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Κάκωση Χοληφόρων Μετά 

Χολοκυστεκτομή

 1990’s: 10πλάσια πιθανότητα 

κάκωσης μετά από L/C σε 
σχέση με την O/C

 2010’s: Περίπου ίδια πιθανότητα 

κάκωσης μεταξύ L/C και O/C

(Κάκωση χοληφόρων 0,2%)

 Συχνότερη κάκωση: Ολική 
διατομή CBD



Συνήθη Αίτια Κάκωσης 

CBD

 Θερμική βλάβη (hook)  Μετεγχειρητική 

στένωση

 Φλεγμονή στο τρίγωνο του Calot

 Βραχύς κυστικός πόρος

 Υπερβολική έλξη του θόλου της χοληδόχου 

κύστης προς το (ΔΕ) ημιδιάφραγμα

 Απουσία πλάγιας έλξης του Hartmann 

 ΣΔ, Mirizzi, Συμφύσεις, Χρόνια χολοκυστίτιδα



ΚΑΚΩΣΗ 
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ 
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

 Η άμεση 

αποκατάσταση της 
βλάβης συνοδεύεται 

από τα μεγαλύτερα 

ποσοστά 

επανεπέμβασης.
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Ενδείξεις Απώτερης 
Αποκατάστασης

 Καθυστερημένη παραπομπή

 Σύμπλοκη κάκωση (Ε4 & Ε5)

 Θερμική βλάβη

 Συνυπάρχουσα ισχαιμική βλάβη



Προεγχειρητικός Έλεγχος

 Επικοινωνία με τον προηγούμενο χειρουργό

 Πρακτικό χειρουργείου

 Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος

 Γενική αίματος

 Βιοχημικός έλεγχος & Ηπατικό profile ( Χολερυθρίνη, Τρανσαμινάσες, 

γGT, ALP, Αλβουμίνη)

 Έλεγχος πήξης



Προεγχειρητικός
απεικονιστικός 

έλεγχος

 Υπερηχογράφημα 

άνω κοιλίας

 MRCP ± ERCP

 Διαδερμική διηπατική
χολαγγειογραφία

 MRA

 DSA



ERCP & PTC

Rendez - Vous
Technique



Πιο δραστικές λύσεις

 Εκτομή, όταν η ανακατασκευή του πόρου επί ενδοηπατικού 

χοληφόρου είναι αδύνατη

 Συχνά, η αδυναμία αποκατάστασης οδηγεί σε:

 Δευτεροπαθή χολική κίρρωση

 Τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια

 Ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος



Βασικές Αρχές Αποκατάστασης

 Αναστόμωση:

 Χωρίς τάση

 Καλή αιμάτωση

 Mucosa to Mucosa

 Επαρκής διάμετρος

 Χολοπεπτική (Ηπατικονηστιδική) > Χοληδοχο-δωδεκαδακτυλοστομία

 Πρόσθια επιμήκης διάνοιξη του CBD με πλαγιοπλάγια αναστόμωση

 Αποφυγή παρασκεύης όπισθεν του CBD, προς αποφυγή 
απαγγείωσής του



Ταξινόμηση 

κατά Strasberg

 Α  ERCP ± σφιγκτηροτομή ±

stent

 B & C  ERCP + stent +

παροχέτευση

 D  ERCP & stent ± Τυπική

Roux-en-Y Ηπατικονηστιδική
αναστόμωση

 E  Roux-en-Y 

ηπατικονηστιδική over 5F 

παιδιατρικό σωλήνα σίτισης



Roux-en-Y 
Ηπατικο-νηστιδική

τελικοπλάγια
αναστόμωση 

(οπίσθιο τοίχωμα)

 4-0 ή 5-0 PDS 

 Τοποθέτηση stay 

sutures (ώρες 9 & 3)

 Τοποθέτηση οπισθίου

τοιχώματος

 Μεμονωμένες ραφές

 Κόμποι μέσα



Roux-en-Y 
Ηπατικο-νηστιδική

τελικοπλάγια
αναστόμωση 

(πρόσθιο τοίχωμα)

 Τοποθέτηση 
παιδιατρικού feeding 
tube ως νάρθηκα, 
εφόσον η διάμετρος 
του χοληφόρου είναι 
μικρή

 Τα εξωηπατικά (σε 
αντίθεση με τα 
ενδοηπατικά) 
χοληφόρα 
προσφέρουν υγιές & 
ισχυρό υπόστρωμα 
για αναστόμωση



Roux-en-Y 
Ηπατικο-νηστιδική

τελικοπλάγια
αναστόμωση 

(ολοκληρωμένη)

 Προαιρετικά στήριξη 

της αναστόμωσης



Τεχνική Hepp-Couinaud

(στρογγύλου συνδέσμου)

 Παρασκευή:

 από το χείλος του ήπατος

 μέχρι τις πυλαίες δομές (Seg. 3-5)

 Διάνοιξη liver plate

 Αναγνώριση (ΑΡ) ηπατικού πόρου ακριβώς από κάτω (Α)

 Προτίμηση (ΑΡ), λόγω επιμήκους εξωηπατικής πορείας

 Απελευθέρωση ηπατικής «γέφυρας» μεταξύ Seg.3-4 (B)



Τεχνική Hepp-Couinaud

(αναστόμωση)

 Επιμήκης τομή 2 εκ. στον (ΑΡ) ηπατικό πόρο

 Προσοχή αν επεκταθεί η τομή αυτή πιο (ΑΡ)                                               

για τρώση της ηπατικής αρτηρίας προς Seg. 4

 Τοποθέτηση έλικας Roux χωρίς τάση

 Επιμήκης τομή στο λεπτό έντερο



Παρασκευή προς (ΔΕ) ηπατικό 

πόρο

 Διαίρεση της ηπατικής κάψας προς τα (ΔΕ) μέχρι να 

συναντήσουμε την cystic plate να έρχεται σε επαφή 

με τον (ΔΕ) πυλαίο μίσχο

 Διαίρεση της cystic plate



Πρόσβαση στα ενδοηπατικά 
χοληφόρα

 Σε ασθενείς με:

 υποτροπιάζουσες 

χολαγγειΐτιδες

 Οιδηματώδες / ινώδες ήπαρ

 αποτυχημένη ηπατικονηστιδική

αναστόμωση

 Εκτομή ή παρασκευή του 

τμήματος 4 

 Πρόσβαση για stenting ή 

αναστόμωση στα ενδοηπατικά 
χοληφόρα



Αναστόμωση 

χοληφόρων 

en-bloc
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Πρόληψη –

Η καλύτερη 

θεραπεία



Πρόληψη –
Η καλύτερη 
θεραπεία

 Critical View of Safety

 Προσεκτική χρήση θερμικών 
πηγώνs

 Γνώση και έγκαιρη 
αναγνώριση παραλλαγών 
των αγγείων & των 
χοληφόρων

 Παρασκευη και κόψιμο το 
δυνατον πλησιεστερα στην 
χοληδοχο κυστη



Ευχαριστώ


