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ΣΤΟΜΑΧΟΣ «ΔΙΚΗΝ ΦΛΟΙΟΥ 
KAΡΠOYZIOY»  

(WATER MELON STOMACH):  
ΕΧΕΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ;



ΚΛΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Γυναίκα 57 ετών, οικοκυρά 

• Καταβολή και εύκολη κόπωση προοδευτικώς  
επιδεινούµενη από ‘ετους 

• Υπόχρωµη σιδηροπενική αναιµία (Ht 34%, Hb  
11g/dL, MCV 78, RDW 18, φερριτίνη 7)  

• Κολονοσκόπηση και ενδοσκόπηση του τελικού  
ειλεού αρνητική για παθολογικά ευρήµατα  



ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

• Ήπια, σταδίου Α κατά Los Angeles διαβρωτική 
οισοφαγίτιδα 

• Πολλαπλές διαβρώσεις στο άντρο 
περιβαλλόµενες από ερυθρά άλω. Διατάσσονται 
σε επιµήκεις γραµµώσεις οι οποίες συγκλίνουν 
προς το πυλωρικό στόµιο 
  
•Χωρίς ενδοσκοπικά ευρήµατα πυλαίας 
υπερτάσεως 

• 



ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ



ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ









WATER MELON STOMACH: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Ποια είναι η παθολογοανατοµική εικόνα και ποια η 
παθοφυσιολογία του συνδρόµου ; 

2. Πόσο σηµαντικές και ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις ; 

3. Ποιες είναι οι κλινικές συσχετίσεις του συνδρόµου ; 

4. Υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια για τη διάκρισή του από  
 άλλες µορφές γαστροπάθειας (π.χ. από φάρµακα) ή 
γαστρίτιδας (π.χ. από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ή  

 τη λεµφοκυτταρική γαστρίτιδα) ; 

5. Ποια είναι η θεραπευτική αντιµετώπιση ; 



WATER MELON STOMACH: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Ποια είναι η παθολογοανατοµική εικόνα και ποια η 
παθοφυσιολογία του συνδρόµου ; 



ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

• Ανοµοιόµορφη, ήπια χρόνια φλεγµονώδης 
κυτταρική διήθηση του χορίου 

• Στοιχεία ατροφικής γαστρίτιδας µε εστίες εντερικής 
µεταπλασίας 

• Διατεταµένα τριχοειδή αγγεία στο χόριο τα οποία 
περιέχουν θρόµβους ινικής και περιβάλλονται από 
υπερπλαστικό ινοµυώδες στρώµα µε αλλοιώσεις 
ινουαλίνωσης 

• Παχιά και υπερπλαστική βλεννογόνιο µυϊκή 
στιβάδα 

• Διατεταµένα και συµφορηµένα αγγεία στον 
υποβλεννογόνιο χιτώνα



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ-ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (1)

Αγγειακή δυσπλασία

Δυσλειτουργία των προτριχοειδικών σφικτήρων

Υπερπλασία και διάταση των τριχοειδών

↑ γαστρίνης 
↑ 5ΗΤ-3 
↑ VIP



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ-ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (2)

Αγγειακή δυσπλασία

↑ γαστρίνης

Υπερπλασία του στρώµατοςΙνοβλαστική αντίδραση

↑ γαστρική περισταλτικότητα

Μηχανικό stress

•Χρόνια µικρού βαθµού απόφραξη των αγγείων του υποβλενογγονίου 
• Υπερτροφία του µυϊκού χιτώνα των αγγείων

↑ υδροστατικής πίεσης, βαθµιαία διάταση των φλεβών,  
φλεβιδίων και τριχοειδών



WATER MELON STOMACH: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

2. Πόσο σηµαντικές και ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις ; 

 



WATER MELON STOMACH:  
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

•  Σιδηροπενική αναιµία  

•  Μέλαινες κενώσεις



WATER MELON STOMACH: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

3. Ποιες είναι οι κλινικές συσχετίσεις του συνδρόµου ; 

 



Συνήθεις συσχετίσεις

Σπανιώτερες συσχετίσεις

Watermelon stomach

1. Κίρρωση 30-66% 
2. Αυτο-άνοσα νοσήµατα 62% 

Σ. Raynaud 
Σκληροδακτυλία 
Τηλαγγειεκτασία 
Μεγαλοβλαστική αναιµία 
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 
Υποθυροειδισµός 

3. Χρονία νεφρική ανεπάρκεια 
4. Αρτηριακή υπέρταση

1. Συστηµ. ερυθ. Λύκος 
2. Σκληροδερµία 
3. Συστεµική σκλήρυνση 
4. Σακχαρώδης διαβήτης 
5. Οζώδης σκλήρυνση 
6. Λέµφωµα  
7. Καρκίνωµα στοµάχου 
8. Αορτική στένωση



WATER MELON STOMACH: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

4. Υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια για τη διάκρισή του από  
 άλλες µορφές γαστροπάθειας (π.χ. από φάρµακα) ή 
γαστρίτιδας (π.χ. από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ή  

 τη λεµφοκυτταρική γαστρίτιδα) ; 

 



Διαφορική  Διάγνωση (1)

Θα  γίνει  από  τις  αγγειεκτασίες  των  
συστηµατικών  νόσων  και  µόνο  µε  τα  κλινικά  
χαρακτηριστικά  που  τυποποιούν αυτές   τις  
ασθένειες.  

Από  τις  υπόλοιπες  αγγειοδυσπλαστικές  βλάβες  η 
διάγνωση  θα  στηριχτεί  στην  ενδοσκοπική εικόνα  
και  θα   επιβεβαιωθεί  µε  την  ιστολογική  
εξέταση.



◆ Αγγειοδυσπλασίες  στοµάχου  

◆ Κληρονοµική  αιµορραγική  τελαγγειεκτασία  
(Ν. Rendu-Osler-Weber)  

◆ Αιµαγγειώµατα  στοµάχου  

◆ Πετέχειες

Διαφορική  Διάγνωση (2)



Αγγειοδυσπλασίες στοµάχου:     
Μη συρρέουσες ,επίπεδες ή ελαφρά επηρµένες   βλάβες, δ= 2-10 χιλ. λαµπερού 
κόκκινου χρώµατος.  Συχνά έχουν αστεροειδή διαµόρφωση ή χείλος που µοιάζει µε 
φτέρη.  

Κληρονοµική αιµορραγική τελαγγειεκτασία (Ν. Osler-Rendu-Weber):  
Έχουν µέγεθος σπόρου κεχριού και τυπικά εµφανίζονται σαν κερασόχροοι, λείοι 
λοφίσκοι. Σε µεγάλη αναιµία , µπορεί να µην είναι ορατές. 

Αιµαγγειώµατα στοµάχου:  
Πολυποειδείς, πορφυρές κόκκινες βλάβες στον βλεννογόνο. Μονήρη ή πολλαπλά  

Πετέχειες :  
Βλάβες στικτές, που µοιάζουν  να βρίσκονται  κάτω  από  µεµβράνη, σκούρου  
κόκκινου  χρώµατος  ή κυανέρυθρες που υποχωρούν  αλλάζοντας  χρώµα

Διαφορική  Διάγνωση (3)



WATER MELON STOMACH: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

5. Ποια είναι η θεραπευτική αντιµετώπιση ; 

 



Θεραπευτική αντιµετώπιση

Watermelon stomach

1. Σίδηρος από το στόµα 
2. Μεταγγίσεις 
3. Φάρµακα 

Στεροειδή 
Κυπροεπταδίνη 
Καλσιτονίνη χελιού 
Οιστρογόνα-προγεστερόνη 
Οκτρεοτίδη 
Ιντερφερόνη-α 
Τρανεξαµικό οξύ 
Σκληροθεραπεία µε αιθανόλη 

◆ Διαθερµοπηξία 
Διαθερµία 
Nd-Yag λέιζερ 
Argon πλάσµα 

◆ Χειρουργική θεραπεία 
Αντρεκτοµή 
Μερική/ολική γαστρεκτοµή 
Οισοφαγο-γαστρεκτοµή



Watermelon stomach

Διαφορική  Διάγνωση



ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ








