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Δηζαγσγή 
Οη ηαηξνγελείο θαθώζεηο ησλ ρνιεθόξσλ είλαη 

επηπινθέο κε ζεκαληηθή λνζεξόηεηα θαη απώηεξν 

θίλδπλν ζλεηόηεηαο κεηά από αλνηθηέο, αιιά θαη 

ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο, θαζώο θαη 

επεκβάζεηο γηα λενπιαζίεο θαη ηξαύκα ηνπ ήπαηνο, 

ε δε αληηκεηώπηζε ηνπο δηαθξίλεηαη ζε άκεζε θαη 

απώηεξε. 

θνπόο 
Η παξνπζίαζε ηεο αληηκεηώπηζεο 

αζζελώλ κε ζνβαξή θάθσζε 

ρνιεθόξσλ ζε ζύλνιν 582 

επεκβάζεσλ αλνηθηήο θαη 

ιαπαξνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο, 

θαζώο θαη επεκβάζεσλ ήπαηνο 

(θαθνήζεηο παζήζεηο θαη ηξαύκα). 

Τιηθό θαη Μέζνδνο 
Δμεηάζηεθαλ 582 πεξηπηώζεηο αζζελώλ 

πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή-

αλνηθηή ρνινθπζηεθηνκή θαη επεκβάζεηο 

ήπαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο 7εηίαο 2009-

2016 (300 άλδξεο, 282 γπλαίθεο), εθ ησλ 

νπνίσλ 25 αζζελείο (15 άλδξεο, 10 

γπλαίθεο) κε θάθσζε ρνιεθόξσλ, 

ππεβιήζεζαλ ζε ρεηξνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε. 

Απνηειέζκαηα 
Η επαηηθν-λεζηηδηθή αλαζηόκσζε θαηά Roux-en-Y ήηαλ ε θύξηα επέκβαζε αληηκεηώπηζεο 14 αζζελώλ 

(56%) εθ ησλ νπνίσλ 5 κε δηαηνκή, 4 κε ζηέλσζε θαη 5 κε απνιίλσζε ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ. Σειηθν-ηειηθή 

αλαζηόκσζε ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ έγηλε ζπγρξόλσο κεηά ηε θάθσζε ζε 2 αζζελείο (8%). Η ηνπνζέηεζε 

ζσιήλα Pezzer ιόγσ απόζρηζεο ηνπ δσδεθαδαθηύινπ ήηαλ απαξαίηεηε ζε 1 αζζελή (4%) κε ζύλδξνκν 

Mirizzi, ελώ ζσιήλαο ελδνπξόζεζεο (stent) ηνπνζεηήζεθε ελδνζθνπηθά ζε απώηεξν ρξόλν ζε 8 αζζελείο 

(32%) ιόγσ ηνηρσκαηηθήο θάθσζεο (5) θαη ζηέλσζεο (3) ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ. Η κέζε δηάξθεηα λνζειείαο  

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαθώζεσλ ήηαλ 32 εκέξεο θαη ε λνζεξόηεηα αθνξνύζε ρνιόξξνηα ζε 

2,ρνιαγγεηΐηηδα ζε 4 θαη αηκνξξαγία ζε 1 αζζελή. Καλέλαο αζζελήο δελ απεβίσζε, ελώ όινη 

παξαθνινπζνύληαη ζε εμσηεξηθή βάζε. 

πκπεξάζκαηα 
Η ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε κε ελδνζθνπηθνύο ρεηξηζκνύο 

πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε απιέο θαθώζεηο. ε θαθώζεηο 

πςειώλ ή ελδνεπαηηθώλ ρνιεθόξσλ ε ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηώπηζε (επαηηθν-λεζηηδηθή αλαζηόκσζε) είλαη ε 

ζεξαπεία εθινγήο. ε παξακειεκέλεο πεξηπηώζεηο  κε 

απώηεξε αλάπηπμε δεπηεξνπαζνύο ρνιηθήο θίξξσζεο ε 

κεηακόζρεπζε ήπαηνο είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία. 
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