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Καθετηριασµός πόρων

• Απαιτείται για όλες τις ERCP 

• Η σηµαντικότερη δεξιότητα στην ERCP 

• Δεξιότητα που βελτιώνεται µε την απόκτηση 
εµπειρίας



Προσανατολισµός των πόρων



Προσανατολισµός των πόρων



Επισκόπηση του φύµατος

• Κοινή vs διπλή έξοδος 

• Ενσφηνωµένος λίθος 

• Όγκος ή αδένωµα 

• Εκκόλπωµα 

• Συρρίγιο µε χοληδόχο πόρο









Τεχνική καθετηριασµού χοληδόχου πόρου

• Προσεκτική επισκόπηση του φύµατος 

• Προσέγγιση µε το άκρο του συρµάτινου οδηγού στο άκρο ή 
αµέσως εκτός του σφιγκτηροτόµου 

• Στόχευση πάνω από το διάφραγµα 

• Προώθηση του συρµάτινου οδηγού µε µικρές προωθητικές 
κινήσεις ή στροφικές σε συρµάτινο οδηγό µε κυρτό άκρο 

• Αποφύγεται την ένεση σκιαγραφικού αν δεν επιβεβαιωθεί ο 
βαθύς καθετηριασµός 

• Μην ξεχνάτε τη long position





Τεχνική καθετηριασµού χοληδόχου πόρου

• Ακτινοσκόπηση όχι µόνο για έγχυση σκιαγραφικού 
(επιβεβαίωση διέλευσης συρµάτινου οδηγού, θέση του 
σφιγκτηροτόµου - πόσο κάθετος) 

• Στροφή του σφιγκτηροτόµου ή αλλαγή της γωνίωσης του 
άκρου του 

• Συγκεκριµένοι τύποι σφιγκτηροτοµών και συρµάτινων οδηγών 
(σχήµα ή µέγεθος) δεν προτείνεται ελλείψει δεδοµένων 

• Χρησιµοποιήστε αυτό που σας εξυπηρετεί 

• Μη διστάζετε να δοκιµάσετε κάτι νέο



Αδυναµία καθετηριασµού του χοληδόχου πόρου

• Συρµάτινος οδηγός στον παγκρεατικό πόρο 

• Double wire technique - δανεισµένη από 
αιµοδυναµιστές 

• Τοποθέτηση παγκρεατικού stent









Τεχνικές Precut

• Ελεύθερα (χωρίς παγκρεατικό stent) 

• Με οδηγό παγκρεατικό stent 

• Σφιγκτηροτοµή (έναρξη του κοψίµατος στο φύµα) 

• Φιστουλοτοµή (κόψιµο που δεν περιλαµβάνει το 
φύµα) 

• Διαπαγκρεατική διαφραγµατοτοµή



Εκκολπώµατα

• Αν το φύµα ορατό και σε καλή θέση, καθετηριασµός 
- precut εφικτό 

• Αν το φύµα είναι στο χείλος του εκκολπώµατος - 
αποφυγή precut, προσπάθεια µε το σφιγκτηροτόµο 
να έρθει εκτός εκκολπώµατος



Τεχνική καθετηριασµού 
Δικός µου αλγόριθµος

• Σφιγκτηροτόµος µε συρµάτινο οδηγό - 
περιορισµένες προσπάθειες 

• Επί αποτυχίας - precut 

• Αν ο συρµάτινος οδηγός περνάει στον παγκρεατικό 
πόρο, προσπάθεια double wire technique πριν το 
precut
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