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Ειςαγωγή : Η χολοκυςτεκτομή, ανοικτή ή λαπαροςκοπική, είναι η 
θεραπεία εκλογήσ για την οξεία χολοκυςτίτιδα και τη ςυμπτωματική 
χολολιθίαςη. 

Η χρονική ςτιγμή επιλογήσ τησ χειρουργικήσ επέμβαςησ ςτην 
περίπτωςη φλεγμαίνουςασ χοληδόχου κύςτησ, αποτελεί αντικείμενο 
έντονησ διχογνωμίασ. Κατά το παρελθόν πολλοί χειρουργοί 
ςυνιςτούςαν καθυςτερημένη χολοκυςτεκτομή, με τουσ αςθενείσ να 
αντιμετωπίζονται ςυντηρητικά κατά την αρχική τουσ νοςηλεία 
(ενδοφλέβια αντιβιωτική αγωγή ευρέωσ αντιμικροβιακού φάςματοσ, 
νηςτεία και ενδοφλέβια χορήγηςη κρυςταλλοειδών υγρών και 
αναλγητικών φαρμάκων), και προγραμματιςμένη χολοκυςτεκτομή 6 
εβδομάδεσ μετά το αρχικό επειςόδιο. 

ύγχρονεσ μελέτεσ αποδεικνύουν ότι η πρόωρη χειρουργική 
αντιμετώπιςη τησ νόςου (εντόσ τησ πρώτησ εβδομάδασ από την 
εκδήλωςη ςυμπτωματολογίασ), μπορεί να πραγματοποιηθεί 
λαπαροςκοπικά ιςοδύναμα ή ακόμα και με βελτιωμένη νοςηρότητα, 
θνηςιμότητα, ςυνολική διάρκεια νοςηλείασ καθώσ και με παρόμοια 
ςυχνότητα μετατροπήσ ςε ανοικτή χολοκυςτεκτομή. Επιπρόςθετα, 
περίπου το 20% των αςθενών που αρχικά αντιμετωπίςτηκαν 
ςυντηρητικά, απέτυχαν και υποβλήθηκαν ςε χειρουργική επέμβαςη. 

κοπόσ : Παρουςίαςη τησ εμπειρίασ τησ κλινικήσ μασ. 

Τλικό – Μέθοδοσ : Λαπαροςκοπικέσ και ανοικτέσ χολοκυςτεκτομέσ που 
πραγματοποιήθηκαν ςτην κλινική μασ κατά το χρονικό διάςτημα από 
06/2011 έωσ 10/2016. Οι πληροφορίεσ ελήφθηςαν από το αρχείο 
χειρουργικών επεμβάςεων και νοςηλευόμενων αςθενών μασ. 

 

Αποτελέςματα :  

υνολικά, ςτο προαναφερθέν χρονικό διάςτημα, ςτο κεντρικό τμήμα 
του νοςοκομείου μασ, διενεργήθηκαν 1085 επείγουςεσ και 
προγραμματιςμένεσ χολοκυςτεκτομέσ (1044 λαπαροςκοπικέσ και 41 
ανοικτέσ).  

Επείγουςεσ χολοκυςτεκτομέσ διενεργήθηκαν μόνο ςε αςθενείσ, οι 
οποίοι νοςηλεύθηκαν για οξεία χολοκυςτίτιδα  (ςύνολο 548 αςθενείσ). 
Αφορούςαν 56 περιςτατικά (19 ανοικτέσ και 37 λαπαροςκοπικέσ 
επεμβάςεισ). 

υμπεράςματα :  

την κλινική μασ, η κατ’ αρχήν ςυντηρητική αντιμετώπιςη παραμένει 
η κύρια θεραπευτική επιλογή ςε ςημαντικό αριθμό αςθενών, ιδίωσ 
εκείνων που προςέρχονται καθυςτερημένα ςτο νοςοκομείο (>3 ημέρεσ 
από την αρχική εκδήλωςη των ςυμπτωμάτων). 

Από τουσ 548 νοςηλευόμενουσ αςθενείσ για οξεία χολοκυςτίτιδα, μόλισ 
ςε 56 (≈10%) διενεργήθηκε χολοκυςτεκτομή ςε επείγουςα βάςη. Η 
κύρια αιτία αφορούςε εμπυήμα χοληδόχου κύςτησ ή γαγγραινώδη 
χολοκυςτίτιδα. 

Η λαπαροςκοπική προςέγγιςη τησ χολοκυςτεκτομήσ παραμένει η 
κύρια μέθοδοσ επιλογήσ (1044 λαπαροςκοπικέσ vs 41 ανοικτέσ) με 
ποςοςτά 96,2% και 3,8% αντίςτοιχα, ςτην κλινική μασ. 
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