι η µια σύγχρονη µέθοδος διερευνήσεως του 

πεπτικού σωλήνα. 

•  Η µέθοδος είναι αξιόπιστη, καλά ανεκτή από τους ασθενείς και χωρίς 

επιπλοκές.   

• Με την χρήση του ηχοβολέα υψηλών συχνοτήτων σε επαφή µε τις 

ενδοαυλικές βλάβες, η ενδοηχογραφική απεικόνιση των στιβάδων του τοιχώµατος 

του πεπτικού, αντιστοιχεί κατά πολύ στην ιστολογική εικόνα µε αποτέλεσµα να 

πλεονεκτεί έναντι των άλλων µεθόδων διερευνήσεως του ανώτερου πεπτικού.   

•  Η συµβολή της µεθόδου στην διαφορική διάγνωση των εξωτοιχωµατικών 

πιέσεων και των υποβλεννογονίων όγκων είναι καθοριστικής σηµασίας. ∆ίδει 

πληροφορίες για το αν πρόκειται για φυσιολογικούς σχηµατισµούς (αγγεία, 

παρακείµενα όργανα) ή αν οφείλεται σε  παθολογικές εξεργασίες (καλοήθεις ή 

κακοήθεις όγκοι, µεταστατικοί λεµφαδένες, κύστεις, παθολογικά διατεταµένα 

αγγεία). 

•  Η διαφορική διάγνωση των µεσεγχυµατικών (στρωµατικών) όγκων όπως 

λειοµύωµα, λειοµυοσάρκωµα, λίπωµα, έκτοπο πάγκρεας, µε εντόπιση στο ανώτερο 

πεπτικό, καθίσταται ευχερέστερη µε την εφαρµογή της µεθόδου. 

•  Η ενδοηχογραφική διερεύνηση των πολυποειδών µορφωµάτων του 

ανωτέρου πεπτικού κρίνεται απαραίτητη, ιδίως αυτών µε ευρύ µίσχο προ της 

ενδοσκοπικής πολυπεκτοµής. 

•  Η µέθοδος προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες στην διαφορική 

διαγνωστική των γαστρικών ελκών, των πεπαχυσµένων γαστρικών πτυχών και 

ευαισθητοποιεί για την ύπαρξη λεµφώµατος µε υποβλεννογόνια εντόπιση. 

•  Από τις σηµαντικότερες ενδείξεις εφαρµογής της µεθόδου είναι η 

διερεύνηση του καρκίνου του ανώτερου πεπτικού. ∆ίδει σηµαντικές πληροφορίες για 

το µέγεθος του όγκου, την σχέση µε τις στιβάδες και τους ανατοµικούς 

σχηµατισµούς.    

•  Στη προεγχειρητική σταδιοποίηση των κακοηθειών του τοιχώµατος του 

ανωτέρου πεπτικού µε το ΤΝΜ σύστηµα, η ενδοηχογραφία έχει σηµαντικό ρόλο. 

Προσφέρει την ακριβέστερη σταδιοποίηση των παραµέτρων Τ και Ν του 
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συστήµατος. Η µέθοδος είναι ανεπαρκής (λόγω του περιορισµένου βάθους 

σαρώσεως) στην διερεύνηση της Μ παραµέτρου. 

•  Η ενδοηχογραφία µπορεί να διαγνώσει και να σταδιοποιήσει έγκαιρα 

αρχόµενα στάδια του καρκίνου του ανώτερου πεπτικού µε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά από την υπολογιστική τοµογραφία. 

•  Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η διαγνωστική ακρίβεια της µεθόδου στη 

διερεύνηση των κακοήθων όγκων του ανώτερου πεπτικού υπερέχουν αυτών της 

υπολογιστικής τοµογραφίας. Πρέπει όµως να αναφερθεί ότι και η EUS είχε σχετικά 

χαµηλή ειδικότητα στην διερεύνηση των µεταστατικών λεµφαδένων. 

•  Η µέθοδος υπερτερεί της υπολογιστικής τοµογραφίας στην διερεύνηση των 

κακοήθων νόσων του στοµάχου. Στην διερεύνηση των κακοήθων νόσων του 

οισοφάγου δεν υπήρξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων. 

•  Στην παρακολούθηση των χειρουργηθέντων ασθενών µε κακοήθη νόσο, η 

ενδοηχογραφία διαγιγνώσκει έγκαιρα την τοπική υποτροπή αλλά δεν υποκαθιστά την 

ιστολογική εξέταση.  

•  Οι περιορισµοί της µεθόδου είναι σηµαντικοί. Η διάµετρος και το µεγάλο 

µήκος του ακάµπτου ακραίου τµήµατος δυσχεραίνουν την κατάποση και προώθηση 

του οργάνου. Οι µεγάλες στενώσεις του αυλού του κοίλου σπλάχνου δεν επιτρέπουν 

την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η έντονη φλεγµονή υπερεκτιµάται και συχνά 

εξάγονται ψευδώς θετικά αποτελέσµατα τοιχωµατικής νεοπλασµατικής διηθήσεως ή 

λεµφαδενικής µεταστάσεως.  

•  Η ενδοηχογραφία είναι µέθοδος µε µεγάλες δυνατότητες και προοπτικές 

εξέλιξης. 
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Ο ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ     

∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ  ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

 

Περίληψη 

 

Η ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία (ενδοηχογραφία, EUS) αποτελεί µια από 

τις πιο σύγχρονες µεθόδους διερευνήσεως του πεπτικού σωλήνα και συνδυάζει 

ενδοσκόπηση µε απεικόνιση. Τα συστήµατα ενδοηχογραφίας αποτελούνται από 

ενδοσκόπιο πλαγίας οράσεως, στο οπτικό άκρο των οποίων είναι προσαρµοσµένος 

ηχοβολέας υψηλών συχνοτήτων. H άµεση επαφή του ηχοβολέα µε την εξεταζόµενη 

βλάβη και η υψηλή διακριτική ικανότητα έχουν σαν συνέπεια λεπτοµερή απεικόνιση 

και συλλογή σηµαντικών διαγνωστικών πληροφοριών. 

Σκοπός της µελέτης ήταν να αξιολογήσουµε τις δυνατότητες που προσφέρει η 

µέθοδος στη διαφορική διάγνωση των όγκων του ανώτερου πεπτικού σωλήνα, να 

εκτιµήσουµε τις πληροφορίες της µεθόδου στην διαγνωστική διαδικασία υπόπτων 

βλαβών, όπως και την συµβολή της µεθόδου στη σταδιοποίηση κατά το ΤΝΜ 

σύστηµα, των κακοήθων όγκων του ανωτέρου πεπτικού και να συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα της ενδοηχογραφίας µε τα αποτελέσµατα της υπολογιστικής 

τοµογραφίας στις κακοήθεις νόσους.  

Μελετήσαµε 326 ασθενείς, 201 άνδρες και 125 γυναίκες (18-82 ετών. Ε.Η.=53 

έτη) µε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους ή µε κλινική ή απεικονιστική υποψία όγκου 

σε οισοφάγο στόµαχο ή δωδεκαδάκτυλο. 15 υγιή άτοµα περιελήφθησαν στη µελέτη 

ώστε να προσδιοριστεί η φυσιολογική απεικόνιση του τοιχώµατος του ανωτέρου 

πεπτικού.  

Εξετάσθηκαν 95 ασθενείς µε νόσο στον οισοφάγο, 184 µε νόσο στον στόµαχο 

και  17 µε νόσο στο δωδεκαδάκτυλο. Σε 30 ασθενείς µε εξωτοιχωµατική πίεση του 

ανώτερου πεπτικού σωλήνα, έγινε προσπάθεια να διευκρινισθεί η αιτία.  

∆ιερευνήθησαν ασθενείς µε στρωµατικούς (µεσεγχυµατικούς) όγκους, 

πολύποδες, στενώσεις ύποπτες για κακοήθεια, αχαλασία, ύποπτα για κακοήθεια έλκη 

στοµάχου και ασθενείς µε κακοήθεις παθήσεις στον οισοφάγο, τον στόµαχο και το 

φύµα του Vater. Τα αποτελέσµατα της µεθόδου συγκρίθηκαν µε την τελική 

διάγνωση. 
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Χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα ενδοηχογραφίας GF-UM3 (Olympus Co.) µε 

συχνότητα εργασίας 7,5 και 12 MHz.      

Βρήκαµε ότι η µέθοδος µπορεί να διαφοροδιαγνώσει µε υψηλά ποσοστά 

επιτυχίας έναν καλοήθη από έναν κακοήθη όγκο, να προσδιορίσει  µε µεγάλη 

ακρίβεια το στάδιο διήθησης και να δώσει πληροφορίες για την ύπαρξη ή όχι 

διηθηµένων επιχώριων λεµφαδένων στους ασθενείς µε κακοήθεις όγκους. 

Η EUS έδωσε σηµαντικές πληροφορίες για την υφή και το είδος του καλοήθους 

όγκου, και υπέδειξε την ύπαρξη ή όχι κακοήθειας στις ύποπτες βλάβες, µε υψηλά 

ποσοστά ακρίβειας. 

Η ευαισθησία της µεθόδου στην διερεύνηση των κακοήθων όγκων ήταν 93%, η 

ειδικότητα 83% και η διαγνωστική ακρίβεια 90%. Oι αντίστοιχες τιµές στην 

διερεύνηση των µεταστατικών λεµφαδένων ήταν: 79%, 78%, 79%. Σε σύγκριση µε 

την αξονική τοµογραφία η ενδοηχογραφία είχε υψηλότερα ποσοστά στην αξιολόγηση 

του βάθους διήθησης των όγκων και την ύπαρξη ή όχι διηθηµένων περιοχικών 

λεµφαδένων στους ασθενείς µε κακοήθη νόσο του ανωτέρου πεπτικού. Στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά υπέρ της µεθόδου, προέκυψε στην διερεύνηση των γαστρικών 

βλαβών (p<0,01) και στην διερεύνηση των αρχόµενων µορφών καρκίνου (Τ1 και Τ2) 

(p<0,05) συγκρινόµενη µε την υπολογιστική τοµογραφία.  

Επίσης στους χειρουργηθέντες ασθενείς η παρακολούθηση µε την ενδοηχογραφία 

συνεισέφερε στην έγκαιρη διάγνωση της τοπικής υποτροπής. 

Μειονέκτηµα της µεθόδου ήταν η σχετικά χαµηλή ειδικότητα στην 

διερεύνηση των µεταστατικών λεµφαδένων και η υπερεκτίµηση της εντόνου 

φλεγµονής. Επίσης η  µέθοδος δεν µπόρεσε να εκτιµήσει την Μ παράµετρο του ΤΝΜ 

συστήµατος σταδιοποιήσεως των κακοήθων όγκων και να διερευνήσει όγκους που 

προκαλούν µεγάλη στένωση του αυλού του κοίλου σπλάχνου, λόγω αδυναµίας 

διελεύσεως του οργάνου.    

Οι πληροφορίες που προσέφερε η µέθοδος στη διερεύνηση των 

υποβλεννογονίων όγκων του πεπτικού, στην αχαλασία, στις πεπαχυσµένες γαστρικές 

πτυχές στις εξωαυλικές πιέσεις και στα πολυποειδή µορφώµατα ήταν καθοριστικές. 

Παρ’ όλα αυτά δεν υποκαθιστά την ιστολογική εξέταση.  

Η ενδοηχογραφία απεδείχθη µια αξιόπιστη µέθοδος, χωρίς επιπλοκές. 

Προσέφερε σηµαντική βοήθεια στη διαφορική διάγνωση µεταξύ καλοήθων και 

κακοήθων όγκων του ανωτέρου πεπτικού, καθώς και στη σταδιοποίηση των 

κακοήθων όγκων µε το ΤΝΜ σύστηµα. Με την EUS επιτεύχθηκε η ακριβέστερη 
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προεγχειρητική σταδιοποίηση ως προς το βάθος της διηθήσεως του όγκου (Τ) και την 

παρουσία ή όχι τοπικών λεµφαδενικών µεταστάσεων (Ν).   

Η συνδυασµός της υπολογιστικής τοµογραφίας και της ενδοηχογραφίας 

προσφέρει σηµαντικά στη διαγνωστική διαδικασία.     

Με την συνεχή εξέλιξη των οργάνων (τρισδιάστατη ενδοηχογραφία, 

ηχοκαθετήρες) και µε τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται (θεραπευτική 

ενδοηχογραφία) οι προοπτικές της µεθόδου είναι µεγάλες. 
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ENDOSONOGRAPHY (EUS) IN EVALUATION OF 

UPPER GASTROINTESTINAL TRACT TUMOURS 

 

Summary 
 

 

Εndoscopic Ultrasonography (EUS, endosonography) is a new diagnostic tool 

that has been evolved over the past 15 years. It combines the advantages of endoscopy 

with the capabilities of ultrasonography, giving important diagnostic information 

about the gastrointestinal wall. Its diagnostic capacity is based on the analysis of the 

layer structure. Direct contact of the transducer with the lumen has as consequence a 

detailed analysis of the splachnic wall. 

The aim of this study was to evaluate the capabilities of EUS in diagnosing 

tumours of superior gastrointestinal (GI) tract, to assess its contribution in the 

diagnostic process of lesions suspected for malignancy, to assess the contribution of 

EUS in staging according to the TNM system for malignant tumours and to compare 

EUS with CT as far as diagnostic accuracy is concerned.  

We examined 95 patients with disease of the oesophagus, 184 with gastric and 

17 with duodenal disease. 30 patients with extraluminal compression of superior GI 

wall, were also included in an effort to identify the cause. 

Provisional diagnoses were: stromal (mesenchymal) tumours, polyps, stenoses 

suspected for malignancy, achalasia, gastric ulcers suspected for malignancy, 

malignant diseases in the oesophagus, stomach and ampulla of Vater. The results were 

compared with the final diagnosis.  

The GF-UM3 (Olympus Co.) endosonographic system was used with 

frequencies 7,5 and 12 MHz.  

We found that the method can differentiate with α high success rate between 

benign and malignant tumours, determine the depth of cancer invasion with high 

precision and give information about metastatic lymph nodes in patients with 

malignant tumours. Endosonography offers important information concerning type 

and margin of benign tumour.  

The sensitivity of EUS in detecting malignant tumours was 93%, the 

specificity 83% and the diagnostic accuracy 90%. The sensitivity specificity and 
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accuracy in detecting metastatic lymph nodes were 79%, 78%, 79% respectively. 

Compared to the computed tomography (CT scan), endosonography had higher 

diagnostic rates concerning evaluation of depth of cancer invasion and detection of 

metastatic lymph nodes in patients with malignant tumours of upper GI tract.  

We found statistically significant differences between CT and EUS assessment 

of gastric malignant tumours (p<0,01) and detection of early cancer of upper GI tract 

(T1 and T2) (p<0,05) in favor of EUS.  

In surgically treated patients follow-up with endosonography contributed in 

early diagnosis of local relapses.  

The main disadvantage of EUS was a relatively low specificity in detecting 

metastatic lymph nodes and its inability to assess cases with local intense 

inflammation. The method could not assess distal metastasis or investigate stenosing 

tumours due to self-evident technical shortcomings.  

No complications in all cases were detected.  

Endosonography can substantially help in evaluating submucosal tumours, 

extraluminal compressions, achalasia, hypertrophic gastric folds and polypoid 

formations. However, EUS cannot substitute for endoscopic biopsy.  

Combination of both techniques, computed tomography and endosonography 

may further contribute to the diagnostic process.  

We conclude therefore that endosonography is a safe and effective diagnostic 

procedure. Along with the evolution of new instruments and applications, such as 

three-dimensional EUS, interventional EUS and miniprobes, its possibilities are being 

expanded.  
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