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1.Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Κεθηζηάο ‘’Άγηνη Αλάξγπξνη’’, Αζήλα. 

2. Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο θαη Ηζηνινγίαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ.  
 ΔΗΑΓΧΓΖ:  

Σα επηθνπξηθά ππνθπζηηθά ρνιαγγεία απνηεινύλ ζπάληα αλαηνκηθή παξαιιαγή, πνπ απαξηίδεηαη 
από έλα δίθηπν ρνιαγγείσλ εληνπηδόκελσλ ζηελ πεξηεπαηηθή θάςα ηεο θνίηεο ηεο ρνιεδόρνπ 
θύζηεο. 

 

 ΚΟΠΟ: 

 θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο θιηληθήο ζεκαζίαο ηεο δηεγρεηξεηηθήο 
αλεύξεζεο ησλ ζπάλησλ απηώλ ρνιαγγείσλ, ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη  ν θίλδπλνο ηεο θάθσζήο 
ηνπο θαη ηεο  επαθόινπζεο κεηεγρεηξεηηθήο θιηληθά ζεκαληηθήο ρνιόξξνηαο. 

 



ΤΛΗΚΟ & ΜΔΘΟΓΟ:  

     Σξία επηθνπξηθά ππνθπζηηθά ρνιαγγεία αλεπξέζεζαλ δηεγρεηξεηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ιαπαξνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο ζε λεαξή γπλαίθα αζζελή. Σα ρνιαγγεία απηά 

απνιηλώζεθαλ πξνζεθηηθά κε ρξήζε ελδνζθνπηθώλ clips, ώζηε λα απνθεπρζεί ε θάθσζή ηνπο 

κε επαθόινπζε κεηεγρεηξεηηθή ρνιόξξνηα. Ζ επέκβαζε νινθιεξώζεθε ρσξίο επηπινθέο. 

 

Δηθόλα 1. 

a-b: Πξώην  θαη δεύηεξν επηθνπξηθό      

ππνθπζηηθό ρνιαγγείν  

 1:   δεμηόο ινβόο ήπαηνο 

 2:  αξηζηεξόο ινβόο 

 3:  νπίζζηα επηθάλεηα ρνιεδόρνπ θύζηεο 

Δηθόλα 2. 

a-b: Πξώην  θαη  δεύηεξν επηθνπξηθό   ππνθπζηηθό 

ρνιαγγείν  

1:   δεμηόο ινβόο ήπαηνο 

2:   επηθνπξηθή επηθνηλσλία  ήπαηνο-ρνιεδόρνπ     

     θύζηεο 
 3: αξηζηεξόο ιόβόο ήπαηνο, 4: ρνιεδόρνο θύζηε 

Δηθόλα 3 

Δγρεηξεηηθό πεδίν 

a:  πξώην επηθνπξηθό ππνθπζηηθό ρνιαγγείν 

b  ηνπνζέηεζε clip 

c  ηξίην επηθνπξηθό ρνιαγγείν 

 1 δεμηόο ινβόο , 2: αξηζηεξόο ινβόο  

3: ρνιεδόρνο θύζηε  



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:  

    Η αζπλήζεο απηή αλαηνκηθή παξαιιαγή ηνπ ρνιεθόξνπ δέληξνπ, αλαθαιύπηεηαη 

θπξίωο δηεγρεηξεηηθά. Γηα ην ιόγν απηό ν θίλδπλνο ηεο θάθωζήο ηνπο είλαη απμεκέλνο 

κε επαθόινπζν ζεκαληηθή κεηεγρεηξεηηθή ρνιόξξνηα. Η θάθωζε ηωλ ρνιεθόξωλ 

απνηειεί ηελ πην επηθίλδπλε θαη απεηιεηηθή γηα ηελ δωή επηπινθή θαηά ηελ δηάξθεηα 

ρνινθπζηεθηνκήο. Γηα ην ιόγν απηό νη ρεηξνπξγνί ήπαηνο-ρνιεθόξωλ νθείινπλ λα 

επηδεηθλύνπλ πξνζνρή ζηελ αλεύξεζε ηεο ζπάληαο απηήο αλαηνκηθήο παξαιιαγήο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:  

    Η παξνπζία ηωλ επηθνπξηθώλ ππνθπζηηθώλ ρνιαγγείωλ ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκό κε 

ηνλ θίλδπλν δηεγρεηξεηηθήο θάθωζήο ηνπο. Παξόια απηά, ε ζρνιαζηηθή ρεηξνπξγηθή 

ηερληθή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απμεκέλε επαγξύπλεζε ηνπ ρεηξνπξγνύ γηα ηελ 

παξνπζία ηεο ζπάληαο απηήο παξαιιαγήο ηωλ ρνιεθόξωλ, κπνξνύλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ εθηέιεζε αζθαινύο ιαπαξνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο. 

 


