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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Κορίτσι 11 ετών με ιστορικό χειρουργηθείσας μεσοκοιλιακής επικοινωνίας νοσηλεύθηκε λόγω κοιλιακού άλγους 
από 3μήνου σταδιακα επιδεινούμενου χωρίς λοιπή συμπτωματολογία. Από την κλινική εξέταση παρουσίαζε 
ικτερική χροιά δέρματος και ευαισθησία στο δεξίο υποχόνδιο στην εν τω βάθει ψηλάφηση χωρίς άλλα παθολογίκα 
ευρήματα. Νευρολογική εξέταση: χωρίς παθολογικά ευρήματα.  Παρακλινικός έλεγχος: αυξημένες ολική 
χολερυθρίνη: 2,95mg/dl, άμεση:0,87mg/dl, Αμμωνία: 137μg/dl(ΦΤ 20-80μg/d), SGOT:40u/l,SGPT:36U/L, 
γGT:14u/l χρόνοι πήξης: PT: 15,1 sec, APTT: 40,5 sec, AFP: κφ, λοιπός εργαστηριακός έλεγχος φυσιολογικός. 
Απεικόνιση: U/S κοιλίας  Απεικονίζεται στο ύψος της ηπατικής πύλης η πυλαία φλέβα να επικοινωνεί με την κάτω 
κοίλη φλέβα . 2D Wave Ελαστογραφία ήπατος (τμήματα IV, VI) : Ήπια/Μέτρια ίνωση, MRI/MRA άνω κοιλίας: 
Επιβεβαίωση εξωηπατικής πυλαιοκοιλικής επικοινωνίας. Παρότι δεν είναι δυνατή η ανάδειξη ενδοηπατικών 
κλάδων της πυλαίας φλέβας δίνεται η εντύπωση μιας side-to-side επικοινωνίας(Abernethy τύπου ΙΙ) . 
CTAθώρακος: χωρίς παθολογικά ευρήματα, MRI εγκεφάλου: Απεικονιστικά ευρήματα στα πλαίσια ηπατικής 
εγκεφαλοπάθειας απότοκα της υπεραμμωνιαιμίας . Ετέθη αγωγή με απο του στόματος λακτουλόζη καθώς και 
χορήγηση βιταμίνης Κ. Βελτίωση των εργαστηριακών ευρημάτων μετά την έναρξη της αγωγής με παραμονή των 
κλινικών συμπτωμάτων. Διενεργήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση με απολίνωση του shunt προς ΚΚΦ με καλή 
καλή ενδοηπατική ροή της πυλαίας στον έλεγχο triplex και καλή εμφάνιση του ήπατος, με ομαλή μετεγχειρητική 
πορείας. Στις επανεκτιμήσεις η ασθενής εμφάνιζε πλήρη ύφεση της συμπτωματολόγίας και φυσιολογικές τιμές 
απο τον εργαστηριακό έλεγχος, ολική χολερυθρίνη: 1mg/dl, άμεση:0,3mg/dl, SGOT:28u/l,SGPT:30U/L, 
γGT:19u/l Αμμωνία: 52μg/dl, χρόνοι πήξης: PT: 12.6sec, APTT: 38 sec ενώ προγραμματίστηκε νέα MRI
εγκεφάλου καθώς και u/s κοιλίας με ελαστογραφία ήπατος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H συγγενής εξωηπατική πυλαιοσυστηματική διαφυγή ή ανωμαλία Abernethy (1/30000 γεννήσεις)
χαρακτηρίζονται απο ανώμαλη επικοινωνία πυλαίας και συστηματικής κυκλοφορίας με πλήρη ή μερική
παράκαμψη του ήπατος. Έτσι κάποιο ποσοστό ή το σύνολο της πυλαίας κυκλοφορίας διαφεύγει στην
συστηματική κυκλοφορία . Συχνά συσχετιζεται με άλλες συγγενεις ανωμαλίες όπως συγγενής καρδιοπάθεια,
ανωμαλίες γαστρεντερικού, ουροποιητικού, μυοσκελετικού κι αγγείων όπως διπλασιασμός ΚΚΦ, αριστερή ΚΚΦ,
διακοπή της ΚΚΦ και συνέχιση αυτής ως αζύγου ηπατικές βλάβες όπως οζώδης υπερπλασία, ηπατικά
αδενώματα, ηπατοβλάστωμα και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Οι εξωηπατικές πυλαιοσυστηματικές διαφυγές
ταξινομήθηκαν περαιτέρω από τους Morgan και Superina ως εξής (Εικ. 1): Τύπος Ι ή πλήρης: Τελικοπλάγια
αναστόμωση με απουσία των ενδοηπατικών κλαδων της πυλαίας. -Τύπος 1a: Η σπληνική και η άνω μεσεντέριος
φλέβα εκβάλουν χωριστά σε μία συστηματική φλέβα. -Τύπος 1b: Η σπληνική και η άνω μεσεντέριος φλέβα
συνενώνονται και σχηματίζουν ένα ενιαίο στέλεχος που εκβάλλει σε μία συστηματική φλέβα. Τύπος II ή μερική: Οι
ενδοηπατικοί κλάδοι της πυλαίας φλέβας υπάρχουν. Ωστόσο μέρος της πυλαίας κυκλοφορίας εκτρέπεται μέσω
μιας πλαγιοπλάγιας αναστόμωσης σε μία συστηματική φλέβα Το σύνδρομό Abernethy τύπου II εμφανίζεται
συνήθως σε ενήλικες με συμπτώματα σχετιζόμενα με την διαφυγή της πυλαίας κυκλοφορίας: ηπατοπνευμονικό
σύνδρομο, μεταβολική δυσλειτουργία, ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Η διάγνωση γίνεται κυρίως με υπέρηχογράφημα
Doppler ενώ η CT αγγειογραφία και η MRI χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποιήση του shunt και αξιολόγηση
συνυπάρχουσων ανωμαλιών. Υπάρχει μία ποικιλία θεραπευτικών επιλογών στους ασθενείς αυτούς. Ο
καθορισμός του τύπου της διαφυγής (shunt) είναι σημαντικός για τον σχεδιασμό της θεραπείας. Στον τύπο 1 το
shunt αποτελεί τον μόνο τρόπο φλεβικής αποχέτευσης της σπληνικής και της άνω μεσεντέριας φλέβας, γι’ αυτό
και δεν συστήνεται ο αποκλεισμός του, αλλά ενδείκνυται η μεταμόσχευση ήπατος. Στον τύπο 2, ενδείκνυται ο
αποκλεισμός του είτε με τοποθέτηση σπειραμάτων μέσω διαδερμικού καθετήρα, είτε χειρουργικά. Οι
συνυπάρχουσες ηπατικές βλάβες θεωρούνται καλοήθεις και αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι συγγενείς πυλαισυστηματικές ανωμαλίες είναι σπάνιες και υποδιαγιγνώσκονται. Η αντιμετώπιση και η πρόγνωση των 

ασθενών με σύνδρομο Abernethy εξαρτάται από τη θέση του shunt, τις συναφείς συγγενείς ανωμαλίες και την έκταση της 

ηπατικής νόσου. Πολλοί ασθενείς θα επωφεληθούν από χειρουργική επέμβαση ενώ είναι σημαντική η μακροχρόνια 

παρακολούθηση αυτων των ασθενων.
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