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Διαγνωστικα Κριτήρια Χαρακτηριστικά 
Κλινικά σημεία και 
συμπτώματα 

ΓΕΣ : 
•  Ήπια συμπτώματα ναυτία, 

εμέτους, δυσπεψία 
•  Προοδευτική επιδείνωση, 

ανορεξία, απώλεια βάρους, 
κοιλιακό άλγος 

•  Σημεία γαστρεντερικής  
    απόφραξης τα οποία χρήζουν    
    διερεύνησης  
 

 Στοιχεία Φλεγμονής : 
•  Αυξημένη CRP, 

υποαλβουμιναιμία 
•  Στείρες Περιτονίτιδες 

 
Λειτουργικότητα περιτοναίου: 
•  Μεταβολές στη 

διακίνηση ουσιών 
δια της μεμβράνης 

•  Απώλεια υπερδιήθησης 
 

 Απεικονιστικά ευρήματα Αξονική τομογραφία (CT) θα 
αναδείξει μόνο προχωρημένες 
βλάβες : 
•  Επασβέστωση περιτοναίου 
•  Πάχυνση των τοιχωμάτων του 
εντέρου- καθήλωση και διάταση 
των ελίκων 

Χειρουργικά ευρήματα •  Σκλήρυνση και αμαύρωση του 
λεπτού εντέρου 
•  Ενθυλάκωση  
•  Ασβεστοποίηση 

Μακροσκοπικά ευρήματα •  Ινώδης σκληρή κάψα η 
οποία επικαλύπτει το 
περιτόναιο δίκην 
cocoon  

Ιστολογικά ευρήματα  •  Αγγειοπάθεια 
•  Στοιχεία οξείας και χρόνια 
φλεγμονής  
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O σκοπός αυτού του άρθρου είναι η παροχή 

πληροφοριών για την EPS και η συσχέτιση τους με την κλινική 
εφαρμογή 

 
•  Η παροχή βοηθείας σε επαγγελματίες υγείας (HCPs) 

για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της EPS 

•  Την αναγνώριση πρώιμων σημείων, 
συμπτωμάτων και ασθενών υψηλού κινδύνου   

•      Ο έλεγχος για κλινικά χαρακτηριστικά της EPS 
 

•  Η καθοδήγηση των HCPs στην έγκαιρη παραπομπή 
των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα. 

 
Εισαγωγή 
 

     Η EPS αποτελεί μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της 
Περιτοναϊκής Κάθαρσης (ΠΚ ) η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία. 
Την τελευταία δεκαετία υπήρξαν αρκετές δημοσιεύσεις και 
έρευνα για την EPS, παρόλα αυτά υπάρχουν πτυχές  της 
νόσου οι οποίες δεν είναι ακόμα κατανοητές. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί αρκετοί ορισμοί για τη νόσο, αλλά η 
σκληρυντική περιτονίτιδα ως όρος περιγράφει καλύτερα τις 
μορφολογικές διεργασίες στις οποίες η οξεία φλεγμονή ή η 
περιτονίτιδα εκλείπει από τα τελικά στάδια της νόσου 1. 

     Οι ασθενείς στους οποίους διαγιγνώσκεται η EPS 
αντιμετωπίζουν μια κλινική οντότητα δυνητικά απειλητική για τη 
ζωή τους  με περιόδους μακροχρόνιας νοσηλείας και μείζονων 
χειρουργικών επεμβάσεων. Αυτό δυνητικά μπορεί να 
επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους και να προκαλέσει τεράστιο 
στρες στους ίδιους και στις οικογένειες τους. Η συνεχής έρευνα 
και η εγρήγορση μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς 
προσφέροντας τους νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.  
 

Διάγνωση  
 

Η διάγνωση της EPS παραμένει ακόμα ένα σύνθετο 
πρόβλημα καθώς δεν υπάρχουν ισχυρά διαγνωστικά κριτήρια. 
Ασθενείς με προυπάρχουσα  EPS μπορεί να παρουσιάζουν 
κλινικά σημεία τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή για αρκετούς 
μήνες. Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν από την International 
Society of Peritoneal Dialysis (ISPD) έχουν επικαιροποιηθεί για 
να συμπεριλάβουν και τα 4 στάδια της   EPS 2. Στον Πίνακα 1 
αναφέρονται τα ιστολογικα και μακροσκοπικα χαρακτηριστικά 
3,4. 

Πίνακας 1 : Διάγνωση της EPS
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Η αρχική υποψία συνήθως προκύπτει από τα 
συμπτώματα της εντερικής απόφραξης και της ενθυλάκωσης 
του εντέρου. Επίσης είναι συνήθης η πρώιμη εμφάνιση 
σημείων κακής θρέψης, διαταραχών της κινητικότητας του 
εντέρου και εμέτων. Όταν συμβεί η εντερική απόφραξη 
συνήθως η υπόνοια ύπαρξης EPS είναι ισχυρή και 
επιβεβαιώνεται με αξονική τομογραφία  (CT) για την οποία 
προτείνεται και scoring system CTs5 καθώς επίσης και η 
ερευνητική λαπαροτομία. 

 
Παθοφυσιολογία 

 
Η διαδικασία της ίνωσης η οποία χαρακτηρίζει τη  EPS 

δυνητικά μπορεί να συμβεί σε όλους τους ασθενείς σε ΠΚ , 
παρόλα αυτά στη EPS αναπτύσσεται μια επιπλέων ιδιόμορφη 
σκλήρυνση . Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες σχετικά με 
την παθογένεια της EPS ανάμεσα στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται και η κληρονομική προδιάθεση 6. Η 
θεωρεία του διπλού χτυπήματος περιγράφει την αρχική βλάβη 
στην ακεραιότητα και λειτουργία των μεσοθηλιακών κυττάρων 
στο σύνολο των ασθενών σε ΠΚ σε κάποιους από τους 
οποίους ένα επεισόδιο περιτονίτιδας η απότομη διακοπή της 
ΠΚ ή μια ενδοκοιλιακή φλεγμονή μπορεί να πυροδοτήσει την 
έναρξη της EPS 1,7. Αρκετοί ερευνητές εστιάζουν στην πρώιμη 
ανίχνευση δεικτών πρώιμης διάγνωσης της EPS (proteomics 
και metabolomics) 8 . 

 
Παράγοντες κινδύνου και Επίπτωση 

 
Αρκετές μεγάλες μελέτες προσπάθησαν να ανιχνεύσουν 

τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση EPS και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την ανάδειξη ως του σημαντικότερου παράγοντα 
κινδύνου την επι μακρόν παραμονή του ασθενή στην 
περιτοναϊκή κάθαρση. Άλλος παράγοντας κινδύνου που έχει 
αναγνωριστεί είναι η συχνή χρήση υπέρτονων διαλυμάτων  
και η προκαλουμένη εξ΄αυτων βλάβη στη μεμβράνη (1, 9, 10). 
Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των 
περιστατικών της EPS εκδηλώνεται μετά τη διακοπή της 
ΠΚ 2. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που να 
συσχετίζουν την διακοπή της ΠΚ με την εμφάνιση EPS, 
τουναντίον μερικές μελέτες αναφέρουν ότι πρώιμα 
συμπτώματα EPS ήταν ανιχνεύσιμα πριν την μεταπήδηση του 
ασθενή σε αιμοκάθαρση με  τεχνητό νεφρό11-13.     

Η ερώτηση η οποία παραμένει ακόμα αναπάντητη είναι 
αν η διακοπή της περιτοναϊκής έχει ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση EPS ή αν  αυτή προϋπήρχε και γι’αυτό επι του 
παρόντος γίνονται μελέτες προοπτικές τυχαιοποιημένες για 
την έκβαση των ασθενών σε ΠΚ4. 

Η συχνότητα εμφάνισης της EPS είναι σχετικά μικρή και 
ενδεικτικά αναφέρεται μία μελέτη στη Μ. Βρετανία η οποία την 
τοποθετεί στο  3.3 %14. Στοιχεία συσχέτισης της νόσου με το 
χρόνο παραμονή στη ΠΚ έχουν επίσης δημοσιευθεί π.χ. 
στην Ιαπωνία 0% κίνδυνος στη τριετία, 5.8% κίνδυνος στη 10ετία 
και 17.2% κίνδυνος στην 15ετία με 100% θνητότητα8. Στη 
Σκωτία η συνολική συχνότητα αναφέρεται στο 2.8% αλλά 
αυξάνεται στο 8.1% μετά από 8 χρόνια στην ΠΚ9. Αναφέρονται 
διάφορα αλλά ποσοστά εμφάνισης ιδιαίτερα στη 3ετία αλλά 
αυτά έχουν σχέση με διαφορετική μεθοδολογία των μελετών 
καθώς επίσης και με τη χρήση διαφορετικών κριτηρίων15.   

Μερικές μελέτες καταγράφουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 
EPS σε νεαρότερους ασθενείς11,15. Υπάρχουν επίσης 
υποθέσεις ότι η χρήση της ικοδεξτρίνης ή ακόμα η 
χρήση αυξημένου όγκου διαλύματος όπως παρατηρείται 
στην APD μπορεί να σχετίζεται με την EPS 11,13,16.Παρόλα 
αυτά η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι πολύ δύσκολη από 
αυτές τις μελέτες γιατί στην ανεπάρκεια της περιτοναϊκής 
μεμβράνης (απώλεια υπερδιήθησης) η χρήση ικοδεξτρίνης ή 
μεγάλου όγκου διαλυμάτων είναι αναγκαία16. Ο πρωταρχικός 
κίνδυνος είναι η εμφάνιση ανεπάρκειας στη μεμβράνη και όχι η 
χρήση αυτών των διαλυμάτων. Υπάρχει επίσης ανησυχία για 
την εμφάνιση EPS μετα από μεταμόσχευση νεφρού17. 

Υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης 
EPS σε χρόνο έως και δύο έτη η οποία είναι < 1% αλλά 
ακολούθως ο κίνδυνος αυξάνεται συναρτήσει του χρόνου 
εφαρμογής της ΠΚ ιδιαίτερα μετά τον τέταρτο χρόνο15,18-20. 
Υπάρχει αυξημένη ανησυχία για την εμφάνιση EPS η οποία 
οφείλεται στις δημοσιεύσεις της τελευταίας δεκαετίας16. 
Σύμφωνα με το Σκωτικό σύστημα καταγραφής δεδομένων 
υπάρχει 1 : 12 κίνδυνος μετά από τέσσερα έτη στην ΠΚ να 
αναπτυχθεί EPS . Οι συγγραφείς δεν αναφέρουν τον τρόπο 
υπολογισμού του κινδύνου παρόλα αυτά προτείνουν την 
διακοπή της ΠΚ στους νέους ασθενείς που είναι κατάλληλοι 
για μεταμόσχευση σε αντίθεση με τους ηλικιωμένους στους 
οποίους αναφέρουν ότι μπορούν να παραμείνουν στη 
μέθοδο9. 
 
Πρώιμη ανίχνευση συμπτωμάτων  
 

Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην ανίχνευση πρώιμων 
κλινικών εκδηλώσεων γιατί πολύ συχνά ομοιάζουν με 
συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα21. Επι του 
παρόντος δεν υπάρχουν πρώιμα διαγνωστικά κριτήρια για την 
ανίχνευση της νόσου. Η χρήση της αξονικής τομογραφίας ως 
εργαλείο πρώιμου ελέγχου δεν έχει αναδείχθηκε ως 
αποτελεσματικό μέσο σε πρώιμα στάδια17.Ουτε η μαγνητική 
τομογραφία οι άλλοι βιοδείκτες βοήθησαν στην έγκαιρη διάγνωση. 
Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να 
προσπαθούν έγκαιρα να ανιχνεύσουν κλινικά σημεία που 
σχετίζονται με τη νόσο ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς που 
υποκαθίστανται για >4 έτη και έχουν μεταμοσχευθεί ή μεταφερθεί 
στην αιμοκάθαρση21.  
 
Θεραπευτική αντιμετώπιση 
Χειρουργική 

Η πλέον αναγνωρισμένη αντιμετώπιση της EPS είναι η 
χειρουργική η οποία συνήθως συμπεριλαμβάνει την εκτομή 
της περιτοναϊκής μεμβράνης καθώς επίσης και τη λύση των 
συμφύσεων ανάμεσα στις εντερικές έλικες. Η εργώδης αυτή 
διαδικασία συμπεριλαμβάνει το σύνολο του λεπτού εντέρου το 
οποίο απελευθερώνεται από το πεπαχυμένο τοιχωματικό και 
περισπλάχνιο περιτόναιο ενώ ταυτόχρονα λύνονται και οι 
διάφορες συμφύσεις μεταξύ των εντερικών ελίκων8 Το σύνολο 
της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι πολύπλοκο και απαιτεί 
μεγάλη χρονική διάρκεια χειρουργείου .Οι κυριότερες 
επιπλοκές που αναφέρονται είναι οι αιμορραγίες, η διάτρηση 
του εντέρου, η καθυστερημένη επούλωση του τραύματος 
καθώς επίσης και διαταραχές στη θρέψη8. Ο κίνδυνος 
διενέργειας εντεροστομίας σύμφωνα με μία Ιαπωνική μελέτη 
ανέρχεται στο 10%22.   
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Σημαντικά σημεία για την κλινική πράξη 

Κατανόηση των παραγόντων κινδύνου για την EPS και 
σχεδιασμός παρακολούθησης και αντιμετώπισης των 
ασθενών που μεταφέρονται στον ΤΝ 
Αντιμετώπιση των ασθενών με EPS με ειλικρίνεια 
συζητώντας τα πρώιμα συμπτώματα  

 

Έγκαιρη αναφορά σε εξειδικευμένα χειρουργικά κέντρα 
αντιμετώπισης της EPS 

Προσοχή η EPS  είναι σπάνια επιπλοκή και δεν αποτελεί 
φραγμό για την ένταξη στη ΠΚ 

 

Το μόνο θέμα όσον αφορά τη χειρουργική αντιμετώπιση 
είναι το χρονικό σημείο αντιμετώπισης του ασθενή για το 
οποίο αναφέρεται ότι η καθυστερημένη προσέλευση ή η 
προσέλευση με σοβαρά συμπτώματα σχετίζονται με 
φτωχότερη έκβαση7. Ο χειρισμός των επιπλεγμένων 
περιστατικών απαιτεί αντιμετώπιση από έμπειρη χειρουργική 
ομάδα με σωστή προ και διεγχειρητική αντιμετώπιση. Όταν ο 
ασθενής εμφανίσει πρώιμα και με σημαντικά κλινικά 
συμπτώματα. Στη Μ. Βρετανία υπάρχουν μόνο δυο 
οργανωμένα κέντρα για την αντιμετώπιση αυτών των 
περιπεπλεγμένων περιστατικών στο Manchester και στο 
Cambridge. Αναμένονται δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων από 
την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων περιπτώσεων. 

Χρήσιμο επίσης είναι για τα κέντρα τα οποία φιλοξενούν 
ασθενείς μετά από χειρουργική αντιμετώπιση EPS η 
παρακολούθηση των ασθενών για επανεμφάνιση σημείων 
υποτροπής της νόσου η οποία αναφέρεται περίπου στο 
15%23.Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε το μεγάλο 
χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους ασθενείς 
αυτούς προκειμένου να επανέλθουν21. 

Η εμπειρία από τη χειρουργική αντιμετώπιση στην 
Ιαπωνία έχει δημοσιευθεί, συμπεριλαμβανομένου του 
εκτεταμένου χειρουργικού απεγκλωβισμού και τη λύση της 
εντερικής απόφραξης. Μια μελέτη από 50 ασθενείς αναφέρει 
ότι το ποσοστό θνητότητας μετεγχειρητικά μετά από τρία έτη 
παρακολούθησης ήταν 4%24 , παρατηρείται μία σημαντικού 
βαθμού βελτίωση της επιβίωσης σε σχέση με παλαιότερες 
μελέτες οι οποίες ανέφεραν θνητότητα 100% σε ΠΚ > 15 έτη 
20,25. Αυτές οι μελέτες δημοσιεύτηκαν πριν 15 περίπου χρόνια 
όπου οι χειρουργικές τεχνικές δεν είχαν τόσο πολύ 
ξεκαθαριστεί και διαδοθεί 20 . Πιο πρόσφατες μελέτες οι οποίες 
αναφέρονται στην συχνότητα εμφάνισης της EPS χρησιμοποιώντας 
και ομάδες ελέγχου αναφέρουν ότι δεν ανιχνεύθηκε διαφορά στη 
θνητότητα των ασθενών σε ΠΚ με ή χωρίς EPS, χωρίς να δίνεται 
όμως η συννοσηρότητα των ασθενών 12,15 . 

 
  Φαρμακευτική αντιμετώπιση 

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση έχει αναφερθεί μόνο σε 
μικρό αριθμό περιπτώσεων και πολύ λίγα συμπεράσματα 
μπορούν να εξαχθούν από αυτά για την αποτελεσματικότητα3. 
Η ουσίες η οποία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο είναι η 
tamoxifen, τα κορτικοστεροειδή και οι ανοσοκατασταλτικές 
θεραπείες3. Υπάρχει επι του παρόντος μία έμφαση στη 
διατροφική υποστήριξη λόγω της αποτελεσματικότητας της 
άφεσης προς ανάπαυση του εντέρου. Μια πρόσφατη 
δημοσίευση τονίζει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της EPS με 
διατροφική υποστήριξη σε ασθενείς που δεν 
αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά αλλά μόνο συντηρητικά26 . 
Αυτή η μελέτη δίνει έμφαση στη συντηρητική αντιμετώπιση 
χωρίς να υπάρχουν όμως άλλες βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις 
αν αυτός ο τρόπος υπερέχει του χειρουργικού 27. 

 
Οι επιπτώσεις στη κλινική πρακτική 

Όταν υπολογίζει κανείς τους παράγοντες κινδύνου για 
EPS υπάρχει η γενική αίσθηση ότι έχει δημιουργηθεί μια 
αρνητική στάση όσον αφορά την ένταξη σε  ΠΚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Παρόλα αυτά υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει πάντοτε 
να τα λαμβάνουμε υπόψιν. Καταρχήν ο μέσος χρόνος 
παραμονής σε ΠΚ είναι δύο χρόνια πράγμα που σημαίνει ότι 
μόνο το 50% ακολούθως θα εφαρμόζει τη μέθοδο28,29. Ασθενείς 
οι οποίοι θα ξεπεράσουν τα 4 – 5 χρόνια εφαρμογής της 
μεθόδου θα είναι λίγοι παρόλο που το ποσοστό αυτό κυμαίνεται 
από κέντρο σε κέντρο. Εξ’ αυτού προκύπτει το ερώτημα της 
αναφοράς του κινδύνου για EPS σε ασθενείς που εντάσσονται 
σε υποκατάσταση όταν υπάρχουν ακόμα πιο σημαντικά θέματα 
όπως ο καρδιαγγειακός κίνδυνος  

    Η EPS αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή της ΠΚ η οποία 
μπορεί να αποτελέσει φραγμό στη μακροχρόνια εφαρμογή της 
μεθόδου γεγονός που επηρεάζει ποικιλοτρόπως την επιλογή 
της ΠΚ ως μεθόδου υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. 
Οι κάτωθι παράγοντες προτείνονται να λαμβάνονται υπόψιν 
από την ISPD :     
 

•     Ηλικία και πρόγνωση του ασθενή 
 

•     Χρόνος παραμονής σε ΠΚ , συνολικό φορτίο 
γλυκόζης, ιστορικό περιτονίτιδας  

 

•      Καταλληλόλητα για μεταμόσχευση 
 

•      Πιθανοί κίνδυνοι στον τεχνητό νεφρό(αιμοδυναμική    
        αστάθεια)  

 
•      Η ποιότητα ζωής του ασθενή 

 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να συζητηθούν με τον 

ασθενή και η απόφαση να ληφθεί από κοινού3. 

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες για τον ασθενή είναι η καλή 
ενημέρωση και η εκπαίδευση. Οι ασθενείς υπό ΠΚ είναι 
συνήθως ανεξάρτητοι και ποιο κοντά στη φυσιολογική ζωή 
γι’αυτό αρνούνται την ένταξη τους στον ΤΝ21. Ασθενείς νέοι σε 
ηλικία και σε αυξημένο κίνδυνο πρέπει να εφαρμόζουν 
κατοίκων αιμοκάθαρση. Είναι πολύ σημαντικό η πλήρης 
ενημέρωση των ασθενών με την εμφάνιση των αρχικών 
συμπτωμάτων21. 

Σημαντικά σημεία για την κλινική πράξη (Πίνακας 2)  
 
Πίνακα 2  
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Περίληψη 
 

Η EPS αποτελεί μία σπάνια επιπλοκή της ΠΚ η οποία παρόλα 
αυτά μπορεί να είναι καταστροφική. Παρόλη τη συνεχή έρευνα οι 
επαγγελματίες υγείας πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή 
για την ανίχνευση πρώιμων σημείων και συμπτωμάτων   

 
Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης και Ερωτήσεις   

 
Μία γυναίκα 45 ετών βρίσκεται υπό ΠΚ για 4.5 χρόνια. Στο 

ιστορικό της αναφέρονται 2 επεισόδια περιτονίτιδας και 
πρόσφατη  απώλεια της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας.  

Είναι ταχύς μεταφορέας (με σημεία απώλειας υπερδιήθησης) 
και αντιμετωπίζει την συνεχή υπερυδάτωση με τη χρήση  
υπερτόνων διαλυμάτων. Επιθυμεί να παραμείνει ανεξάρτητη 
και μεταφέρεται σε κατοίκον αιμοκάθαρση με ΤΝ  

Μετα από 8μηνη παραμονή εμφανίζει συχνά επεισόδια 
εμέτων και πτώσης της ΑΠ κατά τη συνεδρία. Ο θεράπων 
ιατρός την παραπέμπει σε γαστρεντερολόγο για γαστροσκόπηση 
προς διερεύνηση των εμέτων. Η σύμβουλος νοσηλεύτρια την 
καθοδηγεί να αυξήσει το Ξηρό Βάρος για να αντιμετωπίσει τα 
υποτασικά επεισόδια, παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι 
αφυδατωμένη. Αυτό συνεχίζεται για άλλους 6 μήνες   

 
Ερωτήσεις 

 
 

Στην αρχική αναφορά των συμπτωμάτων : 
 

1.    Ποιο ιστορικό είναι το πλέον σημαντικό? 
 

2.    Σε ποιον θα έπρεπε να είχε αναφερθεί? 
 

3.    Ποια θα έπρεπε να ήταν η διερεύνηση? 
 

4. Ποιες συζητήσεις έπρεπε να είχαν γίνει με την 
ασθενή?                                                                          
(Δες παράρτημα 1 για τις απαντήσεις)  

 
 

 
 
 

 

         Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στο μεταφραστή αυτού του άρθρου από την Αγγλική  

         στην Ελληνική γλώσσα, Μάριο Θ. Θεοδωρίδη, Νεφρολόγο,  

         Επιμελητή Α΄  Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και 

         την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ) για τη συνεργασία σε αυτό το εγχείρημα. 
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Παράρτημα 1 Απαντήσεις 
 

1.    Πλήρες γαστρεντερολογικό ιστορικό – εκτίμηση από διαιτολόγο   
2.    Πλήρες ιατρικό ιστορικό   
3.    Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος συμπεριλαμβανομένου CRP 
4.    Αξονική τομογραφία κοιλίας   
5.    Αναφορά σε ειδικό χειρουργικό κέντρο αντιμετώπισης EPS. 
6.    Ενημέρωση της ασθενούς για την κλινική υποψία της EPS 

 
 

H ασθενής τελικά νοσηλεύεται με ασκίτη και συμπτώματα εντερικής απόφραξης διακομίζεται σε ειδικό χειρουργικό κέντρο 
όπου και υποβάλλεται σε χειρουργική αντιμετώπιση για EPS . Παρουσιάζει πλήρη ύφεση συμπτωμάτων και εν τέλη υποβάλλεται 
σε μεταμόσχευση νεφρού. 
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