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• Διζαγωγή: Παξά ηελ πξόνδν ηωλ ιάπαξν-ελδνζθνπηθώλ κεζόδωλ 

αληηκεηώπηζεο ηωλ παζήζεωλ ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ όπωο ν απνθξαθηηθόο  

ίθηεξνο, ε ρνιεδνρνιηζίαζε θαη ηα λενπιάζκαηα  εμωεπαηηθνύ ρνιεθόξνπ 

δέλδξνπ, ππάξρνπλ αθόκα πεξηπηώζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε αλνηρηή 

δηεξεύλεζε ρνιεδόρνπ πόξνπ. Σεκαληηθή  βνήζεηα ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο  

πξνζθέξεη ε δηεγρεηξεηηθή ρνιαγγεηνζθόπεζε.  

• κοπός: Η παξνπζίαζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηεγρεηξεηηθήο 

ρνιαγγεηνζθόπεζεο ζηηο πεξηπηώζεηο αλνηρηήο δηεξεύλεζεο ηνπ ρνιεδόρνπ 

πόξνπ. 

•  Τλικό & Μέθοδος: Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 9/ 2001  κέρξη 1/2017 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ ελδνζθνπηθή κνλάδα ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο  15  

δηεγρεηξεηηθέο βίληεν-ρνιαγγεηνζθνπήζεηο κε ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε 

δηεξεύλεζε ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ. Οη ελδείμεηο ρνιαγγεηνζθόπεζεο ήηαλ 

ίδηεο κε απηέο ηεο ρνιεδνρνηνκήο. 
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• Αποηελέζμαηα: Σπλνιηθά κειεηήζεθαλ 5 άλδξεο θαη 10 γπλαίθεο κε κέζν όξν ειηθίαο  ηα 74 έηε (50 έωο 93 εηώλ). Σε 12 αζζελείο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαγλωζηηθή ρνιαγγεηνζθόπεζε βξέζεθε ρνιεδνρνιηζίαζε από ηνπο νπνίνπο ζηνλ έλα  δηαπηζηώζεθε ιίζνο 

ελζθελωκέλνο ζην θύκα ηνπ Vater. Σηνπο ππόινηπνπο 3 ηα επξήκαηα αθνξνύζαλ ζε έλαλ αζζελή ζηέλωζε ρνιεδόρνπ πόξνπ ιόγω 

Ca θεθαιήο παγθξέαηνο ελώ ζε 2 αζζελείο θαθόεζεο λεόπιαζκα ρνιεδόρνπ πόξνπ νη νπνίνη όινη ππνβιήζεθαλ ζε ρνινπεπηηθή 

αλαζηόκωζε. Σηνπο αζζελείο κε ρνιεδνρνιηζίαζε κεηά ηνπο ρεηξνπξγηθνύο ρεηξηζκνύο γηα ηελ αθαίξεζε  ιίζωλ  πξαγκαηνπνηήζεθε 

μαλά ρνιαγγεηνζθόπεζε γηα ηνλ έιεγρν πιεξόηεηαο δηεξεύλεζεο ρνιεδόρνπ πόξνπ. Σε 11 πεξηπηώζεηο δηαπηζηώζεθε ελδνζθνπηθά 

Χνιαγεηίηηδα, 7 θαηαξξνϊθήο κνξθήο θαη 3 ηληθήο κνξθήο ελώ ζε 1 αζζελή  ήηαλ δηαζξωηηθήο κνξθήο. Δελ  παξαηεξήζεθαλ 

δηεγρεηξεηηθέο ή κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ζρεηηδόκελεο κε ηελ ρνιαγγεηoζθόπεζε. 

•  σμπεράζμαηα: Η δηεγρεηξεηηθή ρνιαγγεηνζθόπεζε απνηειεί πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηελ πιεξέζηεξε δηεξεύλεζε ηνπ ρνιεδόρνπ 

πόξνπ θαη ε ρξήζε ηεο ελδείθλπηαη ζε θάζε πεξίπηωζε εθηέιεζεο ηεο ρνιεδνρνηνκεο. Ο εμνπιηζκόο ηνπ λνζνθνκείνπ καο θαζώο θαη 

ε ύπαξμε ρεηξνπξγηθήο εκπεηξίαο   ζηελ δηεγρεηξεηηθή ρνιαγγεηνζθόπεζε κπνξεί λα δώζεη ζηνλ αζζελή ηεο επαξρίαο ηε δπλαηόηεηα 

ζύγρξνλεο αληηκεηώπηζεο παζήζεωλ ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ.  
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