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Περίγραµµα οµιλίας

• Κακοήθεις στενώσεις - ενδοσκοπική 
αντιµετώπιση 

• Καλοήθεις στενώσεις -ενδοσκοπική 
αντιµετώπιση 

• Μη ενδοσκοπική αντιµετώπιση 
• Συµπεράσµατα



Ταξινόµηση κακοήθων στενώσεων

• Κακοήθεις

Ενδοαυλικές (χολαγγειο Ca) 
vs 

Εξωαυλικές (Ca πάγκρεας, ΗΚΚ, 
µεταστάσεις, λεµφαδένες)

Περιφερικές στενώσεις 
vs 

Στενώσεις πυλών

↗

↘



Stent

• Πλαστικά (εσωτερική 
διάµετρος έως 3,3mm) 

• Μεταλλικά (εσωτερική 
διάµετρος έως 10mm) 

• Drug eluting stents 
(paclitaxel) - 
ερευνητικά Μη επικαλυµµένα επικαλυµµένα



Προεγχειρητική παροχέτευση

• ΟΧΙ σε περιφερικές στενώσεις (εκτός αν 
χολερυθρίνη>15) 

• ΝΑΙ σε στενώσεις πυλών αν θα 
ακολουθήσει ηπατεκτοµή



Αποτελεσµατικότητα πλαστικών 
stent (περιφερικές στενώσεις)

• Βατότητα 60-200 ηµέρες 

• Δεν επιρεάζεται από το υλικό 
κατασκευής 

• Χαµηλό κόστος vs υψηλά ποσοστά 
απόφραξης + χολαγγειίτιδας

England RE et al. Gut 2000; 46:395 
Terruzzi V et al. Gastrointest Endosc. 2000;51(1):23



Πλαστικά vs SEMS 
(περιφερικές στενώσεις)



Πλαστικά vs SEMS 
(περιφερικές στενώσεις)

• Σηµαντικά µακρύτερη βατότητα SEMS  τουλάχιστον 270 
ηµερών 

• Μετα-ανάλυση 24 µελετών- 2436 ασθενείς 

• Πλαστικά vs SEMS vs χολοπεπτική 

• Πλαστικά vs χολοπεπτική RR 0,6 επιπλοκές, RR 18,6 
απόφραξη 

• SEMS vs πλαστικά RR 0,4 απόφραξη σε 4 µήνες - ίδια 
τεχνική + θεραπευτική επιτυχία, θνητότητα, επιπλοκές

Moss AC et al.Cancer Treat Rev. 2007;33(2):213



Πλαστικά vs SEMS 
(περιφερικές στενώσεις)

• 2 RCTs και 1 αναδροµική
Πλαστικά SEMS

Διάρκεια βατότητας + +++

Επιβίωση ns ns

Ηµέρες νοσηλείας +++ +

Διάρκεια αντιβίωσης +++ +

Αριθµός ERCP +++ +

Επεισόδια χολαγγειίτιδας +++ +

Κόστος ns ns

Davids PH et al. Lancet. 1992;340(8834-8835):1488 
Kaassis M et al. Gastrointest Endosc. 2003;57(2):178 
Yoon WJ et al. Gastrointest Endosc. 2009;70(2):284 



Πλαστικά vs SEMS 
(περιφερικές στενώσεις)

• Αν η επιβίωση θα ξεπεράσει τους 6 
µήνες →SEMS 

• Σε προεγχειρητική χ/θ →SEMS



Ακάλυπτα vs Επικαλυµµένα 
SEMS 

(περιφερικές στενώσεις)

• Ίδια βατότητα, επιβίωση 
• Επικαλυµµένα →µετανάστευση (3-12%) 
και χολοκυστίτιδα (0-10%)



Ακάλυπτα vs Επικαλυµµένα SEMS 
(περιφερικές στενώσεις)



Πλαστικά vs µη επικαλυµµένα SEMS 
(κεντρικές στενώσεις)

• RCT   SEMS→υψηλότερη κλινική επιτυχία (70 vs 
46%), µακρύτερη επιβίωση (126 vs 49 ηµέρες) 

• Αναδροµική   Χολαγγειίτιδα, απόφραξη, 
µετανάστευση, νέα παρέµβαση συχνότερες στα 
πλαστικά  (39 vs 12%, OR 6,3)

Sangchan A et al.Gastrointest Endosc. 2012;76(1):93

Perdue DG,J Clin Gastroenterol. 2008;42(9):1040



Ετερόπλευρο vs αµφοτερόπλευρα 
stent



Ετερόπλευρο vs αµφοτερόπλευρα 
stent

• Αναγκαία 25-30% ηπατικού παρεγχύµατος 

• Όσα τµήµατα σκιαγραφηθούν πρέπει να παροχετευθούν 
• RCT χωρίς διαφορές. Σε  ΙΤΤ ανάλυση η ετερόπλευρη 
παροχέτευση ήταν πιο ασφαλής και επιτυχηµένη. 

• Αναδροµική - Μακρύτερη επιβίωση σε αµφοτερόπλευρη 
παροχέτευση

De Palma GD et al. Gastrointest Endosc. 2001;53(6):547

Naitoh I et al.J Gastroenterol Hepatol. 2009;24(4):552



Μετεγχειρητικές στενώσεις 
χοληφόρων



Μετεγχειρητικές στενώσεις 
χοληφόρων

• Μετά λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή, 
ηπατεκτοµή, µεταµόσχευση ήπατος 

• Ισχαιµική βλάβη του τοιχώµατος του 
χοληδόχου πόρου →ουλώδης στενωση 

• Όσο περισσότερα clip, τόσο υψηλότερο 
το ποσοστό της κάκωσης 

• Σηµαντικός ιατρονοµικός κίνδυνος



Μετεγχειρητικές στενώσεις χοληφόρων - 
ενδοσκοπική αντιµετώπιση

• Ενδοσκοπική σφιγκτηροτοµή 
• Διαστολή +/- τοποθέτηση όσο περισσότερων 
πλαστικών stent 

• Επανάληψη ERCP ανά 3 µήνες για 1 έτος



Μετεγχειρητικές στενώσεις 
χοληφόρων- αποτελέσµατα 
ενδοσκοπικής αντιµετώπισης

• Επιτυχής τοποθέτηση stent 80% - 75% (n=44) από 
αυτούς ολοκλήρωσαν 12 µήνες 

• 10 drop outs, 3 θάνατοι, 2 χειρουργεία 

• Επαναστένωση 9/44 (20%) - FU 9,1 έτη 

• Στο FU 8 σχετιζόµενοι θάνατοι- 5 από ERCP 

• Θνητότητα 2-3%, επιπλοκές 10-15% (≃χειρουργίου) 

• Πιο συχνές επιπλοκές σε µη συµµορφούµενους ασθενείς
Bergman JJ et al. Gastrointest Endosc. 2001;54(2):154



Μετεγχειρητικές στενώσεις 
χοληφόρων- αποτελέσµατα 
ενδοσκοπικής αντιµετώπισης

• 44/55(76%) τοποθέτηση stent 

• 0% στένωση στην 5ετία 

• 1 θάνατος κατά την ERCP 

• Επιπλοκές 34% (χολαγγειίτιδα, παγκρεατίτιδα, 
µετανάστευση stent, διάτρηση) 

• Toronto 81% επιτυχίας - FU 9,5 έτη

Costamagna Get al. Gastrointest Endosc. 2001;54(2):162

Duvall, A et al. Gastrointest Endosc. 1997; 45:AB129



Στενώσεις µετά µεταµόσχευση

• 4-16% συχνότητα 

• Πρώιµες στενώσεις λόγω τεχνικών προβληµάτων 

• Καθυστερηµένες στενώσεις λόγω χαµηλής ροής στην 
ηπατική αρτηρία 

• Χολόρροια - ανεξάρτητος επιβαρυντικός παράγοντας

Sharma S et al. Liver Transpl. 2008;14(6):759 
Rerknimitr R et al. Gastrointest Endosc. 2002;55(2):224

Welling TH et al. Liver Transpl. 2008;14(1):73



Αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση

• Εµφάνιση σε 12 µήνες 

• Αντιµετώπιση ίδια µε µετεγχειρητικές στενώσεις 
• Επιτυχία 65-100% 

• Καλύτερα αποτελέσµατα µε περισσότερα stent 
και πιο µακροχρόνια παραµονή τους

Tabibian JH et al. Gastrointest Endosc. 2010;71(3):505

Endoscopic treatment of anastomotic biliary strictures after living donor liver 
transplantation: outcomes after maximal stent therapy. 
Hsieh TH et al.Gastrointest Endosc. 2013 Jan;77(1):47-54. Epub 2012 Oct 11 



Αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση



Αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση

→



Μη αναστοµωτικές στενώσεις 
µετά µεταµόσχευση

• Θρόµβωση ηπατικής αρτηρίας ή ισχαιµία 
• 10-25% των στενώσεων µετά OLT 

• Πρώιµη εµφάνιση 3-6 µήνες 

• Εξω και ενδοηπατικές στενώσεις κεντρικότερα της 
αναστόµωσης 

• Εµφάνιση όπως PSC - Δηµιουργία λίθων (χολαγγειίτιδες)
Verdonk RC et al. Liver Transpl. 2007;13(5):725 

Graziadei IW et al. Liver Transpl. 2006;12(5):718 
Guichelaar MM et al. Am J Transplant. 2003;3(7):885



Μη αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση - αντιµετώπιση

• Δυσκολότερες από αναστοµωτικές 
• Διαστολή µε µπαλόνι 4-6mm και τοποθέτηση stent 

• Επανάληψη κάθε 3 µήνες 

• Καθυστερηµένη ανταπόκριση σε σχέση µε 
αναστοµωτικές (185 vs 65 ηµέρες)

Graziadei IW et al. Liver Transpl. 2006;12(5):718

Rizk RS et al. Gastrointest Endosc. 1998;47(2):128



Μη αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση - αντιµετώπιση



Μη αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση- αποτελέσµατα

• 50% µακροχρόνια ανταπόκριση 

• 50% επαναµεταµόσχευση ή θάνατος
Graziadei IW et al. Liver Transpl. 2006;12(5):718 
Thuluvath PJ et al. Liver Int. 2003;23(3):156



Πρωτοπαθής Σκληρυντική 
Χολλαγγειίτιδα - PSC

• Dominant stricture - 60% ασθενών µε PSC 

• Στένωση <1,5mm ΧΠ ή <1mm ηπατικούς 
πόρους 

• ΔΔ χολαγγειοCa 

• Κυτταρολογική, ιστολογική - 
χολαγγειοσκόπηση

Stiehl A et al. J Hepatol. 2002;36(2):151 
Björnsson E et al. Am J Gastroenterol. 2004;99(3):502



Άλλα αίτια στενώσεων χοληφόρων

• Μετά παγκρεατίτιδα 
• IgG4 σύνδροµο 

• AIDS χολαγγειοπάθεια



Χρήση πλήρως επικαλυµµένων SEMS 
σε καλοήθεις στενώσεις

• Προοπτική πολυκεντρική µελέτη 
• n=62  (11 1st approach, 51 2nd approach) 

• 96,7 ηµέρες µέση παραµονή stent 

• 24,2% µετανάστευση 

• Επιτυχία 56/62 - 90,3% (1st=2nd approach)           FU 
16 µήνες 

• Υποτροπή 4/56 - 7,1% - όλοι µεταµοσχευθέντες 
p=0,01

Tarantino I et al. Endoscopy. 2012 Oct;44(10):923-7



Χρήση πλήρως επικαλυµµένων SEMS 
σε καλοήθεις στενώσεις



Καλοήθεις στενώσεις σε ασθενείς µε 
χειρουργικά τροποποιηµένη ανατοµία

• Roux en Y ηπατικονηστιδοστοµία 

• Γαστρικό by pass (βαριατρική) 

• Πρόσβαση µε εντεροσκόπιο (double or 
single baloon, spiral) 

• Καθετηριασµός του αποκλεισµένου 
στοµάχου µε διαδερµικό stent και 
προώθηση του ενδοσκοπίου διαµέσου 
του stent Novel approach to therapeutic ERCP after long-limb Roux-en-Y gastric bypass 

surgery using transgastric self-expandable metal stents: experimental outcomes 
and first human case study (with videos). 
Baron TH et al.Gastrointest Endosc. 2012 Jun;75(6):1258-63

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624815
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624815
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624815


Καλοήθεις στενώσεις σε ασθενείς µε 
χειρουργικά τροποποιηµένη ανατοµία

• Διαδερµική προσπέλαση 
• Χειρουργείο



Στενωμένη ηπατικονηστιδοστομία Roux en Υ -
αριστερή ηπατεκτομή  για χολαγγειοCa(2008) 

και ολική γαστρεκτομή για αδενοCa 
στομάχου (2010)



Συµπεράσµατα -Κακοήθεις στενώσεις

• SEMS>πλαστικά stent 

• Πλαστικά stent σε ασθενείς µε µικρό 
προσδόκιµο επιβίωσης 

• Λίγες ενδείξεις για επικαλυµµένα SEMS



Συµπεράσµατα -Καλοήθεις στενώσεις

• Η ενδοσκοπική θεραπεία έχει τον πρώτο λόγο 

• Όσο πιο πολλά πλαστικά stent, τόσο καλύτερα 

• Ρόλος για πλήρως επικαλυµένα SEMS 

• Αυξηµένος κίνδυνος επιπλοκών και θανάτου 
• Αντιµετώπιση σε κέντρα µε multidisciplinary approach 

(επεµβατικοί γαστρεντερολόγοι και ακτινολόγοι, 
χειρουργοί ήπατος - χοληφόρων)


