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Δηζαγωγή – Ο δηραζκόο ηνπ θνηλνύ επαηηθνύ πόξνπ 

(ΚΗΠ) απνηειεί πεξηνρή κε δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο, ιόγσ ηεο αλαηνκίαο ηνπ.  Οη βιάβεο πνπ 

ζπλεζέζηεξα εληνπίδνληαη εθεί αθνξνύλ ζε 

ρνιαγγεηνθαξθηλώκαηα.  Ωζηόζν, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο (5-15% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηζηαηηθώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζπλαθή βηβιηνγξαθία – Πίλαθαο 1)5 ε 

παζνινγία πνπ αλαγλσξίδεηαη δηεγρεηξεηηθά ή 

κεηεγρεηξεηηθά θαηά ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε ηνπ 

ρεηξνπξγηθνύ παξαζθεπάζκαηνο είλαη θαινήζεο θαη 

δηαθέξεη από ηελ πξνεγρεηξεηηθή δηάγλσζε εξγαζίαο, ε 

νπνία βαζίδεηαη θαηα θύξην ιόγν ζηνλ απεηθνληζηηθό 

έιεγρν. 

 

θοπός – Αλάδεημε ηνπ δηαθνξνδηαγλσζηηθνύ δηιήκκαηνο 

πνπ ηίζεηαη κεηαμύ ηνπ πεξηππιαίνπ 

ρνιαγγεηνθαξθηλώκαηνο (όγθνο Klatskin) θαη ηεο 

πξσηνπαζνύο ρνιεδνρνιηζίαζεο ηνπ ΚΗΠ ζην ύςνο ηεο 

επαηηθήο πύιεο. 

 

Τιηθό & Μέζοδος – Τξεηο αζζελείο, 2 άλδξεο θαη 1 

γπλαίθα, ειηθίαο 50-65 εηώλ, κε απεηθνληζηηθή δηάγλσζε 

ρσξνθαηαθηεηηθήο εμεξγαζίαο ζην ύςνο ηνπ  

δηραζκνύ ηνπ ΚΗΠ, παξαπέκθζεθαλ θαηά ην πξνεγνύκελν 

έηνο ζηελ Κιηληθή καο από άιιν λνζειεπηηθό ίδξπκα γηα 

νξηζηηθή αληηκεηώπηζε.  Οη αζζελείο πξνζήιζαλ αξρηθά 

αηηηώκελνη άηππν, κέηξην έσο έληνλν, δηαιείπνλ άιγνο 

επηγαζηξίνπ.  Κοινό ταρακηηριζηικό ήηαν η προεγτειρηηική 

ζσγκένηρωζη άμεζης τολερσθρίνης ζε ηιμές ≤6 mg/dL, ζε 

ανηίθεζη με ηις αναμενόμενες για όγκοσς Klatskin ηιμές 

τολερσθρίνης ≥15-20 mg/dL.2  Tα ρνινζηαηηθά έλδπκα 

θπκαίλνληαλ ζε επίπεδα έσο 600 IU/L γηα ηελ ALP θαη έσο 

1300 IU/L γηα ηε γ-GT.  Οη αζζελείο έθεξαλ 

ππεξερνγξάθεκα ήπαηνο - ρνιεθόξσλ, ην νπνίν είρε 

αλαδείμεη πνηθίιινπ βαζκνύ δηάηαζε ελδνεπαηηθώλ 

ρνιεθόξσλ ρσξίο ζπλνδό ρνινιηζίαζε.  Αθνινύζσο, 

δηελεξγήζεθε απεηθνληζηηθόο έιεγρνο κε MRI/MRCP ± CT 

θνηιίαο, όπνπ αλεμαηξέησο θαηαγξάθεθε ήπηα έσο κέηξηα 

δηάηαζε ελδνεπαηηθώλ ρνιεθόξσλ κε έιιεηκκα 

ζθηαγξάθεζεο ζην δηραζκνύ ηνπ ΚΗΠ ζπκβαηό κε 

ρσξνθαηαθηεηηθή εμεξγαζία.  Σε 2 αζζελείο δηελεξγήζεθε 

ERCP, θαηά ηελ νπνία ήηαλ αδύλαηε ε ζθηαγξάθεζε ησλ 

ελδνεπαηηθώλ ρνιεθόξσλ. 

 

Aποηειέζµαηα – Οη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε 

ιαπαξνηνκία κε ζθνπό ηελ νγθνινγηθά ελδεδεηγκέλε αλά 

πεξίπησζε επαηεθηνκή θαη εθηνκή ησλ εμσεπαηηθώλ 

ρνιεθόξσλ.  Καηά ηε δηεγρεηξεηηθή δηεξεύλεζε ησλ 

εμσεπαηηθώλ ρνιεθόξσλ θαη ζηα ηξία 

ΠΙΝΑΚΑ 1 –  Δπίπηωζε θαηαζηάζεωλ ποσ κηκούληαη όγθοσς 

Klatskin.5 

ΔΙΚΟΝΑ 1 – Τποιογηζηηθή ηοκογραθία αζζελούς κας κε 

προεγτεηρεηηθή δηάγλωζε ηζηού πσθλόηεηας καιαθώλ 

κορίωλ ζηελ πύιε ηοσ ήπαηος, ως επί “όγθοσ Klatskin”.  

Παροσζία ελδοπρόζεζες. 



απεηθνληζηηθά επξήκαηα (αγγεηαθή δηήζεζε, επέθηαζε ζε 

δεπηεξνηαγείο θιάδνπο ηνπ ρνιεθόξνπ δέλδξνπ, πάρπλζε 

ηνπ ρνιαγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο, αηξνθία ηνπ ζύζηνηρνπ 

επαηηθνύ ινβνύ) είλαη ζπλεγνξεηηθά αιιά όρη 

παζνγλσκνληθά.2,5  Ωο εθ ηνύηνπ, ν πξνεγρεηξεηηθόο 

ζρεδηαζκόο, αλ θαη αναγκαίος γηα ηνλ νγθνινγηθά νξζό 

εγρεηξεηηθό ζρεδηαζκό (decision-making), δελ είλαη ικανός 

λα ζέζεη ηε δηάγλσζε.  Πξνο επίξξσζηλ ηεο δηαπίζησζεο 

απηήο, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πεξηζηαηηθό κε 

πξνεγρεηξεηηθή δηάγλσζε ζηέλσζεο ζην δηραζκό ηνπ 

ΚΗΠ ε νπνία εθιήθζεθε σο όγθνο Klatskin.6  Γηα ηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπ έγηλε ελδειερήο ζρεδηαζκόο ηεο 

επέκβαζεο κε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε θαη ελ ζπλερεία ν 

αζζελήο ππεβιήζε ζε ηξηπιή ηκεκαηεθηνκή, θαζώο θαη 

εθηνκή ηνπ θεξθνθόξνπ ινβνύ & ηνπ εμσεπαηηθνύ 

ρνιεθόξνπ ζπζηήκαηνο, γηα λα δηαπηζησζεί 

κεηεγρεηξεηηθά ζηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε όηη επξόθεηην πεξί 

λίθοσ ζηερρά προζθσόμενοσ ζηο ηοίτωμα ηοσ ΚΗΠ. 

 

σµπεράζµαηα – Επί δηάγλσζεο ρνιαγγεηνθαξθηλώ-

καηνο ζην δηραζκό ηνπ ΚΗΠ, ν ρεηξνπξγόο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεη ην ελδερόκελν θαινήζεηαο (ηδίσο επί ηηκώλ 

ρνιεξπζξίλεο <15-20 mg/dL),2 θαζώο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ηξνπνπνηείηαη ξηδηθά ηόζν ην πιάλν 

αληηκεηώπηζεο όζν θαη ε πξόγλσζε. 
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Βλάβες που μιμούμται όγκους Klatskin5 

Κσοίαουη ρςέμχρη ρε α’παθή υξλική κίοοχρη 

Ηπαςξλιθίαρη & σπξςοξπ. πσξγόμξπ υξλαγγειΐςιδα 

Σύμδοξμξ Mirizzi 

Φλεγμξμώδειπ-διηθηςικέπ μόρξι 

     -- τλεγμξμώδηπ φεσδξ-όγκξπ 

     -- υξλαγγειξπάθεια ρυεςιζόμεμη με IgG4 

     -- ηχριμξτιλική υξλαγγειξπάθεια 

     -- θσλακιώδηπ υξλαγγειξπάθεια 

     -- ναμθξκξκκιχμαςώδηπ υξλαγγεΐςιδα 

     -- υξλαγγειξπάθεια εκ μαρςξκσςςάοχμ 

     -- ραοκξείδχρη 

Λξιμώδη αίςια 

     -- υξλαγγειξπάθεια ςηπ αμξρξκαςαρςξλήπ (AIDS, 

         ποχςξπαθή ρύμδοξμα) 

     -- βακςηοιακά 

     -- τσμαςίχρη υξλητόοχμ 

     -- μσκηςιαρικά 

     -- παοαριςικά 

Αγγειακά αίςια 

     -- υξλαγγειξπάθεια ςηπ πσλαίαπ σπέοςαρηπ 

     -- ιρυαιμική υξλαγγειξπάθεια 

Τξνικά αίςια 

     -- μεςά υημειξθεοαπεία 

     -- κξκκίχμα επαγόμεμξ από  θόοιξ 

Τοαύμα 

     -- υξλητόοχμ 

     -- ρσρςημαςικό 

Όγκξι 

     -- κακξήθειπ (ξσοξδόυξσ κύρςεχπ, ΗΚΚ, NETs, NHL 

         HD, λεσυαιμίεπ, ΠΜ, λεμτξεπιθηλιακό κλπ) 

     -- καλξήθειπ (μεσοειλήμμχμα) 

Λξιπά (ρκληοσμςική ιρςιξκύςςχρη Erdheim-Chester, 

ξπιρθξπεοιςξμαψκή ίμχρη, εςεοόςξπξ πάγκοεαπ κλπ) 

πεξηζηαηηθά αλαδείρζεθε πξσηνπαζήο ρνιεδνρνιη-

ζίαζε, ρσξίο θακία έλδεημε θαθνήζνπο εμεξγαζίαο.  

Καηά ζπλέπεηα, δύν αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε 

θαζαξηζκό ηνπ ρνιεδόρνπ θαη ηνπ επαηηθνύ πόξνπ θαη 

παξνρέηεπζε κε ζσιήλα δίθελ Τ (Kehr), θαη έλαο ζε 

δηαηνκή θαη πςειό θαζαξηζκό ηνπ επαηηθνύ πόξνπ θαη 

ελ ζπλερεία ζε ρνινπεπηηθή αλαζηόκσζε.  Η 

κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ελόο αζζελνύο επεπιάθε από 

δηάζπαζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο, ελώ ζηνπο 

άιινπο 2 ήηαλ νκαιή.  Σηελ  παξαθνινύζεζε (follow-

up) 3 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή παξνρεηεπηηθή επέκβαζε, 

ν έλαο εθ ησλ αξξέλσλ αζζελώλ εκθάληζε 

ζπκηπσκαηνινγία ππνηξνπηάδνπζαο ρνιαγγεηΐηηδαο. Ο 

απεηθνληζηηθόο έιεγρνο κε MRCP ζην ίδην δηαγλσζηηθό 

θέληξν αλέδεημε εκ νέοσ βιάβε κε απεηθνληζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ρνιαγγεηνθαξθηλώκαηνο (!).  Ο αζζελήο 

ππεβιήζε ζε ERCP & ζθηγθηεξνηνκή ζην Κέληξν καο, 

ε νπνία απέδσζε πιήζνο ιίζσλ & ζπγθξηκκάησλ θαη 

ζπλεηέιεζε ζηελ απνδξνκή ηνπ ρνιαγγεηναπνθξα-

θηηθνύ ζπλδξόκνπ.  Καθνήζεηα δεν δηαπηζηώζεθε. 

 

σδήηεζε – Η πξσηνπαζήο ρνιεδνρνιηζίαζε απνηειεί 

κηα ζρεηηθά πξόζθαηα ηαπηνπνηεκέλε λόζν, κε δηαθξηηή 

παζνθπζηνινγία θαη θαζνξηζκέλε γελεηηθή 

πξνδηάζεζε.3  Από ηελ άιιε, ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα 

πέξημ ηνπ δηραζκνύ ηνπ ΚΗΠ, γλσζηό θαη σο όγθνο 

Klatskin-Altemeier, είλαη κία εδξαησκέλε νληόηεηα κε 

πησρή πξόγλσζε, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νπνίαο 

απαηηείηαη ελδειερήο πξνεγρεηξεηηθόο έιεγρνο θαη 

κείδνλεο αθξσηεξηαζηηθεο επεκβάζεηο ακθηβόινπ 

απνηειεζκαηηθόηεηαο σο πξνο ην όθεινο ζηελ 

επηβίσζε.1  Οη ζρεηηδόκελνη βηνρεκηθνί δείθηεο (CA 19-9, 

NGAL, IL-6) είλαη κε εηδηθνί, ελώ ηα  


