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H ERCP διανύει την 4η προς 5η δεκαετία σαν τεχνική

βασικής επιλογής, όσον αφορά τη διάγνωση των

παθήσεων του χοληφόρου δένδρου και του παγκρέατος.

Η εξέλιξη της μέσα στο χρόνο από μία απλή διαγνωστική

εξέταση σε μία ευρέως χρησιμοποιούμενη θεραπευτική

τεχνική έχει τους «σταθμούς – ορόσημα».



• 1968 - 1970 - Καθετηριασμός Χ&Π πόρου - McCune - Demling -

Classen.

• 1973 - Eνδοσκοπική σφιγκτηροτομή από τον Classen στην Γερμανία

και τον Κawai στην Ιαπωνία και η αφαίρεση λίθων από τον

χοληδόχο πόρο, χρησιμοποιώντας συρμμάτινα καλάθια και ειδικούς

καθετήρες (μπαλόνι).

• 1980 - Η τοποθετηση ενδοπρόθεσης (stent) από τον Soehendra σε

στενώσεις του χοληδόχου πόρου.

• 1980 - Η εφαρμογή της μηχανικής λιθοτριψίας για μεγάλους λίθους

του χοληδόχου πόρου.

• 1990 - Η αλματώδης ανάπτυξη από τα ινοπτικά ενδοσκόπια στα

σύγχρονα βιντεο - ενδοσκόπια πλαγίας όρασης υψηλής ευκρίνειας.

Ιστορία ERCP



• Επισκόπηση φύματος (αδένωμα - Ca). Βιοψία -

κυτταρολογική.

• Σκιαγράφηση πόρων.

• Κυτταρολογική - βιοψία.

• Αποφρακτικός ίκτερος και τα χολοστατικά σύνδρομα 

(χοληφόρων - φύματος Vater - παγκρέατος).

• Χοληδοχολιθίαση.

• Λειτουργικές παθήσεις και ουλώδεις στένωσεις στον  

σφιγκτήρα Oddi.

Ενδείξεις ERCP



• Ασαφή ευρήματα στα χοληφόρα και το πάγκρεας από
απεικονιστικές εξετάσεις.

• Χολόρροια μετά χολοκυστεκτομή.

• Οξεία υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα.

• Χρόνια παγκρεατίτιδα όταν έχει τεθεί ένδειξη για
χειρουργική αντιμετώπιση.

• Δισχιδές πάγκρεας (pancreas divisum) με συμπτώματα.

Ενδείξεις ERCP



Υλικά ERCP
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«Κλασσική» ERCP

• Αφαίρεση λίθων

• Τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (Stents)



1. Άμεση χοληδοχοσκόπηση

Διαγνωστική – θεραπευτική

2. Άμεση παγκρεατοσκόπηση

Διαγνωστική – θεραπευτική 

3. Rendez – vous EUS/ ERCP σε δύσκολους ή ανέφικτους 

καθετηριασμούς με την «κλασσική» ERCP.

4. Eντεροσκόπηση για αναζήτηση και καθετηριασμό του 

φύματος Vater σε R-Y ή τροποποιημένη κατά Brown 

γαστρεκτομή.

ΕRCP: Πέρα από τα «κλασσικά», 

σαν διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο.



Χοληδοχοσκόπηση

•Διαστοματική

•Διαδερμική



• Σύστημα mother – baby ενδοσκοπίου.

• Miniscopes έχουν κατασκευασθεί από

πολλές εταιρίες.

• Μητρικό 12δ/λοσκόπιο μεσω του οποίου

διέρχεται το baby χοληδοχοσκόπιο.

• Δύο ενδοσκόποι.

• Ευαίσθητα.

• Συχνές επισκευές – μεγάλο κόστος.

Διαστοματική χοληδοχοσκόπηση



• Διάμετρος 3.0 – 3.1 mm.

• Κανάλι εργασίας 1.2 – 1.7mm.

• Λαβίδα βιοψίας/ βούρτσα κυτταρολογικής.

• Κεφαλή λιθοτριψίας – laser.

• Δεύτερο κανάλι εργασίας (πλύσεις - quidewire).

• Δύο οπτικά κανάλια – τρισδιάστατη εικόνα.

Χοληδοχοσκόπια



• Τα ίδια χοληδοχοσκόπια χρησιμοποιούνται και για 

παγκρεατοσκόπια.

• Με διάμετρο 0.5 - 0.8mm για δίοδο σε μη διατεταμμένους 

παγκρεατικούς πόρους.

Παγκρεατοσκόπια



Το σύστημα παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1976 χωρίς 

επιτυχία λόγο πολλών περιορισμών του συστήματος .

• Κόστος

• Ευαισθησία συστήματος

• Χωρίς επεμβατικό κανάλι εργασίας

• Χρειάζεται 2 χρήστες

Χοληδοχοσκόπηση



Χοληδοχοσκόπηση

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία Boston Scientific ανέπτυξε την 
τεχνολογία.

• Tο σύστημα αποτελείται από ένα ψηφιακό ενδοσκόπιο 10Fr

πλήρως λειτουργικό με κίνηση στους 4 άξονες με το οποίο, δια του

δωδεκαδακτυλοσκοπίου, καθετηριάζουμε τον κοινό χοληδόχο πόρο

ή τον παγκρεατικό και έχουμε άμεση εικόνα.

• Από το κανάλι εργασίας 3Fr υπάρχει δυνατότητα λήψης

στοχευμένης βιοψίας και διενέργειας λιθοτριψίας με laser ή EHL.



Spy-glass χοληδοχοσκόπηση

Πλεονεκτήματα :

➢ Ένας χειριστής

➢ Ψηφιακή εικόνα

➢ Ανθεκτικό

➢ Ξεχωριστό κανάλι πλύσης

➢ Κανάλι εργασίας 3Fr



• Η τελευταία γενιά του συστήματος.

• Ψηφιακή απεικόνιση εικόνας (4 φορές 
καλύτερη ανάλυση από την προηγούμενη 
γενιά).

• Νέος σχεδιασμός του SpyScope.

- Χρήση chip και κατάργηση οπτικής ίνας.

- Πιο ανθεκτικός καθετήρας.

- Χρήση Led για φωτισμό.

- Ταχύτερο set up (<5 λεπτών).

Spy-glass DS



Η χοληδοχοσκόπηση και η 

παγκρεατοσκόπηση πρέπει να 

γίνονται σε εξειδικευμένα 

κέντρα και για απόλυτα σαφείς 

ενδείξεις.



Η χοληδοχοσκόπηση χρησιμοποιείται :

1. Χαρτογράφηση χοληδόχου πόρου – κοινού ηπατικού
μεγάλων κλάδων, δεξιού/ αριστερού χοληφόρου
δένδρου για στενώσεις, εκλεκτικός καθετηριασμός.

2. Λήψη βιοψιών.

3. Ενδοσκοπικός έλεγχος στην καταστροφή νεοπλασμάτων 
στα χοληφόρα πριν και μετά την εφαρμογή 
ραδιοσυχνοτήτων RFA.

4. Για θεραπεία με λιθοτριψία μεγάλων λίθων >18mm ή
πολλών πακτωμένων λίθων.

5. Για αφαίρεση stents που έχουν μεταναστεύσει.















➢ Καθετήρας κατάλυσης γαστρεντερικού ιστού "Habib EndoHPB" με
τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

➢ Συμβατός με διπολικές διαθερμίες.

➢ Ο "Habib EndoHPB" ενδείκνυται για τον καυτηριασμό
ανεγχείρητων όγκων παγκρέατος, ήπατος και χοληφόρων.

➢ Το σύστημα φέρει δυο ηλεκτρόδια από ανοξείδωτο ατσάλι στο άπω
άκρο του τα οποία ενεργοποιούνται στο ανώτερο όριο των 10Watt
για 90'' πριν την απομάκρυνση της συσκευής και την εισαγωγή του
stent.

➢ Ο "Habib EndoHPB" , εχει μήκος 180cm και διάμετρο 8Fr.

➢ Για διαδερμική χρήση διατίθεται ο καθετήρας "Habib
PercutaneousHPB“ μήκους 90cm και διαμέτρου 8Fr. Συμβατός με
θηκάρι διαμέτρου 10Fr.

Ενδοσκοπική καταστροφή νεοπλασμάτων 

στα χοληφόρα με ραδιοσυχνότητες



Ακτινοσκοπική απεικόνιση του καθετήρα 
"Habib EndoHPB" 



Ακτινοσκοπική απεικόνιση του καθετήρα 
"Habib EndoHPB" 



Για τον καυτηριασμό όγκων έως 25mm αρκεί μια εφαρμογή 90”/ 10W.
Για μεγαλύτερους όγκους, όπου απαιτούνται περισσότερες εφαρμογές,
ο καυτηριασμός ξεκινάει από το άπω άκρο του όγκου και καταλήγει στο
εγγύς.

Τοποθέτηση του καθετήρα 
"Habib EndoHPB" 



Το "Habib EndoHPB” μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε δεύτερο χρόνο όταν 

ο όγκος έχει  εισχωρήσει στο stent.



1. 23 ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος και κακοήθεις στενώσεις στα
χοληφόρα, υποβλήθηκαν σε θεραπεία RFA σε συνδυασμό με
τοποθέτηση μεταλλικού stent παρουσίασαν κατά μέσο όρο 226
ημέρες επιβίωσης. Αντίστοιχα 43 ασθενείς στους οποίους
τοποθετήθηκε μεταλλικό stent μόνο, ο μέσος όρος επιβίωσης ήταν
123,5 ημέρες.
Analysis of Endoscopic Radiofrequency Ablation of Biliary Malignant Strictures in Pancreatic Cancer Suggests Potential

Survival Benefit, Yiannis Kallis1 • Natalie Phillips1 • Alan Steel2 • Harry Kaltsidis1 • Panagiotis Vlavianos1 • Nagy

Habib3 • David Westaby1

Dig Dis Sci DOI 10.1007/s10620-015-3731-8 

2. Ασθενείς με τελικού στάδιού χολαγγειοκαρκινώματα και καρκίνο 
παγκρέατος που υποβλήθηκαν σε θεραπεία RFA/stent 
παρουσίασαν αυξημένο μέσο όρο επιβίωσης συγκριτικά με 
εκείνους στους οποίους τοποθετήθηκε μόνο stent.
Comparison of Metal Stenting with Radiofrequency Ablation Versus Stenting Alone for Treating Malignant Biliary

Strictures: Is There an Added Benefit? Reem Z. Sharaiha • Nikola Natov •Kati S. Glockenberg • Jessica Widmer •Monica

Gaidhane • Michel Kahaleh

Dig Dis Sci DOI 10.1007/s10620-014-3264-6 

Αποτελέσματα κλινικών μελετών 



3. Επιμήκυνση μέσου όρου επιβίωσης των 69 ασθενών που
υποβλήθηκαν σε θεραπεία RFA/ stent συγκριτικά με την
τοποθέτηση μόνο stent από το SEER Database, ΗΠΑ.

Σε καρκίνους παγκρέατος : 14,6 μήνες με RFA/stent έναντι
5,9 μήνών μόνο με τοποθέτηση stent.

Σε χολαγγειοκαρκινώματα : 17,7 μήνες με RFA/ stent έναντι
6,2 μήνων μόνο με τοποθέτηση stent.

Impact of Radiofrequency Ablation on Malignant Biliary Strictures: Results of a Collaborative Registry.

Reem Z. Sharaiha • Amrita Sethi • Kristen R. Weaver • Tamas A. Gonda •Raj J. Shah • Norio Fukami • Prashant Kedia •

Nikhil A. Kumta •Carlos M. Rondon Clavo• Michael D. Saunders • Jorge Cerecedo-Rodriguez •Paola Figueroa Barojas •

Jessica L. Widmer • Monica Gaidhane •William R. Brugge • Michel Kahaleh

Dig Dis Sci DOI 10.1007/s10620-015-3558-3.

Αποτελέσματα κλινικών μελετών 



• Stent και ράβδοι ιριδίου.

• Εμβάπτιση stent σε κυτταροστατικά πριν την 
τοποθέτηση τους.

Συνδυασμοί ενδοπροσθέσεων  (stent) με 
άλλη θεραπεία



Δύο ομάδες ασθενών 20 ατόμων η κάθε μία.

1η ομάδα

Τοποθετούσαν μόνον stent (πλαστικό).

2η ομάδα

Αφαιρούσαν το πλαστικό stent. Ένεση photofrin (PTF) 2 

mg/kgr και 2 ημέρες μετά με ειδικό καθετήρα, καταστροφή 

του όγκου με ίνα Laser, με τη μέθοδο της ERCP.

Ανεγχείρητο χολαγγειο-Ca/ ενδοσκοπική 

φωτοδυναμική θεραπεία.



• Η μέση επιβίωση στην ομάδα με μόνο stent ήταν 98 

ημέρες.

• Η μέση επιβίωση στην ομάδα με stent και PDT ήταν 493 

ημέρες.

Εμπειρία και σε άλλα 31 άτομα.

Ιούνιος 1996 μέχρι Δεκέμβριο 2000.

Gastroenterology 2003; 125 (5) 1355-1363

Ανεγχείρητο χολαγγειο-Ca/ ενδοσκοπική 

φωτοδυναμική θεραπεία.



• Follow-up για 9.8 μήνες bismuth type III and IV.

• Η μέση επιβίωση στην ομάδα με μόνο stent ήταν μεταξύ 45

και 127 ημερών.

• Η μέση επιβίωση στην ομάδα (8 ασθενείς) με stent και

PDT(1έως5/ασθενή κάθε 3 μήνες) Laser light (400 W/cm

fiber for a total energy of 180 J/cm(2) using an argon-

pumped tunable dye laser) ήταν 276 ημέρες.

Pilot study to assess patient outcomes following endoscopic application of photodynamictherapy for advanced 
cholangiocarcinoma.

J. Gastroenterol Hepatol. 2005 Mar;20(3):415-20

Ενδοπρόσθεση και φωτοδυναμική θεραπεία 

(PDT)



• Πρώτη φορά 1983 - Ozii για την θεραπεία λίθων
χοληδόχου πόρου.

• Εφαρμογή έγινε με χοληδοχοσκόπιο, μέσω διαδερμικού
διηπατικού καθετήρα.

• Χρησιμοποιήθηκε Νd-Yag laser συνεχούς εκπομπής.

• Θερμικό έγκαυμα στα χοληφόρα αγγεία.

Ενδοσκοπική λιθοτριψία



• Παλμικό Nd – Yag Laser 1988 (Ell etal).

• Σημαντικά μειωμένος ο κίνδυνος θερμικής βλάβης στους
γειτονικούς ιστούς.

• Ευκολότερη η χρήση στην ενδοηπατική λιθίαση μέσω
διαδερμικού ενδοσκοπίου.

• Δυσκολότερη η χρήση, έως ανέφικτη, για λίθους στον
χοληδόχο πόρο, λόγω του μεγάλου εύρους και την
ανελαστικότητας των ινών του Laser.

Ενδοσκοπική λιθοτριψία



1. Ηλεκτροϋδραυλικός λιθοτρίπτης

2. Laser – Holmium Laser

Ισχύς 11-12Watts

Συχνότητα παλμών 6-8Hertz

Ενέργεια 0.8-1.2 Joules

Ενδοσκοπική λιθοτριψία μεγάλων λίθων >18mm 

ή πολλών πακτωμένων λίθων δια μέσου Spy – glass

χοληδοχοσκοπίου.





▪Καταστροφή των λίθων του χοληδόχου πόρου σε μία

συνεδρία : 85-97%.

▪Στην ενδοηπατική λιθίαση μέσω του baby – scope

διαδερμικά/ διηπατικά σε μια συνεδρία : 81-100%.

















Για διάγνωση – χαρτογράφηση σε

1. Κυστικά μορφώματα

2. Ενδοπορικούς βλεννώδεις όγκους

3. Λιθοτριψία

4. Αφαίρεση stent που έχουν μετακινηθεί μέσα στον 
παγκρεατικό πόρο

Η παγκρεατοσκόπηση χρησιμοποιείται





Παγκρεατοσκόπηση 



Λήψη βιοψιών από παγκρεατικό πόρο



✓ Spy – glass παγκρεατοσκόπηση

✓ Ηοlmium Laser

Ισχύς 11-12Watts 

Συχνότητα παλμών 6-8Hz

Ενέργεια 1.0-1.4 Joules

Παγκρεατοσκόπηση - Λιθοτριψία 



• Εμφάνιση στο 50% των ασθενών με χρόνια παγκρεατίτιδα
(ΧΠ), ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

• Αίτια όμοια με αυτά της ΧΠ:
1. Αλκοόλ

2. Κάπνισμα

3. Μεταβολικές διαταραχές

4. Γενετικοί παράγοντες (Κληρονομική παγκρεατίτιδα,
μεταλλάξεις σε γονίδια - RPSS1, SPINK1, CFTR,
πολυμορφισμοί σε γονίδια της φλεγμονής - IL-1, IL-10, TNF)

5. Φάρμακα

6. Ανοσολογικοί μηχανισμοί (IgG4 παγκρεατίτιδα)

• Οι παγκρεατικοί λίθοι στη μη αλκοολική ΧΠ είναι συνήθως
μεγαλύτεροι και πυκνότερης σύστασης σε σχέση με αυτούς
της αλκοολικής παγκρεατίτιδας.

Παγκρεατικοί λίθοι



Παθογένεια

• Η δομή και η σύσταση των παγκρεατικών λίθων είναι η ίδια 
ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

• Αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο.

• Δημιουργούνται λόγω μείωσης της συγκέντρωσης της 
πρωτεϊνης των παγκρεατικών λίθων (pancreatic stone 
protein) και υπερσυσσώρευσης του ανθρακικού ασβεστίου 
στο παγκρεατικό έκκριμα. 

Παγκρεατικοί λίθοι











Για πολύ δύσκολους καθετηριασμούς

του χοληδόχου πόρου, 

συνήθως όταν το φύμα είναι μέσα σ’ εκκόλπωμα ή 

διηθημένο από νεόπλασμα. 

Rendez - vous EUS/ ERCP 



• Υπό καθοδήγηση με EUS: προώθηση οδηγού σύρματος

(διαγαστρικά - διηπατικά ή δια του βολβού) εντός του

χοληδόχου πόρου με φορά “antegrade” (κατεύθυνση

προς το φύμα Vater) και έξοδος του σύρματος από το

φύμα.

• Εν συνεχεία ανταλλαγή του ηχοενδοσκοπίου με κοινό

12δακτυλοσκόπιο και “retrograde” καθετηριασμός του

χοληδόχου πόρου – ολοκλήρωση της ERCP.

Rendez - vous EUS/ ERCP 





Γαστρεκτομή Billroth II τροποποιημένη 

κατά ROUX-Y ή Brown



• Η εντεροσκόπηση επιτρέπει την πρόσβαση σε
προηγουμένως απρόσιτη ανατομία.

• Η ακριβής γνώση της χειρουργικής επέμβασης που
έχει διενέργηθεί είναι σημαντική.

- Τύπος της αναστόμωσης

- Μήκος

- Χρόνος χειρουργικής επέμβασης (αν είναι πρόσφατη)

- Χειρουργός…

• Πρόσφατη επέμβαση και συμφύσεις μπορεί να
περιορίσουν την πρόσβαση.

Τροποποιημένη ανατομία - γενικά θέματα











Ευχαριστώ..!




