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Αίτια καλοήθων στενώσεων χοληφόρων

• Μετεγχειρητικές στενώσεις  

• Μετά παγκρεατίτιδα στενώσεις 

• Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα 

• Στενώσεις σχετιζόµενες µε IgG4 σύνδροµο



Μετεγχειρητικές στενώσεις χοληφόρων

• Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή  

• Ορθοτοπική µεταµόσχευση ήπατος 

• Μετά ηπατεκτοµή



Μετεγχειρητικές στενώσεις χοληφόρων

• Μηχανισµός → διαταραχή της αιµάτωσης του χοληδόχου πόρου 
λόγω κάκωσης από clip, διαθερµία, ράµµατα, trocar



Μετά λαπ. χολοκυστεκτοµή  στενώσεις χοληφόρων - 
συχνότητα και αντιµετώπιση

• 1990s - δραµατική αύξηση κακώσεων χοληφόρων λόγω εξάπλωσης 
λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής 

• 2,2% το 1991 

• 0,6% σήµερα - plateau 

• 70-80% λόγω λανθασµένης αναγνώρισης ανατοµίας χοληφόρων → σύσταση 
για διεγχειρητική χολαγγειογραφία 

• Αντιµετώπιση από οµάδα: επεµβατικού ενδοσκόπου, επεµβατικού 
ακτινολόγου, χειρουργού ήπατος - χοληφόρων 

• Ενδοσκοπική αντιµετώπιση κοινή για καλοήθεις στενώσεις (µετεγχειρητικές, 
µετά παγκρεατίτιδα, IgG4, PSC)

A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies. The Southern Surgeons Club. 
N Engl J Med. 1991;324(16):1073.

Khan MH, Howard TJ, Fogel EL, Sherman S, McHenry L, Watkins JL, Canal DF, Lehman GA 
Gastrointest Endosc. 2007;65(2):247.









Καλοήθεις στενώσεις χοληφόρων  - αντιµετώπιση 

• Στόχος: έγκαιρη αντιµετώπιση χολόστασης 

• Παραµονή χολόστασης → χολαγγειίτιδα, δευτεροπαθής χολική 
κίρρωση 

• Κοινή αντιµετώπιση: ενδοσκοπική τοποθέτηση stent, τοποθέτηση 
διαδερµικής παροχέτευσης, χειρουργική αντιµετώπιση



Καλοήθεις στενώσεις χοληφόρων  - ενδοσκοπική 
αντιµετώπιση 

• Βαθµιαία αύξηση της διαστολής µε 
διαδοχική τοποθέτηση µεγαλύτερων 
ή/και περισσότερων stent 

• Σφιγκτηροτοµή και διαστολή της 
στένωσης µε µπαλόνι 

• Τεχνική ραντεβού 
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Καλοήθεις στενώσεις χοληφόρων  - ενδοσκοπική 
αντιµετώπιση - αποτελέσµατα

• Επιτυχής αντιµετώπιση 80% 
σε αυτούς που µπορούσαν 
να υποβληθούν σε ERCP 

• Μετά τοποθέτηση stent, 
σηµαντικό ποσοστό 
επιπλοκών  - συνήθως ήπιες 

• Μετά την αφαίρεση των 
stent - 20% υποτροπή εντός 
2 ετών (follow-up 9,1 έτη) 
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Καλοήθεις στενώσεις χοληφόρων  - ενδοσκοπική 
αντιµετώπιση - αποτελέσµατα

• Mean follow-up 13,7 έτη 

• 20% χολαγγείιτιδα µετά 6,8 έτη (12% στένωση - 
επανατοποθέτηση stent, 8% χοληδοχολιθίαση) 

• Εξαιρετικά µακροχρόνια αποτελέσµατα, χαµηλό ποσοστό 
επαναστένωσης η οποία αντιµετωπίζεται ενδοσκοπικά



Ωστόσο!!!

• AMC group: 20 θάνατοι (27%), οι 8 σχετιζόµενοι µε νόσο 
χοληφόρων και οι 5 µε ERCP. 

• Procedure related mortality 2-3%, complication rate 10-15% 

• Επιπλοκές πολύ πιο συχνές στους ασθενείς που δεν τηρούσαν το 
πρόγραµµα αλλαγής stent - λόγος επιλογής χειρουργικής θεραπείας



Στενώσεις µετά µεταµόσχευση ήπατος

• 40% όλων των επιπλοκών χοληφόρων 

• Συχνότητα 4-16% επί του συνόλου των µεταµοσχευθέντων 

• Πρώιµες στενώσεις: αναστοµωτικές, σχετιζόµενες µε τεχνική, 
χολόρροια 

• Καθυστερηµένες στενώσεις: µη αναστοµωτικές, σχετιζόµενες µε 
ισχαιµία



Πρώιµες αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση ήπατος

• 6-12 µήνες µετά µεταµόσχευση 

• Αντιµετώπιση όπως µετά χολοκυστεκτοµή στενώσεις



Πρώιµες αναστοµωτικές στενώσεις µετά 
µεταµόσχευση ήπατος - αποτελέσµατα

• Επιτυχής διαστολή στένωσης 50/51 - σε 1 ασθενή δεν πέρασε το 
σύρµα 

• Μέση διάρκεια stenting: 11,5 µήνες - 4 ERCP/ασθενή 

• ERCP related επιπλοκές: 3/50 

• Follow-up 5,8 έτη µετά αφαίρεση stent: 3/50 - υποτροπή - 
ενδοσκοπική αντιµετώπιση  - ασυµπτωµατικοί µετά 5,6 έτη









Μη αναστοµωτικές στενώσεις µετά µεταµόσχευση 
ήπατος

• Θρόµβωση ηπατικής αρτηρίας ή άλλη µορφή ισχαιµίας 

• Υποτροπή υποκείµενης νόσου (σκληρυντική χολαγγειίτιδα) 

• 10-25% στενώσεων χοληφόρων µετά OLT, συχνότητα 0,5-10% 

• Στενώσεις, ενίοτε πολλαπλές κεντρικότερα της αναστόµωσης 

• Έξω και ενδοηπατικές στενώσεις - εικόνα PSC 

• Εναπόθεση λάσπης - biliary casts → χολαγγειίτιδα



Μη αναστοµωτικές στενώσεις µετά µεταµόσχευση 
ήπατος - αντιµετώπιση

• Πιο δύσκολες από αναστοµωτικές 

• Χρόνος µέχρι διαστολή στένωσης 185 vs 67 ηµέρες 

• 50% έχουν µακροχρόνια ανταπόκριση στην ενδοθεραπεία 

• 50% νέα µεταµόσχευση ή θάνατος 

• Ισχαιµικά συµβάµατα→πολλαπλές ενδοηπατικές 
στενώσεις→µικρότερη επιβίωση µοσχεύµατος→επαναµεταµόσχευση 

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

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



• n=81 

• 35% παρέµβαση 

• 68% εξέλιξη της νόσου 

• 30% σοβαρή ίνωση & κίρρωση 

• 16% νέα µεταµόσχευση 

• Follow-up 7,9 έτη



Μετά παγκρεατίτιδα στενώσεις χοληφόρων

• Συνήθως σε χρόνια παγκρεατίτιδα (ίνωση) 

• Μπορούν να συµβούν σε οξεία παγκρεατίτιδα (φλεγµονή) 

• Αφορούν το περιφερικό τµήµα του χοληδόχου πόρου 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: διαφορική διάγνωση από καρκίνο παγκρέατος 

• Μπορεί να είναι ανθεκτικές σε ενδοθεραπεία (πάγκρεας µε 
πολλαπλές επασβεστώσεις)

Adler DG GIE 2004 
Cahen JGH 2005 
Steer NEJM 1995 
Catalano GIE 2004



Μετά παγκρεατίτιδα στενώσεις χοληφόρων

• Επιτυχής ενδοθεραπεία 70-92% 

• Διάρκεια θεραπείας 1-2 έτη 

• Υποµονή!!!! 

• Υποτροπή στενώσεων σε χειρουργική αναστόµωση έως 30% 
ασθενών

Draganov GIE 2002 
Pozsar JCG 2004



Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

• 60% dominant stricture 

• Ορισµός: Διάµετρος ≤ 1,5mm χοληδόχου πόρου ή ≤1mm ηπατικού 
πόρου 

• Πρόβληµα: διαφορική διάγνωση από χολαγγειοκαρκίνωµα 

• Χρήση κυτταρολογικής, χολαγγειοσκόπησης µε λήψη βιοψιών, FISH

Tischendorf JJ et al. Am J Gastroenterol. 2007;102(1):107. 
Björnsson E et al. Am J Gastroenterol. 2004;99(3):502.



IgG4 σχετιζόµενες στενώσεις χοληφόρων

• Η πιο συχνή εµφάνιση της αυτοάνοσης παγκρεατίτιδας 

• Ίκτερος, αύξηση χολοστατικών ενζύµων 

• Χορήγηση κορτικοστεροειδών, χρόνος ανταπόκρισης 0,5-4 µήνες 

• Prednisolone 30-40 mg/ηµερισίως για 4 εβδοµάδες και µείωση 5mg 
ανά εβδοµάδα



• Αρχική ανταπόκριση 97%, όµως εξαφάνιση στενώσεων 60% 

• Υποτροπή σε 71% µε εγγύς στένωση εντός 6 µηνών 

• Εγγύς ή ενδοηπατική στένωση προγνωστική υποτροπής 

• 25% - 2η συνεδρία κορτικοστεροειδών 

• 13% ανοσοκατασταλτικά 

• ERCP



SEMS vs plastic stents

• Πολλές µελέτες δείχνουν ότι πλήρως επικαλυµµένα µεταλλικά stent 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αντιµετώπιση καλοήθων 
στενώσεων χοληφόρων

Zheng X, Wu J, Sun B, et al. Clinical outcome of endoscopic covered metal stenting for resolution of benign biliary stricture: Systematic review and meta-analysis. 
Dig Endosc 2016. [Epub ahead of print]. 10.1111/den.12742 
Irani S, Baron TH, Akbar A, et al. Endoscopic treatment of benign biliary strictures using covered self-expandable metal stents (CSEMS). Dig Dis Sci 
2014;59:152-60. 10.1007/s10620-013-2859-7 
Devière J, Nageshwar Reddy D, Püspök A, et al. Successful management of benign biliary strictures with fully covered self-expanding metal stents. 
Gastroenterology 2014;147:385-95



• Multicenter, RCT 

• n=112 previously untreated benign biliary stenosis >2 cm below 
hepatic confluence 

• Post OLT 73, chr pancreatitis 35, post op 4 

• Excluded: intact gallbladder, CBD<6mm 

• FCSEMS or multiple plastic stents



• 55 plastic  - 57 FCSEMS 

• Stricture resolution 85 vs 93% 

• Mean ERCP 3,24 vs 2,14 p<0,001 

• Median stent diameter 20 Fr 
(Costmagna 45Fr) 

• Follow-up 1year 

• Adverse events, relapse NS



Πλεονεκτήµατα FCSEMS

• Δεν απαιτείται επιθετική διαστολή µε µπαλόνι 

• Δεν απαιτείται προσπάθεια τοποθέτησης πολλαπλών stent 
(δυσκολία σε µεγάλες στενώσεις, στενό περιφερικό πόρο) 

• Χρειάζονται λιγότερες συνεδρίες ERCP



Μειονεκτήµατα FCSEMS

• Πιθανό πρόβληµα αν δεν έχει αφαιρεθεί η χοληδόχος κύστη 

• Δεν µπορούν να εφαρµοστούν σε ενδοηπατικές στενώσεις



• n=9 ( 4 post op, 3 OLT, 2 chronic inflammation) 

• 7/9 refractory to endotherapy 

• Intraductal bipolar RFA + balloon dilatation +/- stent 

• Immediate improvement, 1 mild post ERCP pancreatitis 

• Median follow-up 12,6 months. Stricture resolution 4, 2 stents to 
be removed, 1 surgery, 1 relapse, 1 unrelated death



Καλοήθεις στενώσεις παγκρεατικού πόρου

• Συχνές σε χρόνια παγκρεατίτιδα 

• Σχετίζονται µε παγκρεατική λιθίαση, ψευδοκύστες, ανάπτυξη 
καρκίνου 

• Κλινικά: πόνος, επανειληµµένα επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας, 
εξωκρινής ανεπάρκεια 

• Σηµαντική η διάκρισή τους από νεοπλασµατικές στενώσεις - πολλές 
φορές δύσκολη Smits ME, Rauws EA, Tytgat GN, Huibregtse K 

Gastrointest Endosc. 1996;43(6):556. 
Catalano MF, Geenen JE, Schmalz MJ, Johnson GK, Dean RS, Hogan WJ 
Gastrointest Endosc. 1995;42(3):214.



Καλοήθεις στενώσεις παγκρεατικού πόρου - 
αντιµετώπιση

• Τοποθέτηση stent για αντιµετώπιση του πόνου 

• Teflon or polyethylene stent 5-10 Fr ανάλογα µε θέση, διάµετρο 
της στένωσης και εύρος του παγκρεατικού πόρου 

• Τεχνική επιτυχία 72-100% 

• Ανακούφιση πόνου 75-94% 

• Μακροχρόνια επιτυχία 52-74% Ponchon T et al. Gastrointest Endosc. 1995;42(5):452. 
Smits ME, Badiga SM, Rauws EA, Tytgat GN, Huibregtse K 
Gastrointest Endosc. 1995;42(5):461. 
Cremer M, Devière J, Delhaye M, Baize M, Vandermeeren A 
Endoscopy. 1991;23(3):171. 
Binmoeller KF, Jue P, Seifert H, Nam WC, Izbicki J, Soehendra N 
Endoscopy. 1995;27(9):638.



Συµπεράσµατα

• Οι περισσότερες καλοήθεις στενώσεις χοληφόρων 
αντιµετωπίζονται ενδοσκοπικά 

• Απαιτείται επιθετικό managment µε τοποθέτηση πολλαπλών 
πλαστικών ή µεταλικού stent 

• Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η συνεργασία ενδοσκόπων, 
επεµβατικών ακτινολόγων και χειρουργών 

• Οι καλοήθεις στενώσεις παγκρετικού πόρου αντιµετωπίζονται 
ενδοσκοπικά στα πλαίσια της αντιµετώπισης πόνου


