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Ειζαγωγή: Η ιαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή απνηειεί πιένλ επέκβαζε εθινγήο 

πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ αλνηρηή κέζνδν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ρνινιηζίαζεο 

θαη ηεο ρνινθπζηίηηδαο.  

 Σκοπός: Η κειέηε ηωλ αιιαγώλ ζηε ζπρλόηεηα θαη ην είδνο ηωλ επηπινθώλ ηεο 

ιαπαξνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο κε ηελ πάξνδν 15 εηώλ ζην Χεηξνπξγηθό Τκήκα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.  

Υλικό και Μέθοδος: Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδξνκηθή θαηαγξαθή ηωλ πεξηζηαηηθώλ 

ιαπαξνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο από ηνλ 5/2000 κέρξη ηνλ 1/2017. Οη αζζελείο 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο: ε νκάδα Α πεξηιάκβαλε αζζελείο πνπ ρεηξνπξ-

γήζεθαλ από 5/2000 έωο 2/2005, ε νκάδα Β από 2/2005 έωο 8/2011 ελώ  ζηελ 

νκάδα Γ ζπκπεξηιήθζεθαλ αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή 

ρνινθπζηεθηνκή ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 8/2011 έωο 1/2017. 
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   Αποηελέζμαηα: Σπλνιηθά 424 ιαπαξνζθνπηθέο ρνινθπζηεθηνκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν κειέηεο από 

ηελ ίδηα ρεηξνπξγηθή νκάδα. Η νκάδα Α πεξηειάκβαλε 119, ε νκάδα Β 131 ελώ ε νκάδα Γ 177. Οη ελδείμεηο 

ιαπαξνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο ζηηο νκάδεο Α, Β θαη Γ πεξηιάκβαλαλ: απιή ρνινιηζίαζε ζε 69, 88 θαη 141 

αζζελείο αληίζηνηρα, νμεία ρνινθπζηίηηδα ζε 26, 37 θαη 29 αζζελείο αληίζηνηρα θαη ήπηα ιηζηαζηθή παγθξεαηίηηδα 

ζε απνδξνκή ζε 24, 6 θαη 7 αζζελείο αληίζηνηρα. 

 Σηελ νκάδα Α κεηαηξνπή ζε αλνηρηή επέκβαζε ρξεηάζηεθε ζε 14 πεξηπηώζεηο (11,7%): 9 ιόγω κε-

αλαγλώξηζεο ηωλ αλαηνκηθώλ ζηνηρείωλ ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεωο, 3 ιόγω αηκνξξαγίαο θαη ζε κία ιόγω 

θάθωζεο ηεο ζπκβνιήο θπζηηθνύ κε ρνιεδόρν πόξν. Μεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο παξνπζηάζηεθαλ ζε 4 

αζζελείο (3,36%): κία πεξίπηωζε θάθωζεο ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ κε clip πνπ αληηκεηωπίζηεθε κε αθαίξεζε 

ηνπ clip, κία δηαθπγή από θπζηηθό πόξν, παγθξεαηίηηδα ιόγω ρνιεδνρνιηζίαζεο θαη ζπιινγή πγξνύ ζηε θνίηε 

ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο ζε έλα πεξηζηαηηθό, πνπ αληηκεηωπίζηεθαλ κε δηελέξγεηα ERCP.  

 Σηελ νκάδα Β κεηαηξνπή ρξεηάζηεθε ζε 7 πεξηπηώζεηο (5,3%), ιόγω κε αλαγλώξηζεο ηωλ αλαηνκηθώλ 

ζηνηρείωλ ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεωο. Γελ ππήξμαλ κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ζρεηηδόκελεο κε ηελ 

ιαπαξνζθνπηθή ηερληθή.  

 Σηελ νκάδα Γ κεηαηξνπή ζε αλνηρηή επέκβαζε ρξεηάζηεθε ζε 5 πεξηπηώζεηο (2,8%): ζηηο 4 ιόγω αδπλακίαο 

αλαγλώξηζεο ηωλ αλαηνκηθώλ ζηνηρείωλ ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεωο θαη ζε κία ιόγω δηεγρεηξεηηθήο θάθωζεο 

ζηνκάρνπ ε νπνία απνθαηαζηάζεθε κε ζπξξαθή ηνπ ζηνκάρνπ.  

 Γελ ππήξμαλ άιιεο επηπινθέο ζρεηηδόκελεο κε ηελ ιαπαξνζθνπηθή ηερληθή. Η κεηεγρεηξεηηθή ζλεηόηεηα ζηηο πεξηιακβαλόκελεο νκάδεο ήηαλ κεδεληθή. 



   

  

Σσμπεράζμαηα: Με ηελ αύμεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ βειηίωζε ηνπ ιαπαξνζθνπηθνύ εμνπιηζκνύ ε ιαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή 

έρεη θαζηεξωζεί ζηελ Κιηληθή καο ωο ε κέζνδνο εθινγήο ζηελ ζεξαπεία ηεο ρνινιηζίαζεο θαη ηωλ επηπινθώλ ηεο. To ρακειό πνζνζηό 

κεηαηξνπώλ θαη ε απνπζία επηπινθώλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απνδίδεηαη ηόζν ζηελ αύμεζε ηεο εκπεηξίαο ηωλ ρεηξνπξγώλ, όζν θαη 

ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή ηωλ πεξηζηαηηθώλ κε επηπιεγκέλε ρνινιηζίαζε.  
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