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1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία είλαη κηα ππνεηδηθφηεηα ηεο Αθηηλνινγίαο- 

Αθηηλνδηαγλσζηηθήο κε ξαγδαία αλάπηπμε ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε λέσλ 

ζπζθεπψλ πςειήο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ειάρηζηα επεκβαηηθψλ απεηθνληζηηθά 

θαζνδεγνχκελσλ ηερληθψλ. Ο ξφινο ηνπ εξεπλεηή είλαη λα θαζνδεγεί ηελ ηερλνινγία 

πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ θαη φρη λα θαζεγείηαη άθξηηα απφ απηήλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη απαξαίηεην λα απνζαθεληζηεί ν ξφινο ηεο θάζε πνιιά ππνζρφκελεο λέαο 

ηαηξηθήο ζπζθεπήο κέζα απφ πξννπηηθέο ζπγθξηηηθέο κειέηεο κε ζθνπφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αζζελψλ εθείλσλ πνπ ζα σθειεζνχλ απφ ηελ ρξήζε ηεο.   

Ζ παξνχζα δηαηξηβή βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ λέσλ 

επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ ησλ ρνιεθφξσλ ζηνπο αζζελείο κε θαθνήζνπο 

αηηηνινγίαο ίθηεξν. Έγηλε πξάμε βαζηζκέλε ζην φξακα ηνπ ππνςήθηνπ θαη ηνπ 

επηβιέπνληνο Καζεγεηή γηα ηελ πινπνίεζε ηπθιψλ ηπραηνπνηεκέλσλ πξννπηηθψλ 

κειεηψλ ζηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία απφ έλα Διιεληθφ Παλεπηζηήκην. Θέισ 

ινηπφλ πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηαηξηβήο κ. Αδάμ 

Χαηδεδάκε, Δπίθνπξν Καζεγεηή Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο/ Αγγεηναθηηλνινγίαο  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηελ αλεθηίκεηε ζπκβνιή θαη ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη γηαηί κε ελέπλεπζε κε ην φξακα ηνπ, ηηο ξεμηθέιεπζεο ηδέεο ηνπ 

θαη ην επηζηεκνληθφ ηνπ ήζνο.  Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο 

Απεηθφληζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δηαηξηβήο ήηαλ κνλαδηθφ ιφγσ ηεο αθνχξαζηεο παξνπζίαο ηνπ Ηδξπηή θαη Γηεπζπληή 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Καζεγεηή Αθηηλνινγίαο κ. Νικόλαοσ Γκοσρηζογιάννε ηνλ νπνίν 

επραξηζηψ ζεξκά δηφηη αγθάιηαζε απφ ηελ αξρή ην φξακα καο, ήηαλ αδηάιεηπηα δίπια 

καο θαη ζηήξημε θάζε βήκα ηεο εξγαζίαο απηήο.  
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Ζ παξνχζα δηαηξηβή είλαη θαη ην απνηέιεζκα ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο, ηεο Κιηληθήο Παζνινγηθήο 

Ογθνινγίαο θαη ησλ Υεηξνπξγηθψλ Κιηληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ζξαθιείνπ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή Γαζηξεληεξνινγίαο  κ. Ηλία 

Κοσρούμαλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζηήξημε θαζψο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή Γαζηξεληεξνινγίαο  κ. Ιωάννε Μοσδά γηα ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο θαη 

ηελ  ακέξηζηε θαζνδήγεζε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο.  

Δπίζεο ζα ήζεια ηδηαηηέξα λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή Παζνινγηθήο 

Ογθνινγίαο κ. Βαζίλειο Γεωργούλια θαη ηνλ Καζεγεηή Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο κ. 

Γεώργιο Χαλκιαδάκε θαζψο θαη ηελ νκάδα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο γηα ηελ πξνζπκία 

θαη ηελ ζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ ησλ θιηληθψλ ηνπο. 

Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Γεληθήο 

Αθηηλνινγίαο/ Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο κ. Γεμήηριο Τζέηε γηα ηνλ θαηαιπηηθφ ηνπ 

ξνιφ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο απηήο θαζψο θαη ηελ ζπλνιηθή ηνπ ππνζηήξημε 

ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα.   

 

 

Μιληιάδες Δ. Κροκίδες,  

Ηράκλειο 2011 
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2. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ νθείινληαη ζηελ αλάπηπμε φγθσλ ζηελ 

αλαηνκηθή πεξηνρή ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο, πνπ πξνθαινχλ απφθξαμε ηνπ 

ρνιεθφξνπ δέλδξνπ είηε ιφγσ δηήζεζεο ηνπ, είηε ιφγσ εμσηεξηθήο πίεζεο. ην 85-

90% ησλ πεξηπηψζεσλ ν φγθνο είλαη αδελνθαξθίλσκα ηεο θεθαιήο παγθξέαηνο ή 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα. ε κηθξφηεξα πνζνζηά ε θαθνήζεο ζηέλσζε κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε ιεκθαδεληθή δηφγθσζε ησλ αδέλσλ ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο (ζπλεζέζηεξα 

κεηαζηαηηθήο αηηηνινγίαο απφ πξσηνπαζέο λεφπιαζκα πλεχκνλα ή ζηνκάρνπ, θαη 

ιηγφηεξν ζπρλά απφ πξσηνπαζέο ιέκθσκα), θαξθίλν ρνιεδφρνπ θχζηεο ή φγθν ηεο 

αλαηνκηθήο πεξηνρή ηεο ιεθχζνπ ηνπ Vater. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 

παγθξεαηηθνχ αδελνθαξθηλψκαηνο θαζψο θαη ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο, αθφκε 

θαη ζήκεξα, ε δηάγλσζε δελ είλαη πάληα έγθαηξε, δηφηη νη αζζελείο ζπλήζσο 

πξνζέξρνληαη ζε θαζπζηεξεκέλν ζηάδην κε απψιεηα βάξνπο, αδπλακία θαη αλψδπλν 

απνθξαθηηθφ ίθηεξν. Χο εθ ηνχηνπ, νη φγθνη απηνί ζπρλά θξίλνληαη σο ρεηξνπξγηθά 

κε εμαηξέζηκνη κε ζπλέπεηα ν αζζελήο λα νδεγείηαη ζε ζπληεξεηηθέο θαη 

παξεγνξεηηθέο ζεξαπείεο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο παξεγνξεηηθήο ζεξαπείαο, πξσηεχνληα ξφιν θαηαιακβάλεη ε 

εχξπζκε επαηηθή ιεηηνπξγία θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ απνθξαθηηθνχ ίθηεξνπ, φπσο 

απηή θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά απφ ηελ κέηξεζε ησλ ηηκψλ ηεο ρνιεξπζξίλεο νξνχ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή επαηηθά κεηαβνιηδνκέλσλ ρεκηθνζεξαπεπηηθψλ 

θαξκάθσλ. Δπίζεο ε απφθξαμε ησλ ρνιεθφξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ρνιαγγεηαθέο 

θξίζεηο θαη λα νδεγήζεη ζε ινηκψδεηο επηπινθέο αθφκε θαη ζε ζήςε. Ζ έιιεηςε ησλ 

ρνιηθψλ αιάησλ απφ ην έληεξν πξνθαιεί πξνβιήκαηα πέςεο, αιινίσζε ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο νδεγψληαο ζε ηειηθά ζηάδηα ζε 

ελδνηνμηλαηκία, εγθεθαινπάζεηα, αθφκε θαη ζε ζάλαην.   

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ν απνθξαθηηθφο ίθηεξνο θαη λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε παξνρέηεπζε ηεο ρνιήο πξνο ην δσδεθαδάθηπιν, αλαπηχρηεθαλ εδψ θαη δπν 

πεξίπνπ δεθαεηίεο, εηδηθέο ελδνπξνζέζεηο (stents), νη νπνίεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζηελ πεξηνρή απφθξαμεο εμαζθάιηδαλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή ξνε ηεο ρνιήο πξνο ην 

έληεξν.  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ελδνπξνζέζεσλ είλαη δπλαηή είηε κεηά απφ ελδνζθνπηθή 

παιίλδξνκε ρνιαγγεην-παγθξεαηνγξαθία γλσζηή σο ERCP (Endoscopic Retrograde 

Cholangio-Pancreatography), είηε κεηά απφ δηαδεξκηθή δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία, 

γλσζηή σο PTC (Percutaneous Transhepatic Cholangiography). Οη ελδνπξνζέζεηο 

ήηαλ αξρηθά πιαζηηθέο θαη ρακεινχ θφζηνπο αιιά ζχληνκα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

κεηαιιηθέο απηνεθηεηλφκελεο (self-expanding stents), πνπ λαη κελ ήηαλ πςειφηεξνπ 

θφζηνπο, φκσο εμαζθάιηδαλ απμεκέλε βαηφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ θαη κηθξφηεξν 

πνζνζηφ επαλεπέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνγελέζηεξεο πιαζηηθέο ελδνπξνζέζεηο. 

Με ηελ βειηίσζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ηεο ππνζηεξηθηηθήο 

ζεξαπείαο ζηνλ νγθνινγηθφ αζζελή, ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ απηψλ απμήζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη δηαπηζηψζεθε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο αθφκε θαη νη 

κεηαιιηθέο απηνεθηεηλφκελεο ελδνπξνζέζεηο δπζιεηηνπξγνχζαλ κε απνηέιεζκα λα 

είλαη ζπρλά απαξαίηεηε ε επαλεπέκβαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε λέαο ελδνπξφζεζεο. Ζ 

δπζιεηηνπξγία ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο  πεξηπηψζεηο απηέο νθεηιφηαλ ζε δηήζεζε 

φγθνπ δηα ηνπ κε επηθαιπκκέλνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο ηεο ελδνπξφζεζεο (tumor 

ingrowth). ηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ε βαηφηεηα ησλ ελδνπξνζέζεσλ θαη γηα λα 

κεησζεί ην πνζνζηφ ηεο επαλεπέκβαζεο, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο επηθαιπκκέλεο 

απηνεθηεηλφκελεο κεηαιιηθέο ελδνπξνζέζεηο κε πνηθηιία πιηθψλ επηθάιπςεο αιιά 

ρσξίο πάληα ηδηαίηεξα επηηπρέο απνηέιεζκα φπσο γηα παξάδεηγκα ην θάιπκκα 
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πνιπνπξεζάλεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο κε πεξηνξηζκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξφιεςε ηνπ ingrowth. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ θζνξηνχρνπ 

αηζπιέλν-πξνππιέληνπ ζην ήδε δηαδεδνκέλν ePTFE (εθηεηακέλν 

πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην) δεκηνπξγήζεθε έλα κηθξνπνξψδεο (δηάκεηξνο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 1 κm) λέν πιηθφ επηθάιπςεο κε ην αθξψλπκν ePTFE/FEP (εθηεηακέλν 

πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην/ θζνξηνχρν αηζπιέλν-πξνππιέλην), ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε 

σο εμσηεξηθή κεκβξάλε ζε κεηαιιηθέο απηνεθηεηλφκελεο ελδνπξνζέζεηο απφ θξάκα 

ληθειίνπ θαη ηηηάληνπ (nitinol), κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηηο 

θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα λέα ζπζθεπή γηα ηελ 

παξεγνξεηηθή ζεξαπεία ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο απνθξαθηηθνχ ίθηεξνπ. Ο ξφινο 

ησλ λεφηεξσλ απηψλ ελδνπξνζέζεσλ ζηηο θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ζηελψζεηο ησλ 

ρνιεθφξσλ δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο κέρξη ζήκεξα θαη δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αλ 

ηειηθά νη λέεο απηέο ελδνπξνζέζεηο ππεξέρνπλ έλαληη ησλ αληηζηνηρψλ 

πξνγελέζηεξσλ κε-επηθαιπκκέλσλ, θαζψο θαη πνηνη είλαη εθείλνη νη αζζελείο πνπ 

ηειηθά επσθεινχληαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ελδνπξφζεζεο.   

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ 

επηθαιπκκέλσλ κε  ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ ζηελ παξεγνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ζηελψζεσλ ησλ ρνιεθφξσλ.  

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη δηπιφ. Πξψηνλ ε δηεξεχλεζε ηεο αζθαινχο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ ελδνπξνζέζεσλ ζε αζζελείο κε θαθνήζνπο 

αηηηνινγίαο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο 

εθείλεο ησλ αζζελψλ νη φπνηνη ζα επσθεινχληαη ην κέγηζην απφ ηηο λεφηεξεο απηέο 

ελδνπξνζέζεηο, κέζσ κίαο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Γεχηεξνλ ε ηπθιή ηπραηνπνηεκέλε 

ζχγθξηζε ησλ επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ κε ηηο κε-επηθαιπκκέλεο ζηηο νκάδεο 

αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην αλ θαη ζε πνηά 
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ππννκάδα αζζελψλ νη επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ππεξέρνπλ φζνλ αθφξα ζηα 

πνζνζηά βαηφηεηαο, αξηζκνχ επαλεπεκβάζεσλ, επηπινθψλ θαη ζπλνιηθήο επηβίσζεο. 
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ΟΗ ΚΑΚΟΖΘΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΣΔΝΧΔΗ ΣΧΝ ΥΟΛΖΦΟΡΧΝ  

 

3.  ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ   

Οη θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα 

ηεο αλάπηπμεο είηε κηαο πξσηνπαζνχο λενεμεξγαζίαο απφ ην ρνιεθφξν δέλδξν είηε 

απφ ηελ δηήζεζε απφ κηα άιιε λενεμεξγαζία ε νπνία κεζίζηαηαη ζην ρνιεθφξν 

δέλδξν, ζηελ πχιε ηνπ ήπαηνο ή ζηελ πεξηνρή ηνπ θχκαηνο ηνπ Vater. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί είηε θαηά ζπλέρεηα ηζηψλ (π.ρ. απφ ζηνκάρη, ρνιεδφρν θχζηε, ήπαξ) είηε 

απφ ιεκθαδεληθή κεηάζηαζε (π.ρ. πλεχκνλα, παρχ έληεξν). Ζ θιηληθή έθθξαζε ζην 

90% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ν ίθηεξνο.   

 

3.1  Αίηηα θαθνήζνπο απόθξαμεο ηωλ ρνιεθόξωλ 

Σα πξσηνπαζή λενπιάζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απφθξαμε ηνπ 

ρνιεθφξνπ δέλδξνπ είλαη ην κε ζεηξά ζπρλφηεηαο ην ελδνεπαηηθφ ή εμσεπαηηθφ 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, ν θαξθίλνο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο θαη ν θαξθίλνο ηεο ιεθχζνπ 

ηνπ Vater. Σα δεπηεξνπαζή λενπιάζκαηα πνπ κεζίζηαληαη θαη δηεζνχλ ην ρνιεθφξν 

δέλδξν ή ηελ πχιε ηνπ ήπαηνο είλαη ην αδελνθαξθίλσκα ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο, ην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θαη νη κεηαζηαηηθνί ιεκθαδέλεο απφ 

φγθνπο πνπ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ηνπ πλεχκνλα ή ην καζηφ.  

Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ είδνπο ηεο ζηέλσζεο  γίλεηαη θαη‟ αξράο κε βάζε ηελ ζέζε ηεο 

ζηέλσζεο. πγθεθξηκέλα ζηελψζεηο ζην θαηψηεξν ήκηζπ ηνπ θνηλνχ ρνιεδφρνπ 

πφξνπ νθείινληαη ζε αδελνθαξθίλσκα ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο, 

αδελνθαξθίλσκα ηεο ιεθχζνπ ηνπ Vater, αδελνθαξθίλσκα ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηνο 

ηνπ ρνιεδφρνπ πφξνπ, λενεμεξγαζίεο δσδεθαδαθηχινπ θαη κεηαζηαηηθνχο φγθνπο.   

Ο πην ζπλήζεο φγθνο ηνπ άπσ ρνιεδφρνπ πφξνπ είλαη ην αδελνθαξθίλσκα ηεο 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 17 

θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο. ην άλσ ήκηζπ ηνπ θνηλνχ ρνιεδφρνπ πφξνπ ζπλαληψληαη 

ην εμσεπαηηθφ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, πνπ είλαη θαη ν ζπρλφηεξνο φγθνο ηεο πεξηνρήο, 

ν θαξθίλνο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο, ιηγφηεξν ζπρλά έλα εθηεηακέλν  αδελνθαξθίλσκα 

ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο θαη ζπαληφηεξα κεηαζηάζεηο. ην επίπεδν ηνπ θνηλνχ 

επαηηθνχ πφξνπ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο εκθαλίδνληαη κεηαζηαηηθνί 

φγθνη θπξίσο απφ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα (παρχ έληεξν, ζηνκάρη) ην πάγθξεαο, ηνπο 

πλεχκνλεο θαη ην καζηφ. Δπίζεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάπηπμε φγθνπ ηεο 

ρνιεδφρνπ θχζηεο ή ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο (φγθνο ηνπ 

Klatskin) [1]. Γηα ηνπο φγθνπο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θνηλφ επαηηθφ πφξν θαη ηελ πχιε 

έρεη επηθξαηήζεη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά  Bismuth [2] (Πίλαθαο 3.1 θαη Δηθφλα 3.1). 

 

 

 

Πίλαθαο 3.1 Καηεγνξηνπνίεζε ζηελψζεσλ ησλ ρνιεθφξσλ θαηά  Bismuth 

 

 

ηάδην 

θαηά  Bismuth 
Υαξαθηεξηζηηθά 

Η 
Γηήζεζε ηνπ θνηλνχ επαηηθφ πφξνπ θάησζελ ηνπ  

δηραζκνχ ηνπ 

ΗΗ 
Γηήζεζε δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ θπξίνπ επαηηθνχ πφξνπ  

ζηελ πεξηνρή ηεο ζπκβνιήο   

ΗΗΗ 
Γηήζεζε δεπηεξεπφλησλ θιάδσλ είηε ηνπ δεμηνχ (Α)  

είηε ηνπ αξηζηεξνχ (Β) θπξίνπ επαηηθνχ πφξνπ 

IV 
Γηήζεζε δεπηεξεπφλησλ θιάδσλ θαη ζχγρξνλε  

δηήζεζε θνηλνχ ρνιεδφρνπ πφξνπ 
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ΣΑΓΗΟ Η ΣΑΓΗΟ ΗΗ ΣΑΓΗΟ ΗΗΗΑ ΣΑΓΗΟ ΗΗΗΒ ΣΑΓΗΟ VΗ 

     

 

 

χκθσλα κε ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο νη φγθνη πνπ πξνθαινχλ θαθνήζεηο 

ζηελψζεηο ζηα ρνιαγγεία είλαη αλαιπηηθά νη εμήο : 

 

3.1.1 Αδελνθαξθίλωκα ηνπ παγθξέαηνο 

Σν αδελνθαξθίλσκα ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο  είλαη ν πην ζπρλφο ηζηνινγηθφο 

ηχπνο ησλ λενεμεξγαζηψλ ηνπ εμσγελνχο παγθξέαηνο κε πνζνζηφ ζπρλφηεηαο ην 

νπνίν αγγίδεη ην 90%. Οη ινηπνί φγθνη ηνπ παγθξέαηνο ζπάληα πξνθαινχλ ζηέλσζε 

ησλ ρνιεθφξσλ. Σν αδελνθαξθίλσκα είλαη έλαο απφ ηνπο θαξθίλνπο κε ηελ 

πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα θαη εμαθνινπζεί λα είλαη έλα απφ ηα κεγάια άιπηα 

πξφβιεκα πγείαο αθφκε θαη ζήκεξα. Έρεη εθηηκεζεί φηη ε λφζνο πξνθαιεί πεξί ηνπο 

30.000 ζαλάηνπο εηεζίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Απηφο ν αξηζκφο 

παξακέλεη ζηαζεξφο εδψ θαη δεθαεηίεο [3]. Οη ζπκβαηηθέο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, φπσο ε ρεηξνπξγηθή, ε αθηηλνζεξαπεία, ρεκεηνζεξαπεία, ή ν 

ζπλδπαζκνχο ηνπο, έρνπλ κηθξφ ζρεηηθά αληίθηππν ζηελ πνξεία ηεο επηζεηηθήο απηήο 

Δηθφλα 3.1 ρεκαηηθή απεηθφληζε θαηεγνξηνπνίεζεο ζηελψζεσλ ησλ 

ρνιεθφξσλ θαηά  Bismuth 
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ηεο λφζνπ. Σν 100% ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο αλαπηχζζεη 

κεηαζηάζεηο θαη ε αληηκεηψπηζε πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία.  

Σα  αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αδελνθαξθηλψκαηνο δελ έρνπλ πιήξσο 

απνζαθεληζηεί, παξφιν πνπ έρεη εληνπηζηεί έλαο αξηζκφο παξαγφλησλ θηλδχλνπ φπσο 

ην θάπληζκα, ε πςειή ζε ιίπνο θαη πξσηετθφ πεξηερφκελν δίαηηα, ε θαηαλάισζε 

θαθέ, αιθνφιεο, θαζψο  θαη νη επηπηψζεηο αζζελεηψλ φπσο ε ρξφληα παγθξεαηίηηδα, ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ε ρνινιηζίαζε [4, 5]. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο αζζελείο κε ρξφληα 

παγθξεαηίηηδα ην αζξνηζηηθφ ξίζθν αλάπηπμεο αδελνθαξθηλψκαηνο αγγίδεη ην 40% 

ζηελ ειηθία ησλ 75 εηψλ [6]. Απμεκέλνο θίλδπλνο αλάπηπμεο αδελνθαξθηλψκαηνο 

ηνπ παγθξέαηνο ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί επίζεο σο κέξνο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

θαξθηληθψλ ζπλδξφκσλ φπσο ην ζχλδξνκν Peutz–Jeghers, ην θιεξνλνκηθφ κε-

πνιππνδνεηδέο θαξθίλσκα ηνπ παρένο εληέξνπ, θαη ε νηθνγελεηαθή αδελνκαηψδεο 

πνιππνδίαζε .  

Σν αδελνθαξθίλσκα ηνπ παγθξέαηνο έρεη κηα έληνλε ηάζε γηα πεξηλεπξηθή θαη 

πεξηαγγεηαθή δηήζεζε θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ, ιφγσ ηεο  αλαηνκηθήο ηνπ ζέζεο, φπσο 

επίζεο θαη γηα ηαρεία εμάπισζε κέζα απφ ηα ιεκθαγγεία. Μεζίζηαηαη γξήγνξα θαη νη 

ζπλεζέζηεξεο ηνπνζεζίεο κε-ιεκθνγελνχο κεηάζηαζεο είλαη ην ήπαξ, ην πεξηηφλαην 

θαη νη πλεχκνλεο.  

 

3.1.2 Υνιαγγεηνθαξθίλωκα 

Σν ρνιαγγεηνθαξθίλσκα πεξηγξάθζεθε αξρηθά απφ ηνπο Durand θαη Fardel ην 

1840 [7]. Πξφθεηηαη γηα έλαλ φγθν ηνπ επηζήιηνπ ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ, ν νπνίνο 

αλαπηχζζεηαη είηε ελδνεπαηηθά (ελδνεπαηηθφ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα) είηε εμσεπαηηθά 

(εμσεπαηηθφ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα). Ζ λφζνο είλαη δχζθνιν λα δηαγλσζηεί ζην αξρηθφ 

ηεο ζηάδην θαη ε πξφγλσζε είλαη ηδηαίηεξα δπζκελήο εμαηηίαο ηεο θαζπζηεξεκέλεο 
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θιηληθήο παξνπζίαζεο θαη ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο πιελ ηεο 

πιήξνπο ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο  [8]. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνληαη σο 

αλεγρείξεηνη θαη θαηαιήγνπλ κέζα ζε 12-18 κήλεο ιφγσ ηεο θαρεμίαο, ησλ 

κεηαζηάζεσλ θαη ηελ έθπησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ επαηηθή αλεπάξθεηα θαζψο θαη ηα 

επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα ζήςεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο απφθξαμεο ησλ 

ρνιεθφξσλ, ζπκβάιινπλ επίζεο ζεκαληηθά ζηελ πςειή ζλεζηκφηεηα [9]. Σν 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηβίσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ είλαη 

πνιχ ρακειφ, κε ιηγφηεξν ηνπ 5% λα επηδνχλ έσο ηα πέληε έηε, πνζνζηφ ην νπνίν δελ 

έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα [10]. Παξφιν πνπ ην 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα είλαη ζρεηηθά ζπάληνο φγθνο, ην ελδηαθέξνλ γηα απηή ηε λφζν 

είλαη αξθεηά απμεκέλν δεδνκέλεο ηεο πςειήο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο γηα 

απνηειεζκαηηθή ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία [11-14]. 

 

3.1.3 Όγθνο ρνιεδόρνπ θύζηεο 

Σν θαξθίλσκα ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο αλά 100.000 

αλζξψπνπο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη είλαη πην ζπρλφ ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηηο 

γπλαίθεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ηνπ είλαη ην θαιά ή κέηξηα δηαθνξνπνηεκέλν 

αδελνθαξθίλσκα. Πηζαλνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθηλψκαηνο 

ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ρνινιηζίαζε, ηηο ρξφληεο ινηκψμεηο ησλ 

ρνιεθφξσλ (ιφγσ Opisthorchis viverrini, Salmonella typhi), ηελ πξσηνπαζή 

ζθιεξπληηθή ρνιαγγεητηηδα θαη ηελ πνξζειαλνεηδή ρνιεδφρν θχζηε [15]. 

Ο αθξηβήο κεραληζκφο παζνγέλεηαο δελ έρεη θαζνξηζηεί πιήξσο, παξφιν πνπ ε 

ζπλάζξνηζε ησλ θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ ζε ζπλζήθεο ρνιηθήο ζηάζεο θαη ρξφληαο 

θιεγκνλήο είλαη νη πξνηεηλφκελνη κεραληζκνί δξάζεο [16]. 
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Ζ θιηληθή έθθξαζε ηνπ θαξθίλνπ ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε 

θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θνηιηαθφ άιγνο, απψιεηα βάξνπο, ππξεηφ ή θαη ίθηεξν, 

ζπκπηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλνδεχνπλ ηφζν άιιεο θαινήζεηο παζήζεηο ηεο 

ρνιεδφρνπ θχζηεο φζν θαη πιεηάδα άιισλ ελδνθνηιηαθψλ λενεμεξγαζηψλ [16, 17]. 

Πεξίπνπ ην 2% ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο δηαγηγλψζθεηαη 

ηπραία θαηά ηελ ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε κεηά απφ ρνινθπζηεθηνκή ιφγσ 

ρνινιηζίαζεο ή ρνινθπζηίηηδαο [18]. 

 

3.1.4  Όγθνο ιεθύζνπ ηνπ Vater θαη ηεο πεξηιεθπζηαθήο πεξηνρήο.  

Ζ ιήθπζνο (θχκα) ηνπ Vater είλαη ε αλαηνκηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ζπγθιίλνπλ ν 

κείδνλ παγθξεαηηθφο πφξνο θαη ν πεξηθεξηθφο θνηλφο ρνιεδφρνο πφξνο. Ο θνηλφο 

αγσγφο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηαιήγεη ζην δσδεθαδάθηπιν κέζσ ηεο ιεθχζνπ. Ζ 

πεξηνρή απηή πεξηηξηγπξίδεηαη απφ ην παξέγρπκα ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο θαη ην 

δσδεθαδάθηπιν. Λφγσ ηεο αλαηνκηθήο γεηηλίαζεο, ζε πεξίκεηξν 2 εθ απφ ηελ ιήθπζν 

ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηιεθπζηαθή [19]. 

Ο θαθνήζεο φγθνο ηεο πεξηιεθπζηαθήο πεξηνρήο απνηειεί πεξίπνπ ην 5% φισλ 

ησλ γαζηξεληεξηθψλ θαξθίλσλ, κε ην αδελνθαξθίλσκα ηνπ παγθξέαηνο λα είλαη ν πην 

ζπρλφο θαη ακέζσο επφκελν ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ηνπ πεξηθεξηθνχ ρνιεδφρνπ 

πφξνπ. Δλ αληηζέζεη, ν θαξθίλνο ηεο ιεθχζνπ είλαη κηα ζπάληα λφζνο κε ζπρλφηεηα 

κηθξφηεξε ηνπ έλα ζηνπο 100.000 αζζελείο θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηνπο άλδξεο 

(0.7/100.000) έλαληη ησλ γπλαηθψλ (0.45/100.000) [20, 21]. 

πλήζσο ε εκθάληζε ηνπ φγθνπ ηεο ιεθχζνπ είλαη ζπνξαδηθή αιιά ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηελ νηθνγελεηαθή αδελσκαηψδε πνιππνδίαζε, δεδνκέλνπ φηη νη αζζελείο απηνί 

αλαπηχζζνπλ αδελψκαηα δσδεθαδαθηχινπ θαη ππνθξχπηνπλ ξίζθν ηεο ηάμεο ηνπ 

20%  γηα ηελ αλάπηπμε πεξηιεθπζηαθνχ φγθνπ [22] 
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ε γεληθέο γξακκέο, νη αζζελείο κε φγθν ηεο ιεθχζνπ ζεσξείηαη λα έρνπλ κηα 

θαιχηεξε πξφγλσζε απφ ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο, κε 

πνζνζηά  5-έηνπο επηβίσζεο ηεο ηάμεο ηνπ 45%  έλαληη ηνπ 10 θαη 30%, αληίζηνηρα 

[23]. Πηζαλά αηηία γηα ηελ θαιχηεξε πξφγλσζε είλαη ε έγθαηξε εκθάληζε ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαηνκηθή ηνπ ζέζε δεδνκέλνπ φηη αθφκε θαη 

κηθξέο λενπιαζίεο ηεο ιεθχζνπ πξνθαινχλ απνθξαθηηθφ ίθηεξν θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ ίδηα ηελ βηνινγία ηνπ φγθνπ.   

 

3.2  Παζνθπζηνινγία ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ 

Όηαλ εγθαζηδξπζεί κεραληθήο αηηηνινγίαο απνθξαθηηθφο ίθηεξνο ιφγσ αλάπηπμεο 

λενεμεξγαζίαο εληφο ή πεξί ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ, απνθφπηεηαη ε θπζηνινγηθή ξνή 

ησλ ρνιηθψλ πγξψλ θαη θαη' επέθηαζε ηεο ρνιεξπζξίλεο πξνο ην έληεξν. Παξφηη ε 

πιήξεο παζνθπζηνινγία ηεο ρνιφζηαζεο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη φρη πιήξσο 

αθφκε δηεπθξηληζκέλε, είλαη ζήκεξα απνδεθηή ε άπνςε φηη ε δηαθνπή ηεο ξνήο ηεο 

ρνιήο ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα νδεγεί ζε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλψδε αληίδξαζε, 

θαηάζηαζε πνπ είλαη αιιειέλδεηε κε πςειέο ηηκέο ελδνηνμίλεο θαη θπηηαξνθηλψλ 

ζηνλ νξφ. 

Οη αζζελείο κε απνθξαθηηθφ ίθηεξν έρνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα επηπινθψλ θαη 

ζαλάηνπ ηδηαηηέξσο κεηά απφ επεκβαηηθνχο δηαγλσζηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο 

ρεηξηζκνχο [24]. Οη επηπινθέο ηνπ απνθξαθηηθνχ ίθηεξνπ νθείινληαη ζηελ έθπησζε 

ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ θπηηάξσλ Kupffer, ηα νπνία 

θαηαζηέιινπλ ηελ εθθαζαξηζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα εμαηηίαο ηεο ρνιφζηαζεο. 

Πεηξακαηηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ν απνθξαθηηθφο ίθηεξνο πξνθαιεί 

δπζιεηηνπξγία ηνπ εληεξηθνχ θξαγκνχ κε απνηέιεζκα ηελ ελδνηνμηλαηκία θαη 

βαθηεξηαθή κεηαθίλεζε. Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε αλνζνινγηθφ έιιεηκκα, ζε 
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ζπζηεκαηηθή θιεγκνλψδε αληίδξαζε, ελίνηε δε θαη ζε ζήςε ή ζεςαηκία πνπ αλ δελ 

αλαηαρζεί, νδεγεί ζε δπζιεηηνπξγία πνιιαπιψλ νξγάλσλ, αλεπάξθεηα πνιιαπιψλ 

νξγάλσλ (Δηθφλα 3.2) θαη ζάλαην [25, 26] .  

 

 

 

 

 

3.3  Κιηληθή έθθξαζε ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ 

Ζ θιηληθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο έλδν- θαη έμσ- επαηηθήο λφζνπ είλαη βαζηζκέλε 

ζηελ απφθξαμε θαη ηελ ηνπηθή δηήζεζε. Γεληθά, φζν πην πεξηθεξηθφο ν φγθνο ηφζν 

πην ζχληνκα είλαη παξφληα ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ππνδεισηηθά ηεο απφθξαμεο. 

Δηθφλα 3.2 ρεκαηηθή απεηθφληζε βηνρεκηθψλ αιιαγψλ θαηά ηελ παξνπζία 

κεραληθήο απφθξαμεο ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ 
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Σν ελδνεπαηηθφ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ηείλεη λα παξνπζηάδεηαη αξγφηεξα ζηελ 

πνξεία ηνπ δεδνκέλσλ ησλ πνιιαπιάζησλ επηινγψλ παξνρέηεπζεο γχξσ απφ ηνλ 

φγθν θαη ηελ αηξνθία ηνπ επαηηθνχ παξεγρχκαηνο. Αληηζέησο, ε εμσεπαηηθή λφζνο 

ηείλεη λα παξνπζηάδεηαη πνιχ λσξίηεξα κε αλψδπλν ίθηεξν, θλεζκφ, ζθνηεηλφρξσκα 

νχξα, θαη απνρξσκαηηζκέλα θφπξαλα θαη δπζαπνξξφθεζε ηνπ ιίπνπο απφ ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ ρνιηθψλ νμέσλ. Απηνί νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ θνηιηαθή 

πιεξφηεηα, θνξεζκφ, λαπηία, αζαθή θνηιηαθή δπζθνξία, ππξεηνχο, λπρηεξηλή 

εθίδξσζε θαη απψιεηα βάξνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ γεηηλίαζε κε ηελ ππιαία 

θιέβα, ηελ επαηηθή αξηεξία, ην δσδεθαδάθηπιν θαη ην πάγθξεαο, ηα πεξηθεξηθά 

ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθή δηήζεζε θαη ηειηθά 

κεηάζηαζε. 

ηνπο αζζελείο κε φγθν ηνπ παγθξέαηνο ν ίθηεξνο είλαη ην πξψην ζχκπησκα ζην 

90% είηε ιφγσ δηήζεζεο είηε ιφγσ εμσηεξηθήο πίεζεο επί ηνπ θνηλνχ ρνιεδφρνπ 

πφξνπ. πλήζσο ν ίθηεξνο δελ ζπλνδεχεηαη απφ πφλν θαη εγθαζηδξχεηαη ζηαδηαθά 

ελψ ζπλνδεχεηαη απφ θλεζκφ. Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ απψιεηα βάξνπο ιφγσ 

αλνξεμίαο, δπζαπνξξφθεζεο (ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ηεο εμσθξηλνχο κνίξαο) θαη 

δηαβήηε. Πφλνο εκθαλίδεηαη ζην 70% ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο θαη ζπλήζσο είλαη 

επηθεληξσκέλνο ζην επηγάζηξην ή ζην δεμί άλσ ηεηαξηεκφξην. Πξφθεηηαη γηα βχζην 

πφλν κε αληαλάθιαζε ζηελ πιάηε ζην 25% ησλ αζζελψλ. Ο πφλνο είλαη ζεκείν 

δηήζεζεο ηεο νπίζζηαο θάςαο θαη δειψλεη φηη ν φγθνο δελ είλαη εμαηξέζηκνο. Σν 5% 

ησλ αζζελψλ εκθαλίδνληαη κε έλα κε ηππηθφ επεηζφδην νμείαο παγθξεαηίηηδαο. Όηαλ 

ζπλνδεχεηαη θαη δηήζεζε ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, κπνξεί λα γίλεη εκθάληζε εκέησλ. ε 

πεξίπησζε πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ην πξψην ζχκπησκα κπνξεί λα είλαη ε 

γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία ιφγσ αλάπηπμεο θηξζψλ πνπ νθείινληαη ζε ζηέλσζε ή 

απφθξαμε ηεο ππιαίαο ή ηεο ζπιεληθήο θιέβαο.  
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ηνπο αζζελείο κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο ζεκεηψλεηαη ε παξνπζία ηνπ 

ζεκείνπ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ζξνκβνθιεβίηηδαο (ηνπ Trousseau), ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη ζην 7% ησλ αζζελψλ. Πεξίπνπ ην 5% ησλ αζζελψλ κε φγθν ηνπ 

παγθξέαηνο ζα αλαπηχμεη δηαβήηε πεξί ηα δπν ρξφληα πξν ηεο εκθάληζεο ηνπ ίθηεξνπ.  

Όινη νη αζζελείο κε ππνςία απφθξαμεο ησλ ρνιεθφξσλ  πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε  

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πιήξνπο αηκαηνινγηθνχ ειέγρνπ, 

ησλ ειεθηξνιπηψλ, θαη ηεο επαηηθήο βηνρεκείαο. Οη αζζελείο πνπ έρνπλ πεξηθεξηθή 

απφθξαμε ησλ ρνιεθφξσλ αλακέλνληαη λα έρνπλ άκεζε ππεξρνιεξπζξηλαηκία θαη 

αλεβαζκέλε αιθαιηθή θσζθαηάζε. Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θαη ηε βαξχηεηα ηεο 

απφθξαμεο, νη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο ηνπ ήπαηνο (ιεπθσκαηίλε, ρξφλνο 

πξνζξνκβίλεο, ηξαλζακηλάζεο) κπνξνχλ λα είλαη θπζηνινγηθέο ή κε. ε εθείλνπο 

ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε άλνδνο ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο είλαη ηπραίν 

εχξεκα, ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη ηα επίπεδα ηεο γ-GT. Δάλ θαη ε γ-GT είλαη 

αλεβαζκέλε, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα λφζν ησλ ρνιεθφξσλ θαη πεξαηηέξσ έξεπλα 

είλαη απαξαίηεηε. 
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4. ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

4.1  Απεηθόληζε  

Ο ξφινο ηεο απεηθφληζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηάγλσζε 

θαη ζηαδηνπνίεζε ζηνπο αζζελείο εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ε ππνςία κε βάζε 

ηα θιηληθφ-εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φηη πάζρνπλ απφ θαθνήζε ζηέλσζε ησλ 

ρνιεθφξσλ. Οη δηάθνξεο απεηθνληζηηθνί κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθέξνληαη 

ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

4.1.1 Τπεξερνηνκνγξαθία 

πλήζσο είλαη ε πξψηε εμέηαζε ε νπνία δηελεξγείηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ηνπ αζζελνχο κε ίθηεξν. Ζ κέζνδνο αξρηθά βνεζά ζην λα γίλεη ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνλ απνθξαθηηθφ ίθηεξν θαη ζηνλ επαηνγελνχο αηηηνινγίαο 

ίθηεξν. Ζ δηάγλσζε ηνπ απνθξαθηηθνχ ίθηεξνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάδεημε 

δηαηεηακέλσλ ρνιαγγείσλ (επαηζζεζία 87%, εηδηθφηεηα 99%) [27]. Ο θνηλφο 

ρνιεδφρνο πφξνο (ΚΥΠ) ζεσξείηαη δηαηεηακέλνο φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 9ρηι. (κε εμαίξεζε ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

ρνινθπζηεθηνκή θαη ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο). Ζ εληφπηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

απφθξαμεο είλαη δπλαηή ζην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ είδνπο 

ηεο απφθξαμεο ζην 70% [28]. 

Ζ ππεξερνηνκνγξαθία είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ζηελ έκκεζε δηάγλσζε 

ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, 

νδεγψληαο ζε δηάηαζε ηα θεληξηθά ρνιαγγεία. Σν ρνιαγγεηνθαξθίλσκα πνπ 

θαηαιακβάλεη ηελ πεξηνρή ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο (φγθνο Klatskin) δελ κπνξεί λα 

απεηθνληζηεί πάληα κε ηελ ππεξερνηνκνγξαθία θαη ε δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε έκκεζεο 
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πιεξνθνξίεο φπσο ε δηάηαζε ησλ ελδνεπαηηθψλ ρνιαγγείσλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο 

ζην επίπεδν ηεο πχιεο ελψ ηα εμσεπαηηθά ρνιαγγεία είλαη θπζηνινγηθά (Δηθφλα 4.1). 

 

 

 

Οη φγθνη ζηε πεξηνρή ηεο ιεθχζνπ πξνθαινχλ δηάηαζε ηνπ θνηλνχ ρνιεδφρνπ 

πφξνπ θαη ηνπ παγθξεαηηθνχ πφξνπ. ηελ πεξίπησζε φγθνπ ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο, ππεξερνηνκνγξαθηθά εληνπίδεηαη κηα ππνερνγελήο βιάβε ζηελ ελ ιφγσ 

αλαηνκηθή πεξηνρή, ε νπνία πηζαλφηαηα ζπλνδεχεηαη απφ δηάηαζε ηνπ παγθξεαηηθνχ 

πφξνπ θαη αηξνθία ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο νπξάο ηνπ νξγάλνπ. 

Ζ εμέηαζε κε ππεξερνηνκνγξαθία έρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα. Καη‟ αξράο είλαη 

εχθνια δηαζέζηκε, έρεη ρακειφ θφζηνο δελ επηβαξχλεη αθηηληθά ηνλ αζζελή θαη είλαη 

Δηθφλα 4.1 Τπεξερνγξαθηθή εηθφλα κε απφθξαμε ησλ ελδνεπαηηθψλ ρνιεθφξσλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο. Οη δεμηνί θαη αξηζηεξνί θιάδνη δεχηεξεο ηάμεο 

είλαη δηαηεηακέλνη (βέιε).  
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κε επεκβαηηθή. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

λφζνπ θαη επίζεο γηα ηελ θαζνδήγεζε βειφλεο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδεξκηθήο 

βηνςίαο ή ηεο δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ρνιαγγεηνγξαθίαο. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο 

ππεξερνηνκνγξαθίαο είλαη φηη εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ρεηξηζηή θαη απφ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ην ζσκαηφηππν ηνπ αζζελνχο. Πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

ζηελ πεξίπησζε παρχζαξθσλ αζζελψλ, ζηελ πεξίπησζε γεκάησλ κε αέξα εληεξηθψλ 

ειίθσλ ή παξάιπζεο ηνπ δεμηνχ εκηδηαθξάγκαηνο.  

Ζ ππεξερνηνκνγξαθία κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη δηεγρεηξηηηθά κε ερνβνιέα 

πςειήο ζπρλφηεηαο (10 MHz) ν νπνίνο εθαξκφδεηαη άκεζα ζην ήπαξ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή επαηζζεζία ζηελ αλάδεημε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο έθηαζεο ηνπ αίηηνπ ηεο θαθνήζνπο απφθξαμεο [29].  

 

4.1.2 Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία (ΤΣ) κπνξεί λα 

απεηθνλίζεη ηελ απφθξαμε ησλ ρνιεθφξσλ, λα θαζνξίζεη ην επίπεδν ηεο απφθξαμεο 

θαη ην ραξαθηήξα ηεο. Ζ ΤΣ κπνξεί λα αλαδείμεη εζηηαθέο βιάβεο ζην ήπαξ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο. Με ηελ εμέιημε ζηελ 

ειηθνεηδή ηερληθή θαη ηνπο αμνληθνχο ηνκνγξάθνπο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληάο ν 

ρξφλνο εμέηαζεο έρεη κεησζεί ζην ειάρηζην. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο 

νιφθιεξνπ ηνπ ήπαηνο κε κηα αλαπλνή ηνπ αζζελνχο, ελψ ε εμέηαζε κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί ζε δηαθνξεηηθέο αγγεηαθέο θάζεηο (αξηεξηαθή, ππιαία, παξεγρπκαηηθή). 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα πνπ ζπλήζσο είλαη κηα 

ππναγγεηνχκελε βιάβε, αλαδεηθλχεηαη θαιχηεξα ζηελ ππιαία θαη παξεγρπκαηηθή 

θάζε σο κηα πεξηνρή κεησκέλεο απφ ην ζθηαγξαθηθφ ελίζρπζεο ζε ζρέζε κε ην ινηπφ 

επαηηθφ παξέγρπκα. Οη ζπλήζεηο φγθνη πνπ πξνθαινχλ απφθξαμε ησλ ρνιεθφξσλ 
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δελ εκθαλίδνπλ πςειή ελίζρπζε ζηελ αξηεξηαθή θάζε ιφγσ ηεο ρακειήο αηκάησζεο. 

χκθσλα κε νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο ε θαζπζηεξεκέλε ΤΣ (6- 40 ιεπηά κεηά ηελ 

ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο) απμάλεη ηελ επαηζζεζία γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο [30]. Ζ ελίζρπζε ζθηαγξάθεζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ θαζπζηεξεκέλε αγγεηαθή θάζε πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ εληφο ηνπ ζπλδεζκηθνχ ηζηνχ 

ηνπ φγθνπ. Ζ πςειφηεξε επαηζζεζία ζηελ αλάδεημε φγθσλ ηνπ ήπαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ΤΣ κε ελδαξηεξηαθή ππιαηνγξαθία (CT during arterial 

portography- CTAP), θαηά ηελ νπνία ην πνζνζηφ αλάδεημεο ησλ βιαβψλ άλσ ηνπ 1 

εθ είλαη πάλσ απφ 90%. Ζ ηερληθή, ε νπνία δελ παχεη λα είλαη κηα επεκβαηηθή 

κέζνδνο θαζφηη πξέπεη λα θαζεηεξηαζηνχλ ε άλσ κεζεληέξηνο αξηεξία θαη ε 

ζπιεληθή αξηεξία, απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζηελ αλάδεημε 

φγθσλ ζην πεξηθεξηθφ ηκήκα ηνπ ρνιεδφρνπ πφξνπ.  

Οη θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ πχιε ηνπ 

ήπαηνο, ζηνλ θνηλφ ρνιεδφρν πφξν, ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθχζνπ ή ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο. Μηθξά ζε έθηαζε ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηα ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο (φγθνη  

Klatskin) είλαη πνιχ δχζθνιν λα απεηθνληζηνχλ κε ΤΣ. Ζ δηάγλσζε ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο βαζίδεηαη ζε έκκεζα ζεκεία. Μεγάινη φγθνη ηεο πεξηνρήο ηεο πχιεο 

κπνξεί λα δηεζήζνπλ ηελ ππιαία θιέβα θαη ηνπο θιάδνπο ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πεξηιεθπζηθνχ φγθνπ ε ΤΣ κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ δηήζεζε ηνπ δσδεθαδαθηχινπ 

ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθχζνπ θαζψο θαη ηελ δηάηαζε ηνπ θνηλνχ ρνιεδφρνπ πφξνπ 

(ΚΥΠ) θαη ηνπ παγθξεαηηθνχ πφξνπ. Ζ ΤΣ πέξα απφ ηελ δηάγλσζε, παξέρεη 

πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζην εάλ ν φγθνο είλαη εμαηξέζηκνο ή φρη.  
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4.1.3 Γηαδεξκηθή ρνιαγγεηνγξαθία 

Γηα πνιιά ρξφληα ε δηαδεξκηθή ρνιαγγεηνγξαθία ήηαλ ε κέζνδνο επηινγήο γηα ηελ 

δηάγλσζε ηεο απφθξαμεο ησλ ρνιεθφξσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ 

αλάδεημε ηεο απφθξαμεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ αηηίνπ ηεο.  

Πξφθεηηαη γηα κηα επεκβαηηθή ηερληθή ε νπνία πεξηιακβάλεη θίλδπλν πηζαλψλ 

επηπινθψλ  φπσο αηκνξξαγία, ινίκσμε, πεξηηνλίηηδα  ή αθφκε θαη πλεπκνζψξαθαο. 

Ο δηαγλσζηηθφο ξφινο ηεο δηαδεξκηθήο ρνιαγγεηνγξαθίαο έρεη κεησζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ δηάδνζε ηεο ππεξερνηνκνγξαθίαο θαη ησλ κεζφδσλ 

εγθάξζηαο απεηθφληζεο (ΤΣ θαη απεηθφληζε κε καγλεηηθφ ζπληνληζκφ) θαη πιένλ ε 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη παξνρέηεπζε ησλ 

ρνιεθφξσλ. Ζ δηαδεξκηθή ρνιαγγεηνγξαθία πεξηγξάθεηαη πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην 5.  

 

4.1.4 Δλδνζθνπηθή παιίλδξνκε ρνιαγγεην-παγθξεαηνγξαθία 

Ζ ελδνζθνπηθή παιίλδξνκε ρνιαγγεην-παγθξεαηνγξαθία (ERCP) είλαη κηα 

επεκβαηηθή πξάμε ζηελά εμαξηεκέλε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ρεηξηζηή. Βαζίδεηαη ζηνλ 

παιίλδξνκν ελδνζθνπηθφ θαζεηεξηαζκφ ηεο ιεθχζνπ θαη ηελ ρνξήγεζε ησδηνχρνπ 

ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ ζηνλ παγθξεαηηθφ θαη ζηνλ θνηλφ ρνιεδφρν πφξν. Ζ ERCP 

ελδείθλπηαη ζηνπο αζζελείο κε απνθξαθηηθφ ίθηεξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θιηληθή 

ζπκπησκαηνινγία, νη εξγαζηεξηαθέο θαη απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο ζέηνπλ ππνςία 

παζνινγίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εμσεπαηηθά ρνιεθφξα. Ζ νμεία παγθξεαηίηηδα 

είλαη ε πην ζεκαληηθή αληέλδεημε γηα ηελ ERCP. Σν πνζνζηφ ησλ επηπινθψλ 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 2-7%. Οη πην ζπρλέο επηπινθέο είλαη ε νμεία παγθξεαηίηηδα, 

ε ρνιαγγεητηηδα, ε απνζηεκαηνπνίεζε, ε ζήςε θαη επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηερληθή ελδνζθφπεζεο (δηάηξεζε, αηκνξξαγία απφ ηνλ αλψηεξν γαζηξεληεξηθφ 

ζσιήλα, εηζξφθεζε) [31]. 
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ERCP ζηελ απεηθφληζε ηεο απφθξαμεο ησλ 

ρνιεθφξσλ είλαη αξθεηά πςειή θαη αγγίδεη ην 90-97% [32]. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ε εμέηαζε επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο απφθξαμεο 

(θαινήζεο ή θαθνήζεο). Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο εμέηαζεο είλαη ζπλήζσο ε 

αδπλακία εθηίκεζεο θεληξηθφηεξα ηεο απφθξαμεο. Ζ ERCP δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ επεκβάζεηο ηνπ αλψηεξνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, ρνινπεπηηθή αλαζηφκσζε ή 

κεηακφζρεπζε ηνπ παγθξέαηνο. 

 

4.1.5 πηλζεξνγξάθεκα 

Σν δπλακηθφ ζπηλζεξνγξάθεκα κεηά ηελ ρνξήγεζε παξαγψγσλ ηνπ ηκηλνδηνμηθνχ 

νμέσο είλαη κηα ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε ε νπνία αμηνινγεί ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επαηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηελ απέθθξηζε ηνπ ξαδηελεξγνχ θαξκάθνπ κέζσ ηεο ρνιήο 

πξνο ην δσδεθαδάθηπιν. Ο δείθηεο εθθξίλεηαη απφ ηα επαηνθχηηαξα εληφο ηνπ 

δηθηπνχ ησλ ρνιεθφξσλ θαη ζηαδηαθά κεηαθέξεηαη απφ ηα ελδν- ζηα εμσεπαηηθά 

ρνιαγγεία, ζηελ ρνιεδφρν θχζηε θαη ην ιεπηφ έληεξν. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ δείθηε θαη ε έιιεηςε ξαδηελεξγνχ δξαζηεξηφηεηαο ζην ήπαξ 

βνεζά ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο ηνπ ίθηεξνπ. Ζ κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε γηα ηνπο αζζελείο εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην απνθξαθηηθνχ 

ίθηεξνπ θαη δελ είλαη ζαθήο ε εηθφλα ηεο ππεξερνηνκνγξαθίαο. Σν ζπηλζεξνγξάθεκα 

είλαη επίζεο ρξήζηκν ζηελ κεηεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ ρνιεθφξνπ 

δέλδξνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ππνςίαο θίζηνπιαο ησλ ρνιεθφξσλ.  

Σν ζηαηηθφ ζπηλζεξνγξάθεκα (εμέηαζε κε ξαδηελεξγά εξπζξνθχηηαξα) κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ηνπ φγθνπ. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

ηερληθήο είλαη ε ζρεηηθά ρακειή δφζε ξαδηελέξγεηαο. ηα κεηνλεθηήκαηα 
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πεξηιακβάλεηαη ε ρακειή αθξίβεηα, ηδηαηηέξα γηα ηελ πεξίπησζε βιαβψλ πνπ είλαη 

κηθξφηεξεο απφ δπν εθ. θαη ε κε εθαξκνγή ζε αζζελείο κε θίξξσζε.   

 

4.1.6 Απεηθόληζε κε καγλεηηθό ζπληνληζκό 

Οη πξψηεο κειέηεο ζηελ ρνιαγγεην-παγθξεαηνγξαθία κε καγλεηηθφ ζπληνληζκφ 

(MRCP) δεκνζηεχηεθαλ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 [33]. Με ηελ ηερληθή απηή 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ιεθζνχλ εηθφλεο αλάινγεο κε απηέο ηεο ERCP ρσξίο ηελ 

ρξήζε ηνπ ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ. Όηαλ επηιεγνχλ νη θαηάιιειεο παξάκεηξνη, 

απεηθνλίδνληαη ηα ζηαηηθά πγξά, πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ηφζν ζην ρνιεθφξν 

δέλδξν φζν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο ζηηο εληεξηθέο έιηθεο, κε ηε κνξθή θχζηεσλ, 

σο λεθξσηηθέο πεξηνρέο φγθσλ θαη εληφο ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο κε ηελ κνξθή 

αζθεηηθνχ πγξνχ [34]. Ζ δηαγλσζηηθή αμία ηεο MRCP είλαη πςειφηεξε φηαλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπκβαηηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία άλσ θνηιηάο [35]. Έλα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε αλάδεημε ησλ ρνιαγγείσλ ζε φια ηα επίπεδα. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ράξε ζηελ επεμεξγαζία κε ππνινγηζηή λα γίλεη  αλαζχλζεζε 

ηχπνπ κεγίζηεο πξνβνιηθήο έληαζεο (MIP – maximum intensity projection). ηελ 

MRCP, νη ιεγφκελεο αθνινπζίεο «ηαρείαο ζηξνθηθήο ερνχο» (fast spin-echo, π.ρ. 

RARE, HASTE, 3D-FSE), εθαξκφδνληαη κε επηκεθπκέλν ηνλ νπζηαζηηθφ ρξφλν 

ερνχο (TEeff), έηζη ψζηε λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ 240 ρηιηνζηά ηνπ 

δεπηεξφιεπηνπ [36]. Οη εηθφλεο πνπ ιακβάλνληαη είλαη βαξχηεηαο Σ2, κε ηα ζηαηηθά 

πγξά λα έρνπλ πνιχ πςειή έληαζε ζήκαηνο, ελψ ην ζήκα απφ ηνπο ινηπνχο ηζηνχο 

είλαη ειάρηζην. Δπηπιένλ κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ ζήκαηνο απφ ηνπο γχξσ ηζηνχο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζηνιή ηνπ ζήκαηνο ηνπ ιίπνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη ςεπδνθαηαρσξήζεηο θίλεζεο (motion artifacts) πνπ 

πξνθαινχλ έθπησζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εηθφλαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο 
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αλαπλεπζηηθνχ ζπγρξνληζκνχ ή παχζεο ηεο αλαπλνήο. Ζ ζπληνκφηεξε αθνινπζία 

δηαξθεί πεξί ηα 10 δεπηεξφιεπηα θαη φιε ε εμέηαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

έλα θξάηεκα ηεο αλαπλνήο [37]. Σν κεηνλέθηεκα ηεο 2D-FSE (fast spin echo) 

ηερληθήο είλαη ε ζρεηηθά κηθξφηεξε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. ε αδχλαηα άηνκα, 

ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε επηθαλεηαθψλ πελίσλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν ιφγνο 

ζήκαηνο/ζνξχβνπ (S/N ratio) θαη ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε αλάδεημε ηεο πεξηιεθπζηαθήο πεξηνρήο θάπνηνη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ 

ηελ ρνξήγεζε 200-400 ml λεξνχ πξν ηεο εμέηαζεο. Ζ ρνξήγεζε αληηπεξηζηαιηηθψλ 

θαξκάθσλ (βνπηχι-ζθνπνιακίλε, γινπθαγφλν) κεηψλεη ηηο ςεπδνθαηαρσξήζεηο 

θίλεζεο απφ ην έληεξν. Κάπνηνη ζπγγξαθείο ζπληζηνχλ ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 

ζεθξεηίλεο ε νπνία πξνθαιεί ζχζπαζε ηνπ ζθηθηήξα ηνπ Oddi πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ νξαηά ηα πεξηθεξηθά ηκήκαηα ηνπ θνηλνχ ρνιεδφρνπ θαη ηνπ παγθξεαηηθνχ 

πφξνπ, νη νπνίνη ιφγσ ηεο ζχζπαζεο ηνπ ζθηθηήξα βειηηψλνπλ ηελ πιήξσζε ηνπο.  

Ζ MRCP απεηθνλίδεη ηελ απφθξαμε ησλ ρνιεθφξσλ ζην 91-100% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη θαζνξίδεη ην επίπεδν ηεο ζην 85-100% [32, 37]. Δπίζεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπκβαηηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία, επηηξέπεη ηελ δηάγλσζε ηνπ 

είδνπο ηεο απφθξαμεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ. Ζ πςειή επαηζζεζία θαη 

εηδηθφηεηα (86% θαη 98% αληίζηνηρα) είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ MRCP ζηελ 

αλάδεημε θαθνήζνπο βιάβεο [32].  

Σφζν ε ERCP φζν θαη ε MRCP, είλαη δπλαηφ λα απεηθνλίζνπλ έλα κε δηαηεηακέλν 

ρνιεθφξν ζχζηεκα πεξηθεξηθά ηεο απφθξαμεο αιιά ε MRCP είλαη αλψηεξε 

δεδνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο αμηνιφγεζεο ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ θεληξηθφηεξα ηεο 

απφθξαμεο. Ζ αθξηβήο αλάδεημε ηεο αλάπηπμεο ηεο λενεμεξγαζίαο θαη ν βαζκφο 

δηήζεζεο ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ θαη ησλ αγγείσλ ηεο πεξηνρήο, πξνέξρνληαη απφ 

πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη 
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θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμαηξεζηκφηεηα ή φρη ηεο βιάβεο ή ηελ δπλαηφηεηα 

δηαδεξκηθήο επέκβαζεο ζηελ πεξίπησζε κε εμαηξεζηκφηεηαο [38]. Όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ππεξερνηνκνγξαθίαο ή ηεο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο, ε απεηθφληζε 

ησλ φγθσλ ηεο ιεθχζνπ είλαη δχζθνιε. πρλά, ε παξνπζία ηνπ φγθνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ έκκεζα ζεκεία φπσο ε δηάηαζε ηνπ ΚΥΠ ή ηνπ παγθξεαηηθνχ πφξνπ 

(Δηθφλα 4.2).  

Ζ εμέηαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ κεηαιιηθά 

ζηνηρεηά ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα, κε θφζηνο φκσο ηελ πηζαλή αλάπηπμε 

ςεπδνθαηαρσξήζεσλ. Ζ κφλε απφιπηε αληέλδεημε γηα ηε κέζνδν είλαη ε παξνπζία 

εκθπηεπκέλνπ θαξδηαθνχ βεκαηνδφηε.  

 

Δηθφλα 4.2: Δμέηαζε καγλεηηθήο ρνιαγγεην-παγθξεαηνγξαθίαο θαηά ηελ νπνία 

αλαδεηθλχεηαη δηάηαζε ησλ έλδν- θαη έμσ- επαηηθψλ ρνιαγγείσλ ιφγσ απφθξαμεο 

ζηνλ πεξηθεξηθφ θνηλφ ρνιεδφρν πφξν ν νπνίνο δελ απεηθνλίδεηαη (βέινο).  
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4.1.7 Δλδνζθνπηθόο ππέξερνο 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά λέα ηερληθή κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη πςειήο 

επθξηλείαο εηθφλεο ηδίσο απφ ηελ θεθαιή ηνπ παγθξέαηνο κε ηελ ρξήζε ελφο 

ερνβνιέα πςειήο ζπρλφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ηειηθφ άθξν ελφο 

ελδνζθνπίνπ. Σν ελδνζθφπην ηνπνζεηείηαη ζην ζηνκάρη θαη ζην δσδεθαδάθηπιν ζε 

άκεζε γεηηλίαζε κε ηελ θεθαιή ηνπ παγθξέαηνο θαη ηελ πεξηνρή ηεο ιεθχζνπ. 

Πξνζθέξεη πςειφηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ΤΣ, ηδίσο γηα 

φγθνπο κηθξφηεξνπο απφ 3 εθ ζε δηάκεηξν. Δπίζεο δηαζέηεη πςειή επθξίλεηα ζηελ 

αλάδεημε ηεο ηνπηθήο δηήζεζεο θαη ησλ ιεκθαδεληθψλ κεηαζηάζεσλ, κε 

απνηειέζκαηα φκσο αλάινγα κε απηά ηεο πνιπηνκηθήο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο ε 

νπνία κπνξεί επηπιένλ λα αλαδείμεη θαη ηελ παξνπζία ηπρφλ κεηαζηάζεσλ ζην ήπαξ.  

 

4.1.8 Σνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίωλ (Positron Emission Tomography) 

Πξφθεηηαη γηα έλα κε επεκβαηηθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ην νπνίν παξέρεη 

πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζην κεηαβνιηζκφ (θαη φρη ζηε κνξθνινγία) γηα δηάθνξνπο 

φγθνπο. Οη θαθνήζεηο φγθνη εκθαλίδνπλ κηα πςειφηεξε πξφζιεςε 18- 

θζνξηνδεζνμπγιπθφδεο (18F-FDG) ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηβάιινληεο θπζηνινγηθνχο 

ηζηνχο. Ζ κέζνδνο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ δηάγλσζε κηθξψλ φγθσλ (< 2 εθ) θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αλάδεημεο κεηαζηάζεσλ (ηδίσο πεξηηνλατθέο εκθπηεχζεηο). Με ην 

ζπλδπαζκφ κε ππνινγηζηηθφ ηνκνγξάθν ιακβάλνληαη πην πιήξεηο εηθφλεο φζνλ 

αθνξά ζηελ αλαηνκηθή ιεπηνκέξεηα.  

 

 

 

 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 36 

4.2 Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε 

 

4.2.1 Αδελνθαξθίλωκα Παγθξέαηνο  

 

4.2.1.1 ηαδηνπνίεζε  

Οη φγθνη ηνπ παγθξέαηνο ζηαδηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα TNM [39]. Ζ 

αθξηβήο ζηαδηνπνίεζε θαηέρεη κείδνλ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ησλ φγθσλ ηνπ 

παγθξέαηνο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ή φρη ηεο ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο ηνπ φγθνπ. Ζ 

ΤΣ είλαη ε κέζνδνο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ζηαδηνπνίεζεο. Με ηελ 

παξνπζία ηεο απεηθφληζεο κε καγλεηηθφ ζπληνληζκφ (ΜΣ) θαη ηνπ ελδνζθνπηθνχ 

ππέξερνπ είλαη δπλαηφλ λα βειηησζεί ε αθξίβεηα ηεο πξνεγρεηξηηηθήο ζηαδηνπνίεζεο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθφξα ηελ ηνπηθή δηήζεζε θαη ηελ εκπινθή ή κε ησλ επηρψξησλ 

ιεκθαδέλσλ.  

 

4.2.1.2 Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε  

Ζ ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε είλαη ε κφλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί «ελ δπλάκεη» ζεξαπεπηηθή γηα ηνπο αζζελείο κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο. Ηδεσδψο, έλα ρεηξνπξγηθφ φξην R0 πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί, δεδνκέλνπ 

φηη ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε R1 θαη R2 εμαίξεζε είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ 

απηή ησλ αζζελψλ κε εμαίξεζε R0 (Πίλαθαο 4.1) [40]. 
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Πίλαθαο 4.1 Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ είδνπο ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο φγθσλ. 

 

Ζ πξνεγρεηξεηηθή ζηαδηνπνίεζε βνεζά ζηελ επηινγή ησλ αζζελψλ κε εμαηξέζηκεο 

βιάβεο, νη νπνίνη πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη ζηελ θαηάιιειε γεληθή θαηάζηαζε γηα λα 

ππνβιεζνχλ ζε κηα εξγψδε επέκβαζε. Οη πηζαλέο αληελδείμεηο είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο: 

- Μεηαζηάζεηο ζην ζπθψηη, ζηνλ πλεχκνλα ή ζην πεξηηφλαην 

- Μεηαζηάζεηο πέξα απφ ηνπο επηρψξηνπο ιεκθαδέλεο 

- Μείδνλα έγθιεζε (> απφ 2εθ ζε κήθνο θαη >50% ζε πεξηθέξεηα)  

ηεο  ππιαίαο ή ηεο άλσ κεζεληεξίνπ θιέβαο 

- Έγθιεζε ηεο άλσ κεζεληεξίνπ, ηνπ αιιήξεηνπ ηξίπνδα ή ησλ επαηηθψλ 

        αξηεξηψλ 

- Κίξξσζε κε ππιαία ππέξηαζε 

- Παζνινγίεο πνπ απνθιείνπλ ηελ ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε 

Αζθαιψο ε εμαίξεζε νθείιεη λα γίλεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα κε πςειφ αξηζκφ 

επεκβάζεσλ αλά έηνο. Σν ηζνδχγην ησλ πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ θαζψο θαη νη 

παξάκεηξνη ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο νθείινπλ λα ειέγρνληαη θαη λα δηνξζψλνληαη πξηλ 

ηελ ρεηξνπξγηθή  εμαίξεζε ή νπνηαδήπνηε επεκβαηηθή πξάμε. Ζ εμαίξεζε ησλ φγθσλ 

Δίδνο εμαίξεζεο Πεξηγξαθή 

R0 

Πιήξεο εμαίξεζε ηνπ καθξνζθνπηθά εκθαλή φγθνπ κε  

αξλεηηθά ηζηνινγηθά φξηα εμαίξεζεο, αθφκε θαη αλ  

ππάξρνπλ ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο 

R1 
Πιήξεο εμαίξεζε ηνπ καθξνζθνπηθά εκθαλή φγθνπ κε  

ζεηηθά ηζηνινγηθά φξηα εμαίξεζεο 

R2 Μεξηθή εμαίξεζε ηνπ καθξνζθνπηθά εκθαλή φγθνπ  
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ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο είηε κε ηελ θιαζζηθή 

επέκβαζε θαηά Kausch θαη Whipple είηε κε παγθξεαην-δσδεθαδαθηπιεθηνκή θαη 

δηαηήξεζε ηνπ ππισξνχ (Δηθφλα 4.3). ηελ δεχηεξε πεξίπησζε επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνκάρνπ κεηεγρεηξεηηθά. Ζ επέκβαζε 

ζπλίζηαηαη ζε ηξία ζηάδηα : 

1. Αμηνιφγεζε ηεο εμαηξεζηκφηεηαο 

2. Δμαίξεζε φγθνπ 

3. Αλαθαηαζθεπή ηεο γαζηξεληεξηθήο ζπλέρεηαο 

 

 

 

Γελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλεη πιήξεο παγθξεαηεθηνκή, εθηφο αλ δελ ππάξρεη άιινο 

ηξφπνο λα επηηεπρηεί κηα εμαίξεζε ηχπνπ R0 (Πηλάθαο 4.1). Γελ ππάξρνπλ αξθεηά 

ζηνηρεηά γηα ην αλ κηα εθηεηακέλε ιεκθαδελεθηνκή κε ή ρσξίο εμαίξεζε ηεο ππιαίαο 

Δηθφλα 4.3 ρεκαηηθή απεηθφληζε επέκβαζεο θαηά Kausch θαη Whipple (δεμηά  

εηθφλα) θαη παγθξεαην-δσδεθαδαθηπιεθηνκήο (αξηζηεξή εηθφλα) κε δηαηήξεζε ηνπ 

ππισξνχ (βέινο).  
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θιέβαο είλαη αλψηεξε απφ ηελ ηππηθή ιεκθαδελεθηνκή. ηελ πεξίπησζε φγθσλ ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηεο νπξάο ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη πεξηθεξηθή παγθξεαηεθηνκή κε 

ζπιελεθηνκή θαη  en bloc ιεκθαδελεθηνκή . 

Ζ ρεηξνπξγηθή ζλεζηκφηεηα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5% ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα, 

αιιά ε εμαίξεζε ησλ παγθξεαηηθψλ φγθσλ έρεη λνζεξφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 30%. 

Πέξα απφ ηηο επηπινθέο πνπ πεξηιακβάλεη νχησο ή άιισο έλα κεγάιν ρεηξνπξγείν, 

κείδνλεο ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο αλαθέξνληαη, φπσο δεκηνπξγία παγθξεαηηθνχ 

ζπξηγγίνπ, θαζπζηεξεκέλε γαζηξηθή θέλσζε, αηκνξξαγία, ινίκσμε ζηηο ρεηξνπξγηθέο 

ηνκέο, ελδνθνηιηαθή ζήςε, νμεία παγθξεαηίηηδα, ζξφκβσζε ηεο ππιαίαο θιέβαο, 

ρπιψδεο αζθίηεο θαη δηαξξνή απφ ηα ρνιεθφξα. Ζ κεηεγρεηξεηηθή αγσγή κε ηελ 

ρξήζε  νθηξενηίδεο γηα 5-7 εκέξεο κπνξεί λα κεηψζεη ηεο πηζαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ 

παγθξεαηηθνχ ζπξηγγίνπ. Σν πνζνζηφ επαλεπέκβαζεο είλαη πεξίπνπ 10% θαη ην 

πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο γηα ηηο επαλεπεκβάζεηο θηάλεη ην 60%. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πξνζδφθηκν ηεο επηβίσζεο 

κεηά απφ εμαίξεζε φγθνπ ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο είλαη ε δηήζεζε ή φρη ησλ 

ιεκθαδέλσλ, ην κέγεζνο θαη ζηάδην ηνπ φγθνπ θαη ε θαηάζηαζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

νξίνπ [41]. Ζ κέζε επηβίσζε κεηά απφ εμαίξεζε παγθξεαηηθνχ φγθνπ είλαη 11-20 

κήλεο θαη ε πεληαεηήο επηβίσζε είλαη 7-25%. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλαπηχζζνπλ 

ππνηξνπή ηεο λφζνπ κέζα ζε δχν ρξφληα απφ ην ρεηξνπξγείν, ζπλήζσο ζηελ ζέζε ηεο 

εμαίξεζεο, ζην πεξηηφλαην ή ζην ήπαξ.  

 

4.2.1.3 Δπηθνπξηθή ζεξαπεία (adjuvant chemotherapy) 

Ζ επηθνπξηθή ζεξαπεία (adjuvant chemotherapy) ζεσξήζεθε αξρηθά φηη κπνξεί λα 

απμήζεη ηα πνζνζηά εμαηξεζηκφηεηαο θαη λα κεηψζεη ηελ ππνηξνπή ηνπ νξίνπ, άιια 

δελ ππάξρνπλ επαξθείο κειέηεο πξνο ζηηγκή γηα απηφ [42, 43]. Δπίζεο, έρνπλ 
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ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα ρεκεηνζεξαπεπηηθά πνπ απμάλνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζηελ αθηηλνζεξαπεία (radio sensitizing chemotherapy agents), 

φπσο 5-θζνξν-νπξαθίιε, γεκζηηαβίλε, παθιηηαμέιε, cis-πιαηίλα. Ζ κεγαιχηεξε κέρξη 

ηψξα κειέηε (ESPAC-1) έδεημε φηη ε ζεξαπεία εθινγήο γηα ηνπο αζζελείο κε 

εμαηξέζηκν θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο είλαη ε ζεξαπεπηηθή εθηνκή ηνπ φγθνπ, 

αθνινπζνχκελε απφ επηθνπξηθή ζπζηεκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία [43] 

 

4.2.1.4 Δπαγωγηθή ζεξαπεία (neo-adjuvant chemotherapy) 

ηελ επαγσγηθή (neo-adjuvant) ζεξαπεία ρνξεγείηαη ρεκεηνζεξαπεία ή 

εθαξκφδεηαη αθηηλνζεξαπεία ή ζπλδπαζκφο απηψλ πξηλ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε 

ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζηαδίνπ ηνπ φγθνπ (down staging). Ο 

ξφινο ηεο επαγσγηθήο ζεξαπείαο ζηνλ θαξθίλν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο 

παξακέλεη αξθεηά ακθηιεγφκελνο, αθνχ δελ έρνπλ γίλεη αξθεηέο ηπραηνπνηεκέλεο 

θιηληθέο κειέηεο.  

 

4.2.2  Υνιαγγεηνθαξθίλωκα 

 

4.2.2.1 ηαδηνπνίεζε  

Σν ελδνεπαηηθφ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ζηαδηνπνηείηαη κε βάζε ην ζχζηεκα ΣΝΜ 

γηα ηνπο ελδνεπαηηθνχο φγθνπο [44]. ηελ πεξίπησζε ηεο εμσεπαηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο νθείιεη λα θαζνξηζηεί ε ζρέζε ηνπ φγθνπ κε ηελ ππιαία 

θιέβα θαη ηελ επαηηθή αξηεξία πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ ε βιάβε είλαη 

εμαηξέζηκε. Ζ ζηαδηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Καξθίλνπ 

(American Joint Committee on Cancer - AJCC) είλαη βαζηζκέλε ζε αλαηνκν-

παζνινγηθά ζηνηρεηά ηα νπνία είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζδφθηκνπ ηνπ 
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αζζελνχο αιιά φρη ηφζν ρξήζηκα ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εμαηξεζηκφηεηαο ηνπ φγθνπ 

[45]. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Bismuth θαη Corlette γηα ην επαηνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα (Δηθφλα 3.1) είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ φγθνπ θαη 

ηεο εμάπισζεο ηνπ εληφο ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ, αιιά φκσο δελ κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ηελ εμαηξεζηκφηεηα. Σν λνζνθνκείν New York Memorial (Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center - MSKCC) έρεη πξνηείλεη έλα ζχζηεκα ζηαδηνπνίεζεο 

γηα ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα γλσζηφ σο «θξηηήξηα Σ-ζηαδίνπ» (T-stage criteria) [45]. 

Σν ζχζηεκα ζηαδηνπνίεζεο MSKCC βαζίδεηαη ζηελ ζέζε θαη έθηαζε ηεο δηήζεζεο 

ησλ ρνιαγγείσλ, ζηελ παξνπζία ή φρη δηήζεζεο ηεο ππιαίαο θιέβαο θαη ζηελ 

παξνπζία ή φρη αηξνθίαο επαηηθνχ ινβνχ αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαζηάζεηο ή ηελ 

ιεκθαδεληθή δηήζεζε (Πίλαθαο 4.2).  

 

 

Πίλαθαο 4.2  χζηεκα ζηαδηνπνίεζεο MSKCC 

ηάδην Κξηηήξηα 

Σ1 

Όγθνο πνπ αθνξά ζηελ ζπκβνιή ησλ ρνιεθφξσλ κε ή  

ρσξίο κνλφπιεπξε επέθηαζε ζηα δεχηεξεο ηάμεο  

ρνιεθφξα  

Σ2 

Όγθνο πνπ αθνξά ζηελ ζπκβνιή ησλ ρνιεθφξσλ κε ή  

ρσξίο  νκφπιεπξε επέθηαζε ζηα δεχηεξεο ηάμεο  

ρνιεθφξα θαη κε νκφπιεπξε δηήζεζε ηεο ππιαίαο θιέβαο  

κε ή ρσξίο νκφπιεπξε αηξνθία επαηηθνχ ινβνχ  

Σ3 

Όγθνο πνπ αθνξά ζηελ ζπκβνιή ησλ ρνιεθφξσλ κε  

εηεξφπιεπξε επέθηαζε ζηα δεχηεξεο ηάμεο ρνιεθφξα ή  

νκφπιεπξε επέθηαζε ζηα δεχηεξεο ηάμεο ρνιεθφξα κε  

εηεξφπιεπξε δηήζεζε ηεο ππιαίαο θιέβαο ή νκφπιεπξε  

επέθηαζε ζηα δεχηεξεο ηάμεο ρνιαγγεία κε εηεξφπιεπξε  

αηξνθία επαηηθνχ ινβνχ ή  κείδνλα ή εηεξφπιεπξε  

δηήζεζε ηεο ππιαίαο θιέβαο  
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4.2.2.2 Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε  

Ζ ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε R0 κε αξλεηηθά ηζηνινγηθά φξηα είλαη ε κφλε ζεξαπεία 

γηα ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα. Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο δηάγλσζεο, 

ειάρηζηνη κφλν αζζελείο είλαη θαηάιιεινη θαη γη' απηφ ην ιφγν απαηηείηαη έγθαηξε 

ζπλελλφεζε κε ηελ θαηάιιειε ρεηξνπξγηθή νκάδα [46]. Σν είδνο θαη ε έθηαζε ηεο 

ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν φγθνο (εληφο ηνπ 

επαηηθνχ παξεγρχκαηνο ή ζηα εμσεπαηηθά ρνιαγγεία). Γηα ην εμσεπαηηθφ 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ην νπνίν αθνξά ζηνλ θνηλφ ρνιεδφρν πφξν, γίλεηαη εμαίξεζε 

ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ θαη ησλ ιεκθαγγείσλ ηεο πχιεο [47]. Οη πεξηζζφηεξνη 

αζζελείο κε εμσεπαηηθφ φγθν ν νπνίνο αθνξά θαη ζηελ επαηηθή πχιε, ζπλήζσο 

ππνβάιινληαη θαη ζε κεξηθή επαηεθηνκή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί αζθαιήο 

εμαίξεζε [47]. Οη φγθνη ηεο επαηηθήο πχιεο (ηχπνπ Klatskin) ζπλήζσο δηεζνχλ ην 

κείδνλα πφξν ηνπ θεξθνθφξνπ ινβνχ θαη ηνλ θεξθνθφξν ινβφ ηνπ ήπαηνο, ν νπνίνο 

νθείιεη λα εμαηξεζεί. Σα πεξηθεξηθά ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηα αληηκεησπίδνληαη κε 

παγθξεαην-δσδεθαδαθηπιεθηνκή (θιαζζηθή επέκβαζε θαηά Kausch θαη Whipple ή 

κε εθηνκή θαη δηαηήξεζε ηνπ ππισξνχ) φπσο θαη νη φγθνη ηεο ιεθχζνπ ή ηεο 

θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο, πξνζβιέπνληαο ζε εμαίξεζε R0 (Δηθφλα 4.3) [46]  . 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο εμαηξεζηκφηεηαο νθείιεη λα μεθηλήζεη άκεζα κε ηελ δηάγλσζε 

ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο θαη πξηλ ηελ ERCP ή PTC ή ηελ ελδερφκελε ηνπνζέηεζε 

ελδνπξφζεζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζεί ηνπηθή θιεγκνλή ε νπνία θαζηζηά 

δπζθνιφηεξε ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε [46, 48].  

Ζ πηζαλφηεηα ε απφθξαμε ησλ ρνιεθφξσλ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε 

κεηαζηαηηθήο λφζνπ νθείιεη λα απνθιεηζηεί κε απεηθφληζε ηνπ ζψξαθα, ηεο θνηιηάο 

θαη ηεο ππέινπ, δεδνκέλνπ φηη ηα ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηα είλαη αδελνθαξθηλψκαηα 

θαη δελ δηαζέηνπλ παζνγλσκνληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε. Οη 
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αζζελείο νη νπνίνη ζεσξνχληαη ππνςήθηνη γηα ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε πξέπεη λα είλαη 

ζε θαιή γεληθή θαηάζηαζε, λα πάζρνπλ απφ φγθν ν νπνίνο κπνξεί λα εμαηξεζεί κε 

ηζηνινγηθά αξλεηηθά ρεηξνπξγηθά φξηα θαη λα κελ έρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ παξνπζία 

κεηαζηάζεσλ [47, 49, 50]. Ζ δηήζεζε ηεο ηδίσο επαηηθήο αξηεξίαο ή ηεο ππιαίαο 

θιέβαο είλαη ε πην ζεκαληηθή αληέλδεημε ζηελ ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηνπ 

ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο γηα ηα πεξηζζφηεξα εμεηδηθεπκέλα θέληξα. Τπάξρνπλ 

ειάρηζηα θέληξα ηα νπνία πξνηείλνπλ ηελ en bloc εμαίξεζε κε αλαθαηαζθεπή ησλ 

αγγείσλ κε ακθηιεγφκελα φκσο απνηειέζκαηα [51]. Ζ επέθηαζε ηνπ φγθνπ ζηα 

δεχηεξεο ηάμεο ρνιαγγεία θαη ζηνπο δπν ινβνχο (θαηεγνξία VI θαηά Bismuth) επίζεο 

θαζηζηά ηνλ φγθν κε εμαηξέζηκν. Ζ εμαηξεζηκφηεηα εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ηελ 

αηξνθία ή φρη ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ απφ ηνλ φγθν ινβνχ ηνπ ήπαηνο [50]. Ζ αθξηβήο 

ζηαδηνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ εμαίξεζε δηφηη ζε νξηζκέλεο ζεηξέο έρεη 

αλαθεξζεί θαη αιιαγή ηεο ζηαδηνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% κε απνηέιεζκα ε επέκβαζε λα είλαη παξεγνξεηηθνχ 

ραξαθηήξα [50, 52]. Παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ κεηεγρεηξεηηθή πνξεία 

ησλ αζζελψλ είλαη ε ππεξρνιεξπζξπλαηκία, ν θίλδπλνο κεηεγρεηξεηηθήο επαηηθήο 

αλεπάξθεηαο, ν ππνζηηηζκφο θαη ε ππν-αιβνπκηλαηκία [53]. 

Μεηά ηελ εμαίξεζε, ηα πνζνζηά επηβίσζεο γηα ην ελδνεπαηηθφ 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θπκαίλνληαη απφ 8% έσο θαη 47% κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζηνπο αζζελείο κε αξλεηηθά ηζηνινγηθά φξηα [53-57]. Γηα ην εμσεπαηηθφ 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ε πεληαεηήο επηβίσζε θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 20-54% ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζζελψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε παγθξεαην-

δσδεθαδαθηπιεθηνκή [58, 59]. Ζ κεηάζηαζε ζηνπο επηρψξηνπο ιεκθαδέλεο είλαη 

πνιχ ζπρλή ηδίσο ζην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο (έσο θαη 35%), 
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αιιά δελ ππάξρεη εθηελήο ηεθκεξίσζε ζην εάλ ε εθηεηακέλε ιεκθαδελεθηνκή 

βειηηψλεη ηελ επηβίσζε [60]. 

 

4.2.2.3  Δπηθνπξηθή ζεξαπεία (adjuvant chemotherapy) 

Ζ επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δείμεη φηη βειηηψλεη 

νπζηαζηηθά ηελ επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε εμαηξεζέλ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα [61]. ηηο 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο ρνξεγήζεθε 5-θζνξν-νπξαθίιε (5-FU), κφλε ή ζε ζπλδπαζκφ 

κε κεζνηξεμάηε, cis-πιαηίλα ή κηηνκπθίλε-C, ιεπθνβνξίλε, ηληεξθεξφλε-άιθα, κε 

ελδνθιέβηα, ελδναξηεξηαθή ή ελδνπνξηθή έγρπζε [46].  

 

 

4.3  Παξεγνξεηηθή αληηκεηώπηζε  

 

4.3.1 Αδελνθαξθίλωκα Παγθξέαηνο  

Λφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο δηάγλσζεο ησλ αζζελψλ κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο, ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ε βιάβε ζεσξείηαη κε εμαηξέζηκε θαη 

νη αζζελείο θαηαθεχγνπλ ζε παξεγνξεηηθή αληηκεηψπηζε. Καηά ζπλέπεηα ε εμάιεηςε 

ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ απηψλ. Ζ απφθαζε γηα ην εάλ ζα αθνινπζήζεη 

παξεγνξεηηθή αληηκεηψπηζε ή ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη ζε δπν ρξνληθέο 

ζηηγκέο ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ. Ζ πξψηε είλαη ε θάζε ηεο πξνεγρεηξηηηθήο 

ζηαδηνπνίεζεο, φπνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ην εάλ ζα αθνινπζήζεη «ελ δπλάκεη» 

ζεξαπεπηηθφ ρεηξνπξγείν, παξεγνξεηηθφ ρεηξνπξγείν ή ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο. Ζ 

δεχηεξε ρξνληθή ζηηγκή είλαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο φπνπ 

ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ην εάλ ζα γίλεη κηα R0 ή R1 εμαίξεζε.  
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Σα ηξία ζεκαληηθφηεξα ζπκπηψκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ είλαη ν απνθξαθηηθφο 

ίθηεξνο, ε απφθξαμε ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη ν πφλνο [62]. Ο απνθξαθηηθφο ίθηεξνο 

παξνπζηάδεηαη ζην 70-90% ησλ αζζελψλ (ζην 100% κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ 

νξγάλνπ) θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή. Ζ 

παξνρέηεπζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε δηαδεξκηθή ή ελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε 

ελδνπξφζεζεο ή ρεηξνπξγηθά κε ηελ δεκηνπξγία ρνινπεπηηθήο αλαζηφκσζεο [62, 63]. 

Ζ δπν κέζνδνη έρνπλ ζπγθξηζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο ζε ηέζζεξηο 

ηπραηνπνηεκέλεο πξννπηηθέο κειέηεο [64-67]. Ζ ηερληθή επηηπρία γηα ηε 

βξαρππξφζεζκε απνζπκθφξεζε ηνπ ίθηεξνπ είλαη ζπγθξίζηκε θαη ζηηο δπν κεζφδνπο 

θαη θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 80-100%. 

 

4.3.1.1 Παξεγνξεηηθή ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

Ζ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε πξψηκε λνζεξφηεηα, 

καθξχηεξε παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη πηζαλφηεξα κε πςειφηεξε πξψηκε 

ζλεηφηεηα. Ζ ρξήζε ησλ ελδνπξνζέζεσλ ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξν πνζνζηφ 

λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο αιιά ζπρλά νδεγεί ζε επηπινθέο θαη επαλεπεκβάζεηο 

ιφγσ απφθξαμεο ηεο ελδνπξφζεζεο, ινίκσμεο θαη ζχλδξνκν γαζηξηθήο εμφδνπ. Καηά 

ζπλέπεηα ε ρεηξνπξγηθή παξεγνξεηηθή πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζζελείο 

ησλ νπνίσλ ε αλακελφκελε επηβίσζε μεπεξλά ηνπο έμη κήλεο [68]. Ζ ρνινπεπηηθή 

αλαζηφκσζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε επαην-λεζηηδηθή αλαζηφκσζε ή κε δηπιή 

αλαζηφκσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη γαζηξνεληεξηθήο αλαζηφκσζεο (ΓΔΑ).  

Γπν πξννπηηθέο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο θαηαιήγνπλ φηη ε πξνθπιαθηηθή 

γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ απιή ρνινπεπηηθή 

αλαζηφκσζε, δηφηη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αλάπηπμεο ζπλδξφκνπ γαζηξηθήο 
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εμφδνπ θαη ε επέκβαζε ζπλνδεχεηαη απφ κηθξφηεξε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα [69, 

70]. ηηο κειέηεο απηέο θαλείο αζζελήο ν νπνίνο ππνβιήζεθε ζε γαζηξνλεζηηδηθή 

αλαζηφκσζε δελ αλέπηπμε ζχλδξνκν γαζηξηθήο εμφδνπ, ζε αληίζεζε κε ην 19% ησλ 

αζζελψλ πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζε γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε [70]. Ζ ηνπνζέηεζε 

ελδνπξφζεζεο ζην δσδεθαδάθηπιν είλαη επίζεο κηα επξέσο απνδεθηή κέζνδνο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλδξφκνπ γαζηξηθήο εμφδνπ [71]. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

ηνπνζέηεζεο ελδνπξφζεζεο ζηα ρνιεθφξα θαη ζην δσδεθαδάθηπιν έρεη ηερληθή 

επηηπρία κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο καιαθψλ 

ηξνθψλ ή αθφκε θαη πιήξνπο δηαηξνθήο [72, 73]. Καηά ζπλέπεηα ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

γαζηξνλεζηηδηθήο αλαζηφκσζεο δελ είλαη πιήξσο απνζαθεληζκέλε.  

 

4.3.1.2 Υξήζε Δλδνπξνζέζεωλ 

θνπφο ησλ ελδνπξνζέζεσλ είλαη ε ζπκπησκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ίθηεξνπ θαη 

ηνπ θλεζκνχ, ε πξφιεςε ηεο ρνιαγγεητηηδαο θαη ηεο ζηαδηαθήο αλεπάξθεηαο ηνπ 

ήπαηνο ιφγσ παξαηεηακέλεο απφθξαμεο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αζζελψλ [64-67]. Οη ελδνπξνζέζεηο ηνπνζεηνχληαη είηε δηαδεξκηθά είηε ελδνζθνπηθά. 

Σα είδε ησλ ελδνπξνζέζεσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην 5.  

 

4.3.1.2 Αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ 

Σελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, πεξίπνπ ην 40-80% ησλ αζζελψλ αλαθέξνπλ πφλν. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ζπλήζσο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αλαιγεηηθψλ φπσο ηα κε 

ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θαη ηα αλαιγεηηθά κε δηαδεξκηθή ή δηα ηνπ ζηφκαηνο 

ρνξήγεζε. Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε πιήμε ηνπ θνηιηαθνχ πιέγκαηνο ε νπνία κπνξεί 

λα γίλεη είηε δηαδεξκηθά, είηε κε ηελ ρξήζε ελδνζθνπηθνχ ππέξερνπ είηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ιαπαξνηνκήο [74-77].    
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4.3.1.3 Αθηηλνζεξαπεία 

Γηάθνξεο κειέηεο θάζεο ΗΗ έρνπλ πεξηγξάςεη ην ξφιν ηεο αθηηλνζεξαπείαο ζηνλ 

κε κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο. Με ηηο λεφηεξεο ηερληθέο αθηηλνζεξαπείαο, 

πςειέο δφζεηο, ηεο ηάμεο ησλ 72 Gy, κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ρσξίο ηδηαίηεξε ηνμηθή 

δξάζε [78]. Πέξα φκσο απφ ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, ηα ινηπά απνηειέζκαηα 

είλαη απνγνεηεπηηθά. Ο κέζνο ρξφλνο επηβίσζεο έρεη αλαθεξζεί αλάκεζα ζηνπο 5.5 

θαη ηνπο 11 κήλεο. Ο ζπλδπαζκφο ρεκεην-αθηηλνζεξαπείαο έρεη επίζεο κειεηεζεί, κε 

ηελ έγρπζε 5-FU. Πξφζθαηα κειεηήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γεκζηηαβίλεο ε 

νπνία έρεη δείμεη φηη πξνθαιεί αθηηλνεπαηζζεζία in vitro ρσξίο φκσο νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ [79].  

 

4.3.1.4 Υεκεηνζεξαπεία 

Γηα ηνπο κεηαζηαηηθνχο φγθνπο ηνπ παγθξέαηνο, ε γεκζηηαβίλε ζεσξείηαη ε 

θαζηεξσκέλε ζεξαπεία. Ζ γεκζηηαβίλε ήηαλ αλψηεξε ηεο 5-FU ζε κηα 

ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πξνζθέξνληαο κηθξή βειηίσζε ζην κέζν πνζνζηφ επηβίσζεο, 

βειηίσζε ζηελ επηβίσζε ελφο έηνπο θαη βειηίσζε ζηα πνζνζηά θιηληθήο 

αληαπφθξηζεο [80]. Μεηά απφ απηή ηελ κειέηε δηάθνξεο άιιεο αθνινχζεζαλ κε 

ζθνπφ ην ζπλδπαζκφ ηεο γεκζηηαβίλεο κε άιινπο παξάγνληεο αιιά ρσξίο ζπνπδαία 

απνηειέζκαηα φπνηε ε γεκζηηαβίλε παξακέλεη ε ζεξαπεία επηινγήο.  

 

4.3.2  Υνιαγγεηνθαξθίλωκα 

Οη αζζελείο κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα επίζεο δηαγηγλψζθνληαη φηαλ ε λφζνο 

βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη ν φγθνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πξψηκε αγγεηαθή 

δηήζεζε θαη κεηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ λα θαηαθεχγεη 

ζε παξεγνξεηηθή αγσγή. Ζ παξεγνξεηηθή ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζηελ δηαδεξκηθή ή 
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ελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε ελδνπξνζέζεσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηελ απνθπγή ηεο ελδερφκελεο ζήςεο, ηελ νκαινπνίεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

ρνιεξπζξίλεο πξν ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ή ηεο αθηηλνζεξαπείαο [81, 82].  

 

4.3.2.1 Παξεγνξεηηθή ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

Ζ κέζε επηβίσζε γηα ην κε εμαηξεζέλ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα είλαη ηξεηο κήλεο αλ 

δελ παξνρεηεπζεί ε ρνιή, ελψ αγγίδεη ηνπο δψδεθα κήλεο εάλ γίλεη παξνρέηεπζε [83, 

84]. Ζ βαθηεξηαθή ρνιαγγεητηηδα ή ε επαηηθή αλεπάξθεηα ζπλήζσο απμάλνπλ ηε 

ζλεζηκφηεηα. Ζ ρεηξνπξγηθή παξεγνξεηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα επηηεπρηεί κε ηελ 

δεκηνπξγία ρνινπεπηηθήο αλαζηφκσζεο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη ε 

αλαζηφκσζε ζπλήζσο παξακέλεη βαηή γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο [85]. 

Σα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ απμεκέλε λνζεξφηεηα, ζλεηφηεηα, θφζηνο θαη 

ρξφλν απνζεξαπείαο σο απνηέιεζκα κηαο κείδνλνο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο [86].  

 

4.3.2.2 Υξήζε Δλδνπξνζέζεωλ 

Ζ παξεγνξεηηθή ζεξαπεία ζπλήζσο πξνζθέξεηαη κε ηελ ρξήζε ελδνπξνζέζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν ίθηεξνο θαη ν θλεζκφο, λα πξνιεθζεί ε 

ρνιαγγεητηηδα θαη ε ζηαδηαθή αλεπάξθεηα ηνπ νξγάλνπ ιφγσ παξαηεηακέλεο 

απφθξαμεο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ [87]. Ζ βαηφηεηα 

ζπλήζσο είλαη πςειφηεξε γηα ηνπο πεξηθεξηθνχο φγθνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο φγθνπο 

ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη δπν ή πεξηζζφηεξεο ελδνπξνζέζεηο γηα 

λα επηηεπρηεί ηθαλή παξνρέηεπζε [88, 89]. Οη ελδνπξνζέζεηο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην 5.  
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4.3.2.3 Αθηηλνζεξαπεία 

Ζ παξεγνξεηηθή αθηηλνζεξαπεία έρεη δνθηκαζηεί ζε αζζελείο κε κε εμαηξέζηκν 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα κε ζθνπφ ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ρνιεθφξσλ θαη ζηνλ έιεγρν 

ηνπ πφλνπ [90, 91]. Μειέηεο έρνπλ δείμεη αλάκηθηα απνηειέζκαηα κε ηελ ρξήζε 

εμσηεξηθήο αθηηλνζεξαπείαο κε ή ρσξίο ηελ ρξήζε ελδνπνξηθνχ ηξηδίνπ-192 ζην 

ζεκείν ηεο ζηέλσζεο. Σν φθεινο ζηελ επηβίσζε δελ είλαη μεθάζαξν θαη δελ ππάξρνπλ 

εθηελείο κειέηεο ζην ζέκα.  

 

4.3.2.4 Υεκεηνζεξαπεία 

Δπίζεο κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη έλα ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα ην νπνίν λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηνπο ελ ιφγσ αζζελείο [92]. Σν πνζνζηά αληαπφθξηζεο κε ηελ 

παξεγνξεηηθή ρεκεηνζεξαπεία είλαη ρακειά θαη δελ έρεη απνδεηρηεί φηη ππάξρεη 

θάπνην φθεινο ζηνπο αζζελείο πνπ παξνρεηεχνληαη θαη ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία 

έλαληη απηψλ πνπ δελ ιακβάλνπλ [93, 94]. Τπάξρνπλ θάπνηεο αλαθνξέο φπνπ ε 

ρξήζε ηεο 5-FU ζε ζπλδπαζκφ κε θάξκαθα φπσο ε εηνπνζίδε θαη ε ιεπθνβνξίλε 

δείρλνπλ κεξηθή αληαπφθξηζε ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ρεκεηνεπαίζζεηνπο φγθνπο 

(π.ρ. θαξθίλνο ηνπ ζηνκάρνπ) ζηαζεξνπνηψληαο ηελ εμέιημε ηνπ φγθνπ θαη ηελ 

πξφνδν ηεο λφζνπ [95]. 
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5. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΧΝ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αζζελψλ 

κε θανήζνπο αηηηνινγίαο ζηέλσζε ησλ ρνιεθφξσλ θαηαιήγνπλ ζε παξεγνξεηηθή 

ζεξαπεία. Ζ ρξήζε ησλ κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ απνηειεί πιένλ εγθαζηδξπκέλν 

ηξφπν παξεγνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο [96-112]. Οη ελδνπξνζέζεηο ησλ ρνιεθφξσλ 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ είηε δηαδεξκηθά είηε ελδνζθνπηθά. Οη ελδνπξνζέζεηο πνπ 

κειεηήζεθαλ ζε απηή ηελ δηαηξηβή ηνπνζεηήζεθαλ φιεο δηαδεξκηθά κε ηελ δηελέξγεηα 

δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ρνιαγγεηνγξαθίαο.  

Ζ δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία εμειίρζεθε ζηαδηαθά απφ κηα δηαγλσζηηθή ηερληθή 

κέζσ ηεο νπνίαο θαζίζηαηαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί ην ζεκείν απφθξαμεο ησλ 

ρνιαγγείσλ ζε κηα ζεξαπεπηηθή ηερληθή, κέζσ ηεο νπνίαο ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά 

εμσηεξηθνί θαζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο απφθξαμεο ησλ ρνιεθφξσλ 

(Δηθφλα 5.1α) [113- 116]. 

Πεξεηαίξσ εμέιημε ηεο ηερληθήο απηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ 

πιηθψλ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηέιεπζεο δηα ηεο απφθξαμεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο 

θαζεηήξσλ πνιιαπιψλ νπψλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ παξνρέηεπζε ηεο ρνιήο πξνο 

ην δσδεθαδάθηπιν (Δηθφλα 5.1β) [117]. Ζ παξνπζία ηνπ εμσηεξηθνχ θαζεηήξα 

παξνρέηεπζεο ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ινηκψμεσλ (πεξίπνπ 40%) ζηηο 

πξψηεο ζεηξέο αζζελψλ πνπ κειεηήζεθαλ, αιιά ζηαδηαθά ηα απνηειέζκαηα 

βειηηψζεθαλ κε ηεο πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ηεο ηερληθήο [118- 121] 

Ζ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο 

ρνιαγγεηνγξαθίαο νθείιεηαη θαη ζηελ βειηίσζε ησλ απεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ πξν ηεο 

επέκβαζεο (ππεξερνηνκνγξαθία, ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή 

ρνιαγγεηνπαγθξεαηνγξαθία).  
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α)  

β)  

Δηθφλα 5.1 ρεκαηηθή απεηθφληζε α) δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο παξαθέληεζεο 

ρνιεθφξσλ θαη έγρπζεο ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ (δηαδεξκηθή δηεπαηηθή 

ρνιαγγεηνγξαθία) θαη β) δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθνχ 

θαζεηήξα παξνρέηεπζεο πξνο απνζπκθφξεζε ησλ ρνιεθφξσλ. Δηθφλα απφ: 

www.upmc.com  
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πγθεθξηκέλα φηαλ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο ηδίσο ζε 

απνθξάμεηο ζηελ πχιε ηνπ ήπαηνο ν πξνγξακκαηηζκφο κε ηελ θαηάιιειε απεηθφληζε 

είλαη απνιχησο απαξαίηεηνο [122]. 

ηα πεξηζζφηεξα θέληξα ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε 

βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ππεξήρσλ γηα ηελ αζθαιή παξαθέληεζε ησλ ρνιαγγείσλ, ε 

νπνία γίλεηαη κε κηα ιεπηή βειφλε ηχπνπ Chiba δηακέηξνπ 21G θαη ηελ ρξήζε ελφο 

ιεπηνχ νδεγνχ ζχξκαηνο δηακέηξνπ 0.014 ηεο ίληζαο. Με ηελ ρξήζε νκφθεληξσλ 

θαζεηήξσλ ην ζχζηεκα κεηαηξέπεηαη ζε ζχζηεκα νδεγνχ ζχξκαηνο δηακέηξνπ 0.35 

ηεο ίληζαο φπνηε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε κε ην ζηελσζέλ ηκήκα γίλεηαη κε πδξφθηιν 

ζχξκα θαη έλαλ αγγεηνγξαθηθφ θαζεηήξα δηακέηξνπ 5Fr. Όηαλ γίλεη ε δηέιεπζε δηα 

ηεο ζηέλσζεο αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο. Ο ζθνπφο ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηεο ελδνπξφζεζεο είλαη ε παξνρέηεπζε ηεο ρνιήο κέρξη ηελ θαηάιεμε 

ηνπ αζζελνχο ρσξίο ηελ αλάγθε επαλεπέκβαζεο. 

 

5.1 Με επηθαιπκκέλεο  ελδνπξνζέζεηο  

Οη κεηαιιηθέο απηνεθηεηλφκελεο ελδνπξνζέζεηο έρνπλ ππεξηεξήζεη έλαληη ησλ 

πξνγελέζηεξσλ πιαζηηθψλ παξά ην αξρηθφ πςειφηεξν θφζηνο ηνπο [123, 124]. 

Παιαηφηεξα γηλφηαλ ρξήζε πιαζηηθψλ ελδνπξνζέζεσλ αιιά κειέηεο έδεημαλ φηη νη 

απηνεθηεηλφκελεο κεηαιιηθέο ελδνπξνζέζεηο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

βαηφηεηαο.  

Πξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο θαηαζθεπαζκέλεο απφ έλα κεηαιιηθφ πιέγκα ζε 

ζσιελσηή δηάηαμε. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζπλήζσο είλαη θξάκα αλνμείδσηνπ 

αηζαιηνχ ή θξάκα ληθειίνπ- ηηηαλίνπ (nitinol). Οη ελδνπξνζέζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξνχο δείθηεο ζηα άθξα ηνπο (Δηθφλα 5.2α). Έλα απφ 

ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ πιαζηηθψλ ελδνπξνζέζεσλ είλαη φηη νη 
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κεηαιιηθέο απην- εθηεηλφκελεο ελδνπξνζέζεηο ηνπνζεηνχληαη κε νκναμνληθφ ζχζηεκα 

κέζσ ελφο θέξνληνο θαζεηήξα πνιχ κηθξφηεξνπ ζε δηάκεηξν απφ ηελ ίδηα ηελ 

ελδνπξφζεζε ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ επαηηθνχ παξεγρχκαηνο 

θαηά ηελ δηαδξνκή ηνπνζέηεζεο ηνπο (Δηθφλα 5.2β).  

Σα λεκάηηα ηνπ πιέγκαηνο είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηδηαίηεξα επέιηθηε 

δηακφξθσζε έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε αλαηνκηθά 

δχζθνιεο πεξηνρέο. 

 

α)    β)  

 

 

ηελ πεξίπησζε απφθξαμεο κηαο κεηαιιηθήο ελδνπξφζεζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζε κηαο λέαο, νκφθεληξα ηεο πξνεγνχκελεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 

Δηθφλα 5.2 α) Γηακφξθσζε κε επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο κε αθηηλνζθηεξνχο 

δείθηεο ζηα άθξα (βέιε) β) Ζ δηάκεηξνο ηνπ θέξνληνο θαζεηήξα είλαη ηδηαηηέξα 

κηθξφηεξε απφ ηε δηάκεηξν ηεο ελδνπξφζεζεο. Δηθφλα απφ: http://medgadget.com 
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βαηφηεηα ηνπ ρνιαγγείνπ [125- 127]. Πέξα απφ ην πιενλέθηεκα φζνλ αθφξα ζην 

πνζνζηφ βαηφηεηαο νη Lammer et al. [124] αλαθέξνπλ φηη ε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ 

απηνεθηεηλφκελσλ ελδνπξνζέζεσλ ζπλνδεχνληαη κε κηθξφηεξν ρξφλν λνζειείαο θαη 

κηθξφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηηο αληίζηνηρεο πιαζηηθέο.  

Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο ελδνπξφζεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε επαλεπέκβαζε πξνζθέξνληαο κηα ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο ζηνπο 

αζζελείο.  

 

5.1.1 Ηζηνινγηθέο αιιαγέο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηωλ ελδνπξνζέζεωλ 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κεηαιιηθήο ελδνπξφζεζεο ζπκβαίλεη κηα ζεηξά 

βηνινγηθψλ αιιαγψλ εληφο ησλ ρνιαγγείσλ. Οη Hausegger et al [128] αλάιπζαλ ηηο 

ηζηνινγηθέο αιιαγέο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε κε επηθαιπκκέλσλ απηνεθηεηλφκελσλ 

κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ απφ θξάκα αλνμείδσηνπ αηζαιηνχ (ηχπνπ Wallstent, 

Boston Scientific, Watertown, MA, USA) ζε δεθαπέληε αζζελείο κε θαθνήζνπο 

αηηηνινγίαο ζηέλσζε. ε δεθαηέζζεξηο πεξηπηψζεηο δηεμήρζε ηζηνινγηθή αλάιπζε 

κεηά απφ λεθξνςία θαη ζε κηα πεξίπησζε εμεηάζηεθε ην ρεηξνπξγηθφ παξαζθεχαζκα 

κεηά απφ εθηνκή ηνπ φγθνπ. Σα παξαζθεπάζκαηα εμεηάζηεθαλ ζε έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 5 εκέξεο έσο θαη 21 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε. Ζ 

κηθξνζθνπηθή θαη ηζηνινγηθή αλάιπζε  ζηνπο αζζελείο πνπ εμεηάζηεθαλ κεηά απφ 5 

έσο 14 εκέξεο αλέδεημε φηη ην θπζηνινγηθφ θπβνεηδέο επηζήιην ηνπ ρνιεθφξνπ 

δέλδξνπ ήηαλ νινθιεξσηηθά θαηεζηξακκέλν ζηα ζεκεία φπνπ ηνπνζεηήζεθε ε 

ελδνπξφζεζε. Τπήξραλ ειάρηζηεο έσο κέηξηεο θιεγκνλψδεηο αιινηψζεηο ζηελ 

ππνβιελλνγφληα ζηνηβάδα, κε κεξηθή ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε θαη νίδεκα. Ζ έζσ 

επηθάλεηα βξηζθφηαλ θαιπκκέλε απφ κε εηδηθφ θνθθησκαηψδε ηζηφ. Ο ζπλδεηηθφο 

ηζηφο θαη ν φγθνο ήηαλ ζρεηηθά κεηαηνπηζκέλνη. Γελ αλαγλσξίζηεθαλ ζε απηή ηελ 
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ρξνληθή θάζε θαξθηληθά θχηηαξα εληφο ηνπ απινχ ησλ ρνιεθφξσλ. Γελ ππήξραλ 

ζεκεία νμείαο θιεγκνλήο (Δηθφλα 5.3).  

 

 

 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηνλ 2
ν
 θαη ην 12

ν
 κήλα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ελδνπξφζεζεο, αθνινχζεζε ελζσκάησζε ηεο ζπζθεπήο (ε επηθάλεηα ηεο 

ελδνπξφζεζεο θαιχθζεθε κεξηθψο ή πιήξσο απφ έλα ζηξψκα ηλνθνθθησκαηψδνπο 

ηζηνχ) ζε φινπο πιελ ελφο εθ ησλ αζζελψλ. Ζ έζσ επηθάλεηα ησλ ρνιαγγείσλ 

παξνπζίαζε ελαιιαγή νκαιψλ θαη αλψκαισλ πεξηνρψλ. ηηο πεξηνρέο κε νκαιή 

επηθάλεηα, ε ελδνπξφζεζε βξηζθφηαλ θαιπκκέλε απφ έλα ζηξψκα ηλν- 

Δηθφλα 5.3: Ηζηνινγηθφ παξαζθεχαζκα 10 εκέξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ελδνπξφζεζεο. Σν θπζηνινγηθφ θπβνεηδέο επηζήιην είλαη πιήξσο θαηεζηξακκέλν 

θαη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα έρεη δηαγξακκηζηεί απφ έλα κε εηδηθφ ζηξψκα 

θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ (βέιε). ην παξαζθεχαζκα πεξηιακβάλνληαη θαη ηκήκαηα 

παγθξεαηηθνχ ηζηνχ (αζηεξίζθνο) 
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θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ ηδίνπ πάρνπο ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε θαη ην φξην γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ απιφ δηαγξακκίζηεθε απφ έλα κνλνθχηηαξν ζηξψκα επίπεδσλ ηλνβιαζηψλ 

θαη ηλνθπζηηθψλ θπηηάξσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή νλνκάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο 

«ςεπδνεπηζειηνπνίεζε». ηα ηκήκαηα κε αλψκαιε επηθάλεηα, ε ελδνπξφζεζε 

βξηζθφηαλ θαιπκκέλε απφ έλα ζηξψκα ηζηνχ αλφκνηνπ πάρνπο, ην νπνίν απνηειείην 

απφ θνθθησκαηψδε ηζηφ, ηλνβιάζηεο θαη ηλνθπζηηθά θχηηαξα. ε έμη πεξηζηαηηθά κε 

θαιά δηαθνξνπνηεκέλνπο φγθνπο, κηθξέο νκάδεο θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 

αλαγλσξίζηεθαλ εληφο ηνπ ηλνθνθθησκαηψδνπο ηζηνχ ν νπνίνο επηθάιππηε ηελ 

ελδνπξφζεζε. ε δχν πεξηζηαηηθά επίζεο δηαπηζηψζεθε αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ 

δηα ηνπ πιέγκαηνο ηεο ελδνπξφζεζεο (ingrowth). Καη ζηα δχν απηά πεξηζηαηηθά 

επξφθεηην γηα φγθνπο κε έληνλε θπηηαξνβξίζεηα. Σα θχηηαξα αλαπηχρζεθαλ αλάκεζα 

ζηα δηαζηήκαηα ηεο ελδνπξφζεζεο κε πνιππνδνεηδή δηάηαμε θαη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε δελ είραλ πξνθαιέζεη θιηληθά ζεκαληηθή ζηέλσζε ελψ ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε ζεκεηψζεθε ζηέλσζε ηεο ηάμεο ηνπ 50% (Δηθφλα 5.4). ηα ηκήκαηα ηεο 

ελδνπξφζεζεο πνπ δελ αλαπηχρηεθε ε λενεμεξγαζία, παξαηεξήζεθε ελζσκάησζε θαη 

ςεπδνεπηζειηνπνίεζε θαζψο θαη έληνλε ίλσζε γχξν απφ ην πιέγκα ηεο 

ελδνπξφζεζεο.  

ε κηα αλάινγε κειέηε ζηελ νπνία κειεηήζεθαλ 24 παξαζθεπάζκαηα κεηά απφ 

λεθξνςία νη Bogut et al [129] αλαθέξνπλ αλάινγεο ηζηνινγηθέο αιιαγέο αιιά δελ 

παξαηεξείηαη αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ πξν ηνπ εμακήλνπ, γεγνλφο πνπ θαηά ηνπο 

ζπγγξαθείο νθείιεηαη ζηελ ηνπηθή λέθξσζε ηνπ φγθνπ ιφγν ηζραηκίαο απφ ηελ 

απμεκέλε πίεζε ηεο ελδνπξφζεζεο. Σν θαηλφκελν απηφ πεξηγξάθζεθε θαη απφ ηνπο 

Hausegger et al [128] κφλν πνπ εξκελεχηεθε σο δχλακε ε νπνία δηαθφπηεη ηελ 

ζπλέρεηα ηνπ ελδνζειίνπ θαη πξνθαιεί ηελ αλάγθε αλαλέσζεο κε απνηέιεζκα ηελ 
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αλάπηπμε αξρηθά ηλνθνθθησκαηψδνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λεφπιαζηνπ ηζηνχ ιφγν ηεο 

αχμεζεο ησλ παξαγφλησλ θιεγκνλήο θαη ησλ θπηηαξνθηλψλ ζηελ πεξηνρή.  

 

 

Δηθφλα 5.4: Ηζηνινγηθφ παξαζθεχαζκα 21 κήλεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ελδνπξφζεζεο ζε αζζελή κε επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα. Αλάπηπμε λεφπιαζηνπ 

ηζηνχ εληφο ηεο ελδνπξφζεζεο (βέιε). Δίλαη εκθαλή ην πιέγκα ηεο ελδνπξφζεζεο 

(θεθαιή βέινπο) θαζψο θαη ν έληνλνο  πιεηνκνξθηζκφο  ηνπ φγθνπ.  
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Ζ ππφζεζε φηη ε ππεξπιαζία ηνπ βιελλνγφλνπ ε νπνία παξαηεξήζεθε ζε κειέηεο 

κε δψα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απφθξαμε ηεο ελδνπξφζεζεο δελ επηβεβαηψζεθε 

απφ θακία απφ ηηο δπν κειέηεο [130, 131]. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη κεηαιιηθέο απηνεθηεηλφκελεο ελδνπξνζέζεηο 

ελδέρεηαη κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα λα δπζιεηηνπξγήζνπλ θαη λα πξνθχςεη εθ λένπ 

ίθηεξνο ιφγν ingrowth. παληφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο κε επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο, ε δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγν αλάπηπμεο ηεο 

λενεμεξγαζίαο θεληξηθφηεξα ηνπ θεληξηθνχ άθξνπ ηεο ελδνπξφζεζεο (overgrowth) ή 

αθφκε κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ παξνπζία ρνιηθήο ιάζπεο, ππνιεηκκάησλ 

ηξνθήο ή ιίζσλ [132]. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη αλαγθαία ε 

επαλεπέκβαζε θαη πηζαλφηαηα ε ηνπνζέηεζε λέαο ελδνπξφζεζεο [101, 132].  

 

5.2 Δπηθαιπκκέλεο  ελδνπξνζέζεηο  

Πεξαηηέξσ εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ησλ κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ ησλ 

ρνιεθφξσλ ήηαλ ε δεκηνπξγία επηθαιπκκέλσλ κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα ζρεηηθά κε ηηο κε επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο 

πξνβιήκαηα. Ζ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ αλάκεζα ζην πιέγκα ηεο ελδνπξφζεζεο 

ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ην πιηθφ επηθάιπςεο, κεηψλνληαο επίζεο 

ηελ βαθηεξηαθή κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ρνιηθήο ιάζπεο. ε απηέο 

ηηο ελδνπξνζέζεηο ε θαηαζθεπή νθείιεη λα βαζίδεηαη ζε έλα πιέγκα κεηαιιηθνχ 

ζθειεηνχ ζηνλ νπνίν πξνζθνιιάηαη έλα ζπλζεηηθφ πιηθφ επηθάιπςεο ην νπνίν είλαη 

βηνζπκβαηφ θαη αλζεθηηθφ ζηελ δηάβξσζε απφ ηελ ρνιή, ηηο γαζηξηθέο θαη ηηο 

παγθξεαηηθέο εθθξίζεηο [133]. Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο είλαη πξνηηκφηεξν λα 

βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα, κε ην ζπλζεηηθφ πιηθφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε ζηήξημε ηεο ελδνπξφζεζεο. Ζ κεκβξάλε επηθάιπςεο 
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νθείιεη επίζεο λα κελ απνθξάηηεη ηνλ θπζηηθφ πφξν ή ηα ελδνεπαηηθά ρνιαγγεία, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ήδε απνθξαγκέλα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

λενεμεξγαζίαο.  

Μηα επξεία πνηθηιία πιηθψλ επηθάιπςεο θαη θαηά ζπλέπεηα επηθαιπκκέλσλ 

ελδνπξνζέζεσλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη δνθηκαζηεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Γηάθνξα κεηαιιηθά πιέγκαηα κε δηαθνξεηηθά εηδή κεκβξάλεο, είηε απηνζρέδηα είηε 

εκπνξηθά δηαζέζηκα έρνπλ κειεηεζεί (Δηθφλα 5.5) [106, 108, 110-112, 133-139]. 

      

 

5.2.1 Δπηθαιπκκέλεο  ελδνπξνζέζεηο κε πνιπνπξεζάλε  

Σν πνηφ δηαδεδνκέλν πιηθφ επηθάιπςεο, ην νπνίν κειεηήζεθε απφ αξθεηνχο 

εξεπλεηέο είλαη ε πνιπνπξεζάλε [106, 108, 110, 111, 140] ρσξίο φκσο ηδηαίηεξα 

Δηθφλα 5.5: Μεηαιιηθή ελδνπξφζεζε ηχπνπ Wallstent © κε επηθάιπςε απφ 

πνιπνπξεζάλε 
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ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Οη πνιπνπξεζάλεο,  απνηεινχλ κία θχξηα νκάδα πιηθψλ 

πνπ ζρεκαηίδνληαη κε πνιπκεξηζκφ ζπκπχθλσζεο. Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

κνλνκεξψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη νπξεζαλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο.  Έηζη ινηπφλ, νη νπξεζάλεο 

ζπλήζσο είλαη είηε ζεξκνπιαζηηθέο είηε ζεξκνζθιεξαηλφκελεο. Δπηπιένλ, έρνπλ 

παξαρζεί θαη ειαζηνκεξηθέο πνιπνπξεζάλεο. Όζνλ αθνξά ζηηο επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο ησλ ρνιεθφξσλ, ην θάιπκκα πνιπνπξεζάλεο έρεη δνθηκαζηεί απφ 

αξθεηνχο εξεπλεηέο.  

Οη Rossi et al [111] δνθίκαζαλ ελδνπξνζέζεηο ηχπνπ Wallstent© (Boston 

Scientific, Mass, USA) κε επηθάιπςε απφ πνιπνπξεζάλε, φπνπ θαη ζε κηα πεξίπησζε 

κεηαλάζηεπζεο ηεο ελδνπξφζεζεο ζην δσδεθαδάθηπιν παξαηεξήζεθε φηη ε 

κεκβξάλε δελ είλαη αξθεηά ηζρπξή απέλαληη ζηα γαζηξηθά πγξά  θαη ηελ δηήζεζε απφ 

ηνλ φγθν (Δηθφλα 5.6). 

Παξαηεξήζεθε φηη ε κεκβξάλε δελ ήηαλ άζηθηε, δηφηη δηαπηζηψζεθε εμαγγείσζε 

ζθηαγξαθηθνχ ζηνλ ρνιαγγεηνγξαθηθφ έιεγρν θαη ε δίνδνο ηνπ νδεγνχ ζχξκαηνο δηα 

ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο ελδνπξφζεζεο. Ζ δηάβξσζε ηεο κεκβξάλεο πνιπνπξεζάλεο 

εξκελεχηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο σο απνηέιεζκα θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ παξαγφλησλ. 

ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο έγηλε αλαθνξά ζηελ πίεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ φγθν ε νπνία 

δεκηνπξγεί «κηθξνθαηάγκαηα» ζηελ κεκβξάλε, έσο φηνπ πξνθχςεη ξήμε ηεο 

ζπλερείαο ηεο κεκβξάλεο. Αλάινγα απνηειέζκαηα έρνπλ πξνθχςεη θαη κε ηελ ρξήζε 

ηεο πνιπνπξεζάλεο ζην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα φπνπ κειέηεο απέδεημαλ φηη ε 

ελαπφζεζε πξσηετλψλ θαη θξπζηάιισλ, ε πξνζθφιιεζε βαθηεξίσλ θαη ν 

ζρεκαηηζκφο βηνινγηθνχ πκελίνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάβξσζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο ελδνπξνζέζεηο απφ πνιπνπξεζάλεο [141].  
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Γηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο κεκβξάλεο πνιπνπξεζάλεο κειεηήζεθαλ απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο. Οη Hausegger et al ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην πιηθφ θαη αλέθεξαλ αλάινγα 

απνηειέζκαηα κε ηνπο Rossi et al [110]. Οη Kanasaki et al, ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζηελη 

απφ ληηηλφιε ηχπνπ Stecker© ην νπνίν βξηζθφηαλ επηθαιπκκέλν κε έλα ζηξψκα 0.015 

ρηι. πνιπνπξεζάλεο [108]. ε απηέο ηηο κειέηεο ε κεκβξάλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ζρεηηθά ιεπηή. ε αληίζεζε, θαιχηεξα απνηειέζκαηα πεξηγξάθηεθαλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο κε πάρνο 0.030- 0.035 ρηι. [106, 

133]. Οη  Miyayama et al [106], ρξεζηκνπνίεζαλ απηνζρέδηεο ελδνπξνζέζεηο ηχπνπ 

Gianturco Z επηθαιπκκέλεο κε έλα ζηξψκα πνιπνπξεζάλεο κε πάρνο 0.035 ρηι., κε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ελδνπξφζεζεο λα νθείινληαη ζε αλάπηπμε 

ηνπ φγθνπ θεληξηθά ηεο ελδνπξφζεζεο (overgrowth). Οη Han et al ρξεζηκνπνίεζαλ 

Δηθφλα 5.6 Δπηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ηχπνπ Wallstent © κε θάιπκκα 

πνιπνπξεζάλεο  Ζ κεκβξάλε επηθάιπςεο απφ πνιπνπξεζάλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  

έρεη δηαβξσζεί πιήξσο απφ ηα ρνιηθά άιαηα θαη ηελ δηήζεζε ηνπ φγθνπ. 
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ελδνπξφζεζε απφ ληηηλφιε ηχπνπ  Niti-S© (Taewoong, Seoul, Korea) επηθαιπκκέλε 

κε κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 0.030 ρηι. [133]. Οη Isayama et al. [140] 

ρξεζηκνπνηψληαο ελδνπξνζέζεηο ηχπνπ Wallstent επηθαιπκκέλεο κε κηα κεκβξάλε 

απφ λεφηεξεο γεληάο πνιπνπξεζάλε κε πάρνο 0.040–0.050 ρηι. ζε 21 αζζελείο, δελ 

δηαπίζησζαλ ingrowth. Με ηελ ρξήζε ελδνπξνζέζεσλ ληηηλφιεο ηχπνπ Diamond© 

θαη επηθάιπςε πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 0.050–0.060ρηι. νη ίδηνη εξεπλεηέο βειηίσζαλ 

πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηα ηνπο [142] θαη αλέθεξαλ πνζνζηφ απφθξαμεο ηεο ηάμεο 

ην 14% κεηά απφ 304 εκέξεο.  

ε κηα άιιε κειέηε νη  Kahaleh et al πεξηέγξαςαλ κηα απμεκέλε βαηφηεηα ζην κε 

ηελ ρξήζε ελδνπξνζέζεσλ ηχπνπ Wallstent© κε επηθάιπςε απφ εηδηθφ πνιπκεξέο 

(permalume), ρσξίο φκσο λα ζρνιηάζνπλ ην πάρνο ηεο κεκβξάλεο επηθάιπςεο [136].  

 

5.2.2 Δπηθαιπκκέλεο  ePTFE/FEP ελδνπξνζέζεηο 

Δλζαξξπληηθά απνηειέζκαηα πξφεθπςαλ κε ηελ κειέηε ησλ επηθαιπκκέλσλ 

ελδνπξνζέζεσλ κε ePTFE/FEP (εθηεηακέλν πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην/ θζνξηνχρν 

αηζπιέλν-πξνππιέλην).  Σν πιηθφ επηθάιπςεο ePTFE/FEP απνηειεί ζήκεξα ην ίζσο 

πην εμειηγκέλν πιηθφ επηθάιπςεο ησλ ελδνπξνζέζεσλ ησλ ρνιεθφξσλ. Σα ζπλζεηηθά 

ζηξψκαηα ηνπ εθηεηακέλνπ πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ηνπ 

πιηθνχ, πεξηγξάθνληαη ζε κηα παηέληα κε αξηζκφ 6500532 Β1 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ηηο 31/12/2002. Πξφθεηηαη γηα έλα ρακειήο 

ππθλφηεηαο πνξψδεο πιηθφ ζε ζηξψκαηα, πνπ πεξηιακβάλεη ην εθηεηακέλν 

πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην θαη έλα επίζεο εθηεηακέλν ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ πνπ ζηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε ησλ ελδνπξνζέζεσλ είλαη ην θζνξηνχρν αηζπιέλν-πξνππιέλην 

(Δηθφλα 5.7).  
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Σν εθηεηακέλν πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην (ePTFE) είλαη έλα γλσζηφ θζφξην-

πνιπκεξέο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξένο ζε πιεηάδα πξντφλησλ. Γεδνκέλνπ φηη ην 

ePTFE είλαη έλα ζεξκνεπαίζζεην πνιπκεξέο, ε ζχλδεζε πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ 

κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή. 

 

 

Πνιινί ηξφπνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ην δηαζηξσκαηηθφ 

ePTFE, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ζπκπίεζεο κε εθηεηακέλσλ κε εθηεηακέλα 

ζηξψκαηα θαη ζεξκνεπαίζζεηα ζπγθνιιεηηθά πνιπκεξή. Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη 

Δηθφλα 5.7: ρεδηάγξακκα απφ ηελ αξρηθή παηέληα γηα ηηο  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο ηνπ πιηθνχ ePTFE/FEP. Με ην ζεκείν 1 πξνβάιινληαη ηα δπν 

ζηξψκαηα  εθηεηακέλνπ  πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην θαη κε ην 2 ην ζηξψκα  

θζνξηνχρνπ αηζπιέλν-πξνππιέληνπ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ηνπο  
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δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ κε πιηθά ζπγθφιιεζεο απφθξαμαλ κεξηθψο ή 

πιήξσο ηνπο πφξνπο ηνπ ePTFE, θαζηζηψληαο ηελ δηαζηξσκαηηθή έθδνζε ηνπ πιηθνχ 

αθαηάιιειε γηα ρξήζε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ε πνξψδεο δηακφξθσζε 

ήηαλ απαξαίηεηε. Με ηελ κηα πξνεγνχκελε παηέληα ν Gore (αξ: 3953566 Ζ.Π.Α) 

έδεημε φηη ε δηαζηξσκάησζε ηνπ πνιπηεηξαθζνξναηζπιελίνπ (PTFE) κπνξεί λα 

επηηεπρηεί ρσξίο ηελ ρξήζε πιηθνχ ζπγθφιιεζεο. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα 

δηαζηξσκαησζεί ην εμαγψγηκν πξντφλ ηνπ PTFE θαη ηα ζηξψκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

λα έξζνπλ ζε ζηελή επαθή κε ηζρπξή πίεζε. Σν εμαγψγηκν πξντφλ ηφηε εθηείλεηαη 

πξνθεηκέλνπ έηζη λα δεκηνπξγήζεη έλα πνξψδεο δηαζηξσκαηηθφ πιηθφ.  

Σν ζεξκνπιαζηηθφ πνιπκεξέο θζνξηνχρν αηζπιέλν-πξνππιέλην (FEP) είλαη γλσζηφ 

σο πιηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε δηαζηξσκάησζε ηνπ ePTFE. πλνιηθά ην 

πξντφλ πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη έλα πνξψδεο ζπλζεηηθφ πιηθφ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ δπν ζηξψκαηα ePTFE θαη έλα ζηξψκα εθηεηακέλνπ ζεξκνπιαζηηθνχ πιηθνχ 

(FEP) πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ηνπο. Σα ηκήκαηα ηεο ηαηλίαο PTFE θαη ηνπ θηικ FEP 

δηαζηξσκαηψλνληαη καδί, έξρνληαη ζε ζηελή επαθή, θαη εθηείλνληαη ηαπηφρξνλα ζε 

έλα βήκα. Σν πξντφλ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ρακειήο ππθλφηεηαο, καιαθφ θαη 

πνξψδεο. Σν κέγεζνο ησλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ πφξσλ ηνπ PTFE.  

Οη επηθαιπκκέλεο κε ην πιηθφ ePTFE/FEP κεηαιιηθέο ελδνπξνζέζεηο ησλ 

ρνιεθφξσλ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζε δχν κειέηεο θαη έδεημαλ φηη είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ παξεγνξεηηθή ζεξαπεία ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ 

εμαζθαιίδνληαο ηθαλνπνηεηηθή παξνρέηεπζε ηεο ρνιήο πξνο ην δσδεθαδάθηπιν κε 

ρακειφ πνζνζηφ επηπινθψλ [134, 135]. ε θακία απφ απηέο ηηο κειέηεο δελ 

ζεκεηψζεθε δπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο ιφγν ingrowth.  
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6. ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

 

6.1  Δηζαγωγή- θνπόο 

Οη ePTFE/FEP επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ήδε ζε δπν 

επηζηεκνληθέο κειέηεο ζην παξειζφλ θαηά ηηο νπνίεο αμηνινγήζεθε ε δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζεο ηνπο ζην ρνιεθφξν δέλδξν κε ζρεηηθά απνδεθηφ πνζνζηφ επηπινθψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη Bezzi et al, ζε κηα κειέηε είθνζη έμη αζζελψλ κε θαθνήζε 

απφθξαμε ρνιεθφξσλ, ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ επηθαιπκκέλεο κε ePTFE/FEP  

ελδνπξνζέζεηο, αλέθεξαλ πνζνζηφ επηπινθψλ 19% [134] ε κηα κεγαιχηεξε κειέηε 

42 αζζελψλ νη Schoder et al, αλέθεξαλ πνζνζηφ επηπινθψλ 10% [135].  

Πεξά απφ ηηο αξρηθέο απηέο κειέηεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αξθεηά 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ελ ιφγν ζπζθεπψλ ηα νπνία παξακέλνπλ 

αλαπάληεηα θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί εάλ ε κεκβξάλε επηθάιπςεο είλαη ηθαλή λα  

  απνηξέςεη ηελ δηήζεζε φγθνπ δηα ηνπ πιέγκαηνο (ingrowth),  

2. Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ησλ αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα  

  επσθειεζνχλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο, θαη  

3. Γελ έρεη θαζνξηζηεί εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην  

 είδνο ηεο λενεμεξγαζίαο.  

θνπφο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο είλαη ε απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί κηα πξννπηηθή ηπθιή κειέηε ζηελ πξνζπάζεηα 

θαζνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηεο λέαο επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο ζηηο θαθνήζεηο 

ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ.  
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6.2 Τιηθά θαη κέζνδνη 

Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο είλαη αλαδξνκηθή θαη αθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάκεζα ζηνλ Ηαλνπάξην 2003 θαη ην Γεθέκβξην 2005 [143]. ηε κειέηε 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ηξηάληα έμη αζζελείο (37-88 εηψλ, κέζε ηηκή 67.4 έηε), 22 άλδξεο 

θαη 14 γπλαίθεο, νη νπνίνη θαη παξαθνινπζήζεθαλ απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηεο ελδνπξφζεζεο έσο φηνπ θαηαιήμνπλ. Ζ κειέηε έρεη ιάβεη έγθξηζε 

απφ ηελ επηηξνπή εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ηνπ 

Ζξαθιείνπ θαη ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδεη ε πλζήθε ηνπ Διζίλθη γηα 

ηελ βηνταηξηθή έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη αλζξψπνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο επέκβαζεο 

επεμεγήζεθε ιεπηνκεξψο ζηνπο αζζελείο θαη ειήθζε ε γξαπηή ζπλαίλεζή ηνπο ζε 

θάζε πεξίπησζε.    

Σν θξηηήξην εηζφδνπ ζηελ κειέηε (inclusion criteria) ήηαλ ε παξνπζία θαθνήζνπο 

αηηηνινγίαο απνθξαθηηθνχ ίθηεξνπ πνπ δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί ελδνζθνπηθά 

ελψ θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (exclusion criteria) ήηαλ ε πξνεγεζείζα ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ή αθηηλνζεξαπεία ζηελ πεξηνρή. ρεηηθέο αληελδείμεηο ήηαλ ε παξνπζία 

εθηεηακέλνπ αζθίηε, ε παξάηαζε ησλ ρξφλσλ πήμεο (INR>1.5) θαζψο θαη κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αηκνπεηαιίσλ (<70.000). ηελ πεξίπησζε ησλ ζρεηηθψλ 

αληελδείμεσλ εθαξκφζηεθαλ αληί-κέηξα, πξν ηεο επέκβαζεο, φπσο ε  παξνρέηεπζε 

ηνπ αζθηηηθνχ πγξνχ, ε παξαθέληεζε απφ ηα ρνιεθφξα ηνπ αξηζηεξνχ επαηηθνχ 

ινβνχ, ε δηαθνπή ησλ αληηπεθηηθψλ θαξκάθσλ θαη ε ρνξήγεζε αηκνπεηαιίσλ θαη 

θξέζθνπ πιάζκαηνο.  

Αίηην ηεο απφθξαμεο ησλ ρνιεθφξσλ ήηαλ ν θαξθίλνο ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο ζε 17 αζζελείο, ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ζε 13, θαη απφ δπν πεξηπηψζεηο 

ν θαξθίλνο ρνιεδφρνπ θχζηεο, ν θαξθίλνο ζηνκάρνπ θαη ε δηφγθσζε ππιαίσλ 

επαηηθψλ ιεκθαδέλσλ, αληίζηνηρα. Ο φγθνο ραξαθηεξίζηεθε ηζηνινγηθά ζε 22 
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πεξηπηψζεηο. ηηο ππφινηπεο 14 ε δηάγλσζε βαζίζηεθε ζην πφξηζκα ηεο 

ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ζηα απεηθνληζηηθά επξήκαηα κεηά ηελ δηαδεξκηθή 

δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία. Ζ απφθξαμε εληνπίζηεθε ζην θαηψηεξν ήκηζπ ηνπ 

θνηλνχ ρνιεδφρνπ πφξνπ (ΚΥΠ) ζε 18 πεξηπηψζεηο ζην αλψηεξν ήκηζπ ηνπ ζε 9,  ζην 

θαηψηεξν ήκηζπ ηνπ θνηλνχ επαηηθνχ πφξνπ (ΚΖΠ) ζε 6 θαη ζην αλψηεξν ήκηζπ ηνπ 

ζε 3.  

 

6.2.1  Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ελδνπξόζεζεο  

Ζ επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε πνπ ηνπνζεηήζεθε θέξεη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία 

Viabil© (W.L. Gore & Associates, Flagstaff, AZ, USA). Πξφθεηηαη γηα κηα 

απηνεθηεηλφκελε ελδνπξφζεζε απφ nitinol ε νπνία δηαζέηεη έλα θάιπκκα πάρνπο 

0,010 ρηι. απφ ePTFE/FEP ην νπνίν επελδχεη εμσηεξηθά ην κεηαιιηθφ ζθειεηφ. Ζ 

ελδνπξφζεζε δηαζέηεη αθηηλνζθηεξνχο δείθηεο (markers) ζηα δχν ηεο άθξα γηα ηελ 

αζθαιέζηεξε ηνπνζέηεζε ηεο (Δηθφλα 6.1). Δπίζεο δηαζέηεη πιεπξηθά πηεξχγηα 

αγθπξνβφιεζεο (anchoring fins) ε παξνπζία ησλ νπνίσλ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

κεηαλάζηεπζεο (stent migration), ελψ ν θέξσλ θαζεηήξαο έρεη δηάκεηξν 9-10 French 

(Δηθφλα 6.2) θαη είλαη δηαζέζηκε ζε δηακέηξνπο 8 ή 10 ρηι. θαη κήθε 6, 8 ή 10 εθ.. Ζ 

ελδνπξφζεζε είλαη επίζεο δηαζέζηκε κε δηα-ηνηρσκαηηθέο νπέο παξνρέηεπζεο νη 

νπνίεο εθηείλνληαη ζε κήθνο 2 εθ. απφ ην αλψηεξν ηεο άθξν. θνπφο ησλ νπψλ απηψλ 

είλαη ε αζθαιήο θεληξηθφηεξε ηνπνζέηεζε απνθεχγνληαο έηζη ηελ κε επηζπκεηή 

απφθξαμε ηνπ ζηνκίνπ ηνπ θπζηηθνχ πφξνπ ή ησλ δηαθιαδηδνκέλσλ δεμηψλ ή 

αξηζηεξψλ ρνιαγγείσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε θηάλεη ηφζν ςειά ζηε πχιε ηνπ 

ήπαηνο. Ζ ελ ιφγσ πεξηνρή νξηνζεηείηαη απφ ηελ παξνπζία ελφο ηξίηνπ αθηηλνζθηεξνχ 

δείθηε (Δηθφλα 6.1).    
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Δηθόλα 6.1: Πιήξσο επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε θαη ελδνπξφζεζε κε παξνπζία 

νπψλ ζην θεληξηθφ άθξν ηεο. Γηαθξίλνληαη ηα πιεπξηθά πηεξχγηα αγθπξνβφιεζεο 

(βέιε)  

Δηθόλα 6.2: ν θέξσλ θαζεηήξαο είλαη δηακέηξνπ 9-10 Fr  
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6.2.2 Αξηζκόο θαη είδε ελδνπξνζέζεωλ  

πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 37 ελδνπξνζέζεηο ζε 36 αζζελείο. πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κηα ελδνπξφζεζε 10 ρηι. X 10 εθ., δεθανθηψ ελδνπξνζέζεηο 

δηαζηάζεσλ 10 ρηι. X 8 εθ., κηα 8 ρηι. X 8 εθ., θαη δεθαεπηά ελδνπξνζέζεηο 

δηαζηάζεσλ 10 ρηι. X 6 εθ.. Σνπνζεηήζεθαλ πιήξσο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο 

ζε 22 πεξηπηψζεηο, ελψ 15 αζζελείο αληηκεησπίζηεθαλ κε ελδνπξνζέζεηο κε 

παξνπζία δηα-ηνηρσκαηηθψλ νπψλ παξνρέηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

απφθξαμε ηνπ θπζηηθνχ πφξνπ (ζε 13 πεξηπηψζεηο) ή ησλ αξηζηεξψλ ρνιαγγείσλ (ζε 

2 πεξηπηψζεηο). ε κηα κεκνλσκέλε πεξίπησζε, ηνπνζεηήζεθαλ δχν επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο, κία ρσξίο θαη κία κε νπέο, ε δεχηεξε σο επέθηαζε ηεο πξψηεο.  

 

6.2.3 Μέζνδνο 

ε φινπο ηνπο αζζελείο έγηλε αξρηθά έιεγρνο κε ππεξερνηνκνγξαθία πξνθεηκέλνπ 

λα ηεθκεξησζεί ην επίπεδν απφθξαμεο θαη ν βαζκφο δηάηαζεο ησλ ελδνεπαηηθψλ 

ρνιαγγείσλ. Καηφπηλ αθνινχζεζε δηαδεξκηθή δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία κε βειφλα 

ηχπνπ Chiba πάρνπο 21 Gauge, κεηά απφ ηνπηθή αλαηζζεζία κε 10 ml δηαιχκαηνο 

μπινθατλεο 1%, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί θαη λα νξηνζεηεζεί ε απφθξαμε ησλ 

ρνιεθφξσλ. Γηα πξφζβαζε κέζσ ηνπ δεμηνχ ινβνχ ηνπ ήπαηνο, ε αξρηθή 

παξαθέληεζε γηλφηαλ ππφ αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν, κε ηνλ αζζελή ζε χπηηα ζέζε. Ζ 

παξαθέληεζε γηλφηαλ ζην επίπεδν ηεο δεμηάο κέζεο καζραιηαίαο γξακκήο ζην χςνο 

ηνπ δέθαηνπ - ελδέθαηνπ κεζνπιεχξηνπ δηαζηήκαηνο, θαη ε βειφλα πξνσζείην γηα 15 

πεξίπνπ εθαηνζηά κε θνξά πξνο ηελ μηθνεηδή απφθπζε. Καηφπηλ αθαηξείην ν 

κεηαιιηθφο ζηεηιεφο θαη γηλφηαλ έγρπζε κηθξήο πνζφηεηαο αξαησκέλνπ ησδηνχρνπ 

ζθηαγξαθηθνχ κε ηαπηφρξνλε αξγή απφζπξζε ηεο βειφλεο έσο φηνπ ζθηαγξαθεζεί 

θάπνηνο ρνιεθφξνο θιάδνο. Αθνινπζνχζε κεγαιχηεξε έγρπζε ζθηαγξαθηθνχ ην 
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νπνίν ιφγν ηεο απφθξαμεο γέκηδε θαη παξέκελε ζην ρνιεθφξν δέλδξν ρσξίο λα 

παξνρεηεπηεί πξνο ην δσδεθαδάθηπιν. Καηφπηλ γηλφηαλ λέα παξαθέληεζε κε 

ζχζηεκα βειφλεο - θαζεηήξα δηακέηξνπ 5 French, απηή ηελ θνξά ζηνρεχνληαο 

ζπγθεθξηκέλν ρνιαγγείν πνπ θξηλφηαλ θαηαιιειφηεξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

παξνρέηεπζεο. Μεηά ηελ επηηπρή παξαθέληεζε ηνπ δεχηεξνπ απηνχ ρνιαγγείνπ 

αθαηξείην ν ζηεηιεφο θαη κέζσ ηνπ θέξνληνο θαζεηήξα ηνπνζεηήζεθε πδξφθηιν 

ζχξκα πξνθεηκέλνπ λα  γίλεη εθηθηή ε δηέιεπζε ηνπ δηα ηεο πεξηνρήο ηεο απφθξαμεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή δηέιεπζε ηνπ νδεγνχ ζχξκαηνο έσο ην δσδεθαδάθηπιν, πξνσζείην 

πάλσ απφ απηφ ν θέξσλ ηελ ελδνπξφζεζε θαζεηήξαο θαη αθνινχζεζε άκεζε έθπηπμε 

ηεο ελδνπξφζεζεο. Απηή ε ηερληθή ραξαθηεξίδεηαη σο άκεζε ηνπνζέηεζε stent 

(primary stenting). Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ην νδεγφ ζχξκα, 

άιινο κεγαιχηεξνπ εχξνπο (8-10 French) θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο (Flexima©, 

Boston Scientific, Watertown, MA, USA) θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ  stent λα 

γίλεη ζε δεχηεξν ρξφλν (secondary stenting). 

ε 11 πεξηπηψζεηο ε ελδνπξφζεζε ηνπνζεηήζεθε ζηελ πξψηε ζπλεδξία. ηηο 

ππφινηπεο 25 πεξηπηψζεηο, ε ελδνπξφζεζε ηνπνζεηήζεθε κεηά απφ δηάζηεκα 3 έσο 23 

εκεξψλ (κέζνο φξνο 9.4 εκέξεο) κεηά ηελ αξρηθή παξνρέηεπζε θακία πεξίπησζε δελ 

έγηλε πξν-δηαζηνιή κε αεξνζάιακν (balloon dilatation). ε κηα πεξίπησζε θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε πξφζβαζε απφ ηνλ αξηζηεξφ επαηηθφ ινβφ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ππεξβνιηθήο πνζφηεηαο αζθίηε. Καζεηήξαο παξνρέηεπζεο παξέκεηλε κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (Δηθφλα 6.3). 

Ζ ρνιαγγεηνγξαθία έιεγρνπ έιαβε ρψξα ζε δηάζηεκα απφ 2 έσο 18 εκέξεο κεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο (κέζνο φξνο 3.5 εκέξεο). Ηθαλνπνηεηηθή έθπηπμε 

ηεο ελδνπξφζεζε παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρσξίο ηελ αλάγθε δηαζηνιήο 

κε αεξνζάιακν. Μεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο ρνιαγγεηνγξαθίαο θαη ηελ αμηνιφγεζε 
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ηθαλνπνηεηηθήο παξνρέηεπζεο ηνπ ζθηαγξαθηθνχ πξνο ην δσδεθαδάθηπιν, ν 

θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο αθαηξέζεθε.  

 

α)          

β)           
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γ)    

 

 

6.2.4 Παξαθνινύζεζε αζζελώλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ follow-up νη αζζελείο παξαθνινπζήζεθαλ θιηληθά, 

εξγαζηεξηαθά θαη απεηθνληζηηθά (ππεξερνηνκνγξαθία, ΤΣ). ε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα έγηλε έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ηεο  ρνιεξπζξίλεο νξνχ θαη ησλ επαηηθψλ 

ελδχκσλ (αιθαιηθή θσζθαηάζε, SGOT, SGPT, γ-GT) ηφζν ηηο πξψηεο ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο αιιά θαη κεηά θαηά ηελ δηάξθεηα 

Δηθόλα 6.3: α) Γηαδεξκηθή δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία πνπ αλαδεηθλχεη δηάηαζε 

ηνπ ρνιεθφξνπ δέληξνπ ιφγν απφθξαμεο ζηνλ θαηψηεξν θνηλφ ρνιεδφρν πφξν. β) 

Σνπνζέηεζε θαζεηήξα εζσηεξηθήο- εμσηεξηθήο παξνρέηεπζεο 8 French. γ) 

Σνπνζέηεζε πιήξνπο επηθαιπκκέλεο ePTFE/FEP ελδνπξφζεζεο δηαζηάζεσλ 10ρηι. 

X 6εθ. 
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ησλ θχθισλ ρεκεηνζεξαπείαο. Οη αζζελείο ήηαλ θαιά ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε  ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ ίθηεξνπ, ηεο ρνινθπζηίηηδαο θαη ηεο ρνιαγγετίηηδαο πξηλ απφ ηελ 

έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν. Πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε γηλφηαλ κέζσ 

ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ηφζν κε ην ζεξάπνληα ηαηξφ, φζν θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο 

αζζελείο, ζε κεληαία βάζε. ηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ρνιεξπζξίλεο 

νξνχ θαη ηεο παξνπζίαο απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ πνπ λα δειψλνπλ δηάηαζε ησλ 

ρνιεθφξσλ, αθνινπζνχζε ERCP ή PTC πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε 

δπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο θαη λα πξνγξακκαηηζηεί ε επαλεπέκβαζε. 

Με βάζε ηα ρνιαγγεηνγξαθηθά θξηηήξηα, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην επίπεδν ηεο 

απφθξαμεο ήηαλ θεληξηθφηεξα ηεο ελδνπξφζεζεο, ην αίηην ραξαθηεξηδφηαλ σο 

δηήζεζε φγθνπ εθ ησλ άλσ (overgrowth) (Δηθφλα 6.4α), ελψ φηαλ ην επίπεδν ηεο 

απφθξαμεο ήηαλ εληφο ηεο ελδνπξφζεζεο ην αίηην ραξαθηεξηδφηαλ σο δηήζεζε δηα 

ηνπ πιέγκαηνο  (ingrowth) (Δηθφλα 6.4β).  

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα επξήκαηα ηεο δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ρνιαγγεηνγξαθίαο 

ήηαλ ζπκβαηά κε ingrowth, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί άκεζα εάλ επξφθεηην γηα 

δηήζεζε απφ ηνλ φγθν ή εάλ επξφθεηην γηα δπζιεηηνπξγία ιφγν παξνπζίαο 

απνθξπζηαιισκέλεο ρνιηθήο ιάζπεο εληφο ηνπ stent. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ή 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηε θχζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο γηλφηαλ ιήςε ηνπ βηνπηηθνχ πιηθνχ 

κε εηδηθή ζπζθεπή βηνςίαο (Radial Jaw 3©, Boston Scientific, Watertown, MA, USA) 

ή θπηηαξνινγηθνχ  πιηθνχ κε ηελ έθπιπζε ηνπ αεξνζαιάκνπ απφ ηνλ ηζηφ εληφο ηεο 

απνθξαγκέλεο ελδνπξφζεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηζηνινγηθή/θπηηαξνινγηθή έθζεζε ραξαθηήξηδε ην πιηθφ σο 

λενεμεξγαζία, ηφηε ε δπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο απνδφζεθε ζε ingrowth, ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε δπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο απνδφζεθε ζηελ παξνπζία 

ρνιηθήο ιάζπεο. 
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α)          

β)  

Δηθόλα 6.4: α) PTC κε επξήκαηα ζπκβαηά α) κε overgrowth ζε έλαλ αζζελή κε 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, 214 εκέξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε κηαο πιήξσο 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο θαη β) κε ingrowth ζε έλαλ αζζελή κε 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, 102 εκέξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο κε νπέο.  Σν 

βέινο ζηελ εηθφλα 6.4α δείρλεη κεηαιιηθφ ζπείξακα ιφγν εκβνιηζκνχ ηεο δεμηάο 

επαηηθήο αξηεξίαο πνπ πξνεγήζεθε. 
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Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ αζζελνχο ζηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο γηλφηαλ έλαο ρεηξηζκφο θαζαξηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ελδνπξφζεζεο 

κε κεξηθψο δηαηεηακέλν αεξνζάιακν (semi-inflated balloon) δηαζηάζεσλ 6 ρηι. X 2 

εθ.. Ο αεξνζάιακνο αξρηθά ηνπνζεηήζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο ελδνπξφζεζεο πάλσ 

ζην νδεγφ ζχξκα θαη θαηφπηλ αθνινπζνχζε επαλαιακβαλφκελε παιίλδξνκε 

κεηαθίλεζε πάλσ θαη θάησ απφ ην πεξηθεξηθφ πξνο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο 

ελδνπξφζεζεο θαη αληίζηξνθα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη «θαζαξηζκφο» απφ ηα 

ζπγθξίκαηα ρνιηθήο ιάζπεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρνιαγγεηνγξαθηθή εηθφλα δελ 

παξνπζίαδε βειηίσζε, ηνπνζεηήζεθε λέα ελδνπξφζεζε εληφο ηεο πξνυπάξρνπζαο. 

Ζ πεξίνδνο κεηαμχ ηεο αξρηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο ελδνπξφζεζεο θαη ηελ ζηηγκή ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο ραξαθηεξίζηεθε σο πξσηνγελήο βαηφηεηα (primary patency). Δάλ δελ 

ππήξραλ ζηνηρεία ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

παξαθνινχζεζεο, ε βαηφηεηα ηεο ελδνπξφζεζεο ζεσξήζεθε ίζε κε ηελ επηβίσζε ηνπ 

αζζελνχο. Χο δεπηεξνγελήο βαηφηεηα (secondary patency) νξίζηεθε ε πεξίνδνο απφ 

ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο κέρξη ην ηέινο ηεο παξαθνινχζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαλεπεκβάζεσλ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ λέσλ 

ελδνπξνζέζεσλ. Σα πνζνζηά βαηφηεηαο ηεο ελδνπξφζεζεο θαη επηβίσζεο ησλ 

αζζελψλ ππνινγίζηεθαλ ζηαηηζηηθά κε  αλάιπζε επηβίσζεο θαηά Kaplan-Meier (life-

table analysis). 

 

6.3 Απνηειέζκαηα  

πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 37 ePTFE/FEP επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ζε 36 

αζζελείο κε αλεγρείξεηε θαθνήζε απφθξαμε ρνιεθφξσλ. Ζ ηθαλνπνηεηηθή 

ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο αμηνινγήζεθε αθηηλνζθνπηθά θαη επαιεζεχηεθε κέζσ 

ησλ αθηηλνζθηεξψλ δεηθηψλ πνπ δηαζέηεη. Ζ έθπηπμε ηεο ελδνπξφζεζεο έγηλε 
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επηηπρψο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιελ κηαο (πνζνζηφ ηερληθήο επηηπρίαο 97%) ζηελ 

νπνία ε ελδνπξφζεζε δηνιίζζεζε πξν ηεο έθπηπμεο ηεο θαη κεηαλάζηεπζε 

πεξηθεξηθφηεξα ηεο ζηέλσζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κηα λέα κε-επηθαιπκκέλε 

ελδνπξφζεζε ηνπνζεηήζεθε θαη ν αζζελήο εμαηξέζεθε ηεο κειέηεο.  

ε ηξεηο πεξηπηψζεηο πξφεθπςαλ επηπινθέο ζρεηηθέο κε ηελ ηερληθή (8.3%). ε κηα 

πεξίπησζε πξφεθπςε αξηεξηαθή ηξψζε θαη ζπλεπαθφινπζε ζεκαληηθή αηκνξξαγία 

θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο παξαθέληεζεο (θαηεγνξίαο D ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο [144]). Ο 

αγγεηνγξαθηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγήζεθε αλέδεημε εμαγγείσζε ζθηαγξαθηθνχ απφ 

θιάδν ηεο δεμηάο επαηηθήο αξηεξίαο, ν νπνίνο θαη εκβνιίζηεθε κε ηελ ρξήζε 

κεηαιιηθνχ ζπεηξάκαηνο (εηθφλα 6.4α). Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο έγηλε 17 

ήκεξεο αξγφηεξα, δεδνκέλεο ηεο αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο ηνπ αζζελνχο. ε κηα 

άιιε πεξίπησζε πξσηνγελνχο ηνπνζέηεζεο ελδνπξφζεζεο πξφεθπςε δηαθπγή ρνιήο 

θαη εξεζηζκφο ηνπ πεξηηφλαηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε θξίζεθε αλαγθαία ε 

ρεηξνπξγηθή έθπιπζε ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο θαηεγνξίαο D ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο. Σέινο, ζε 

κηα πεξίπησζε ζεκεηψζεθε πηψζε ηνπ αηκαηνθξίηε κεηά ηελ δηελέξγεηα πξσηνγελνχο 

ηνπνζέηεζεο ελδνπξφζεζεο θαη απνδφζεθε ζε απηνπεξηνξηζκέλν ππνθάςην αηκάησκα 

ηνπ ήπαηνο, φπσο αλαδείρηεθε απφ ην ππεξερνηνκνγξάθεκα θαη ηελ ππνινγηζηηθή 

ηνκνγξαθία. Ζ επαηηθή αγγεηνγξαθία πνπ δηελεξγήζεθε δελ θαηέδεημε αξηεξηαθή 

ηξψζε (θαηεγνξίαο D ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο 

Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο).  

 

 

 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 78 

6.3.1 Δπηβίωζε 

Ζ παξαθνινχζεζε δηήξθεζε 604 εκέξεο (κέζνο φξνο 128.2 εκέξεο) θαη 

νινθιεξψζεθε θαη ζηνπο 35 αζζελείο. Σν πνζνζηφ ζλεηφηεηαο ησλ πξψησλ 30 

εκεξψλ έθζαζε ην 40%, ιφγν ηεο ήδε πξνρσξεκέλεο λφζνπ θαη ηεο θαθήο γεληθήο 

θαηάζηαζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο αζζελείο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο είραλ 

ήδε δηάρπηεο κεηαζηάζεηο (λ = 5), θαρεμία (λ = 4), ή επαην-λεθξηθή αλεπάξθεηα (λ = 

1). Σα πνζνζηά επηβίσζεο ήηαλ 40% ζηνπο 3 κήλεο, 25.8% ζηνπο 6 κήλεο, 20% ζηνπο 

9 κήλεο θαη 11.4% ζηνπο 12 κήλεο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε Kaplan-

Meier. Ζ κέζε επηβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ήηαλ 128 εκέξεο, κε 

δηάκεζν ρξφλν επηβίσζεο  48 εκέξεο. 

 

6.3.2 Βαηόηεηα 

Γπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο εθδειψζεθε ζε 6 απφ ηνπο 35 αζζελείο (17%) 

κεηά απφ κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα 148.1 εκεξψλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ 6 λέεο 

ελδνπξνζέζεηο (2 επηθαιπκκέλεο κε ePTFE/FEP θαη 4 κεηαιιηθέο κε-επηθαιπκκέλεο). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε δπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο εκθαλίζηεθε κεηά ηηο 

120 ήκεξεο. Πέληε πεξηπηψζεηο ήηαλ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη κηα ήηαλ 

αδελνθαξθίλσκα παγθξέαηνο. Σα πνζνζηά πξσηνγελνχο βαηφηεηαο ππνινγίζηεθαλ 

ζε 100%, 56%, 29%, 25% ζηνπο 3, 6, 9 θαη 12 κήλεο, αληίζηνηρα. Ζ δεπηεξνγελήο 

βαηφηεηα ήηαλ 100% ζηνπο 6, 9 θαη 12 κήλεο (Πίλαθαο 6.1).  

Ζ πξσηφγελλεο βαηφηεηα γηα ηηο πιήξσο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο 

παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ην  πνζνζηφ πξσηνγελνχο 

βαηφηεηαο πνπ δηαπηζηψζεθε ζηηο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο κε νπέο  (Πίλαθαο 

6.2). Ζ απφθξαμε ηεο ελδνπξφζεζεο θαηφπηλ ηζηνινγηθνχ ειέγρνπ απνδφζεθε ηφζν 

ζε ingrowth φζν θαη ζε overgrowth. 
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Βαηόηεηα 3 κήλεο 6 κήλεο 9 κήλεο 12 κήλεο 

Πξωηνγελήο βαηόηεηα 100% 56% 29% 25% 

Γεπηεξνγελήο βαηόηεηα 100% 100% 100% 100% 

 

Πίλαθαο 6.1. Πνζνζηά πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο βαηφηεηαο 

 

Πξωηνγελήο βαηόηεηα 3 κήλεο 6 κήλεο 9 κήλεο 12 κήλεο 

Πιήξωο επηθαιπκκέλεο     

ελδνπξνζέζεηο 

100% 75% 67% 45% 

Δπηθαιπκκέλεο  

ελδνπξνζέζεηο κε νπέο 

100% 40% 25% 10% 

  P < 0.05 

 

Πίλαθαο 6.2.  Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ πξσηνγελνχο βαηφηεηαο αλάκεζα 

ζηηο πιήξσο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη ζηηο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο κε 

νπέο 

 

Overgrowth παξαηεξήζεθε ζε 2 απφ ηνπο 6 (33%) αζζελείο. Καη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο επξφθεηην γηα αζζελείο κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ζηνπο νπνίνπο 

ηνπνζεηήζεθε πιήξσο επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε. Ingrowth ζεκεηψζεθε ζε 4 απφ 

ηνπο 6 αζζελείο (67%), 3 κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη 1 κε θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο, 

ζηνπο νπνίνπο είρε ηνπνζεηεζεί επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε κε νπέο. Ο ζπλδπαζκφο 

ingrowth θαη overgrowth δελ ζεκεηψζεθε ζε θακία πεξίπησζε.  

 

6.4 πκπεξάζκαηα 
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Ζ ρξήζε ησλ επηθαιπκκέλσλ κε  ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ είλαη 

αζθαιήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ζηελψζεσλ ησλ 

ρνιεθφξσλ. Τπάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ βαηφηεηαο αλάκεζα ζε 

πιήξσο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη ελδνπξνζέζεηο κε νπέο, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζηελ ππφζεζε φηη  ην πιηθφ επηθάιπςεο πηζαλφηαηα κπνξεί λα απνηξέςεη ην 

ingrowth. 

Ζ δηήζεζε δηα ησλ νπψλ ηεο ελδνπξφζεζεο (ingrowth) παξνπζηάδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο θαη παγθξεαηηθνχ θαξθίλνπ ελψ δελ 

εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηελψζεσλ ιεκθαδεληθήο αηηηνινγίαο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ βαηφηεηαο παξαηεξείηαη φηαλ ε επηβίσζε ησλ 

αζζελψλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη ην 

φθεινο ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο αλαδεηθλχεηαη κεηά ηνπο ηξεηο κήλεο.  

Οπφηε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ξφινο ησλ  ePTFE/FEP επηθαιπκκέλσλ  

ελδνπξνζέζεσλ ζηηο θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ θξίλεηαη απαξαίηεην:  

 Να ζπγθξηζνχλ νη επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο κε κε επηθαιπκκέλεο ζε  

 ηπθιή, ηπραηνπνηεκέλε, πξννπηηθή κειέηε ζηελ νπνία ζα κειεηεζνχλ  

 αζζελείο νη νπνίνη πξνβιέπεηαη λα επηβηψζνπλ άλσ ηνπ ηξηκήλνπ,  

 πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην πξαγκαηηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ  

 ελδνπξφζεζεο. 

 Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην είδνο ηεο λενεμεξγαζίαο πνπ πξνθαιεί  

ηελ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ζηέλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα κειεηεζεί ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ελδνπξνζέζεσλ ζηηο δπν θχξηεο λενεμεξγαζίεο, δειαδή ην 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη ηνλ θαξθίλν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο.  
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7. ΚΛΗΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: Ζ ηπραηνπνηεκέλε ζύγθξηζε ηωλ επηθαιπκκέλωλ κε 

ePTFE/FEP κεηαιιηθώλ ελδνπξνζέζεωλ κε κε επηθαιπκκέλεο ζηελ 

παξεγνξεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλώκαηνο  θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

παγθξέαηνο. 

 

7.1  Δηζαγωγή 

Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ε νπνία πξνεγήζεθε νδήγεζε ζηελ δηαπίζησζε φηη ε 

ρξήζε ησλ επηθαιπκκέλσλ κε ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ είλαη αζθαιήο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ρνιηθψλ ζηελψζεσλ θαη φηη ην 

πιηθφ επηθάιπςεο είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηήζεζεο δηα ηνπ 

ηνηρψκαηνο ηεο ελδνπξφζεζεο. Δπίζεο θαζφξηζε σο ειάρηζην ρξφλν κειέηεο ηνπο 

ηξεηο κήλεο επηβίσζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηεο 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο θαη πξνζδηφξηζε φηη νη νκάδεο αζζελψλ πνπ ρξίδνπλ 

ηνπνζέηεζεο ηεο ePTFE/FEP επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο είλαη νη αζζελείο κε 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη θαξθίλν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ θιηληθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ePTFE/FEP επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ κε κε επηθαιπκκέλεο ζε αζζελείο κε 

θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ρνιηθή ζηέλσζε ιφγν αλεγρείξεηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο 

θαη θαξθίλνπ ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο θαη πξννπηηθή επηβίσζεο άλσ ηνπ 

ηξηκήλνπ.  

Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζηελ δηαπίζησζε φηη ην πιηθφ επηθάιπςεο πεξηνξίδεη ην 

πνζνζηφ ηεο δηήζεζεο δηα ηνπ ηνηρψκαηνο (ingrowth) θαη ζηελ ππφζεζε φηη ζα 

βειηηψζεη ηα πνζνζηά βαηφηεηαο ησλ επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ έλαληη ησλ κε 

επηθαιπκκέλσλ ζε αλάινγε νκάδα πιεζπζκνχ αζζελψλ, ρσξίο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
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επηπινθψλ. Χο ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο κειέηεο θαζνξίδεηαη ε απφθξαμε ηεο 

ελδνπξφζεζεο ή ε θαηάιεμε ησλ αζζελψλ.   

 

7.2 Τιηθά θαη κέζνδνη 

Ζ κειέηε ζρεδηάζηεθε σο ηπθιή, ηπραηνπνηεκέλε θαη πξννπηηθή. Λακβάλνληαο 

ππφςε ην κέζν πνζνζηφ βαηφηεηαο ησλ επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ (218 εκέξεο, 

SD=110) θαη ησλ κε επηθαιπκκέλσλ (156 εκέξεο, SD=82) ζε πξνεγνχκελεο 

δεκνζηεχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί κηα ειάρηζηε δηαθνξά 62 εκεξψλ αλάκεζα 

ζηηο δηακέζνπο ησλ δπν νκάδσλ κε κηα ζηαηηζηηθή δχλακε 80% (5% ζθάικα α, 20% 

ζθάικα β), ε κειέηε ζρεδηάζηεθε λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε 

αζζελείο ζε θάζε βξαρίνλα (ζχλνιν εβδνκήληα). 

Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζρεδηάζηεθε απφ ην ηκήκα καο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 

δηαηξηβήο. Σαπηφρξνλε κειέηε κε ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ θαη θάησ απφ ην πξσηφθνιιν 

καο έιαβε ρψξα κε ηελ κνξθή δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο δπν θέληξσλ κε ηελ Μνλάδα 

Δπεκβαηηθήο  Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ «La Sapienza», ηεο 

Ρψκεο (Τπεχζπλνο Αθηηλνιφγνο: Γξ. Fabrizio Fanelli, Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο 

Roberto Passarielo). Σα απνηειέζκαηα ησλ δπν θέληξσλ δεκνζηεχηεθαλ ζε θνηλέο 

δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή θαηαμησκέλα πεξηνδηθά Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο.  

Αληηθείκελν απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο 

αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ 

κειέηε αθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 θαη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2009. ηε κειέηε ζπκπεξηιήθζεζαλ εβδνκήληα δχν αζζελείο 41-78 

εηψλ, (mean 64.1, SD: 8.6, SE: 1.2, median: 65), 42 άλδξεο θαη 28 γπλαίθεο νη νπνίνη 

παξαθνινπζήζεθαλ απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ελδνπξφζεζεο έσο 
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φηνπ θαηαιήμνπλ. Γπν αζζελείο ράζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ follow-up νπφηε 

ζπλνιηθά κειεηήζεθαλ εβδνκήληα αζζελείο. 

Σα θξηηήξηα εηζφδνπ (inclusion criteria) ζηελ κειέηε ήηαλ ν απνθξαθηηθφο 

ίθηεξνο, ιφγσ κε εμαηξέζηκνπ θαξθίλνπ ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο ή 

ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο ηχπνπ Η ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Bismuth θαη 

ε πξννπηηθή επηβίσζεο άλσ ηνπ ηξηκήλνπ.  

Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (exclusion criteria) ήηαλ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ηχπνπ II-

IV θαηά Bismuth, θίξξσζε κε ζπλνδφ ππιαία ππέξηαζε, θαζψο θαη πξνεγεζείζα 

ρεηξνπξγηθή ή αθηηλνζεξαπεπηηθή παξεγνξεηηθή ζεξαπεία. Ζ παξνπζία αζθίηε δελ 

ζεσξήζεθε απφιπηε αληέλδεημε θαζψο ήηαλ δπλαηή είηε ε παξνρέηεπζε ηνπ πγξνχ 

είηε ή ε παξαθέληεζε ησλ αξηζηεξψλ ρνιαγγείσλ.   

Ζ πξννπηηθή επηβίσζεο άλσ ηνπ ηξίκελνπ γηα ηα θξηηήξηα εηζφδνπ θαζνξηζηηθέ 

απφ ηα εμήο:  

α) επίπεδν απφδνζεο ≤3 ζχκθσλα κε ηελ βαζκνλφκεζε ηνπ Eastern Cooperative 

Oncology Group [145],  

β) απνπζία κεηαζηάζεσλ πέξα απφ ηνπο επηρψξηνπο ιεκθαδέλεο  

γ) ειηθία < 80 έηε θαη  

δ) ηξία απφ ηα έμη αθφινπζα βηνρεκηθά θξηηήξηα: επίπεδν ρνιεξπζξίλεο νξνχ 

≥15mg/dl, αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ≥11 X 109 /lt, γ-γινπηακπιηθήο 

ηξαλζθεξάζεο (γGT) > 165 IU/lt, ρξφλνο πξνζξνκβίλεο (PT/INR) ≥1.4, C-αληηδξψζα 

πξσηεΐλε (CRP) ≥5mg/dl, επίπεδν θαξθηληθνχ αληηγφλνπ 19-9 (CA 19-9) ≥10.000 

IU/ml. Ζ επηινγή ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ βαζίδεηαη ζε κειέηεο πνπ ππνδεηθλχνπλ 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επηβίσζε ζε αζζελείο κε θαθνήζεηο 

ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ. Γηα παξάδεηγκα ε C-αληηδξψζα πξσηεΐλε πνπ είλαη έλαο 
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δείθηεο ηεο απφθξηζεο νμείαο θάζεο αλακέλεηαη λα είλαη απμεκέλνο ζε αζζελείο κε 

θαθνήζεηα θαη θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηνλ βαζκφ θαρεμίαο [133, 140, 144, 146]. 

θνπφο ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ είλαη λα πξνβιέςνπλ, ζηνλ βαζκφ ηνπ δπλαηνχ, 

φηη ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ πνπ εληάρηεθαλ ζηελ κειέηε ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηξεηο κήλεο, δεδνκέλνπ φηη φπσο πξφεθπςε απφ ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ην φθεινο 

απφ ηελ ρξήζε επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ θαζίζηαηαη εκθαλέο άλσ ηνπ 

ηξηκήλνπ. Χζηφζν, ηα θξηηήξηα απηά δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζε θακία πεξίπησζε 

αληέλδεημε ζηελ ηνπνζέηεζε κε επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ.  

Οη αζζελείο κειεηήζεθαλ μερσξηζηά, αλάινγα κε ην είδνο ηεο λενεμεξγαζίαο. 

πλνιηθά ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ κειέηε 46 αζζελείο κε θαξθίλν ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο θαη 26 αζζελείο κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα.  

Ζ ηπθιή ηπραηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε 72 θιεηζηψλ θαθέισλ 

εληφο ησλ νπνίσλ βξηζθφηαλ κηα θάξηα ε νπνία ζε 36 έγξαθε «επηθαιπκκέλν» θαη ζε 

36 «κε επηθαιπκκέλν». Ζ ηπραηνπνίεζε έιαβε ρψξα κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ρνιαγγεηνγξαθίαο ζηνπο αζζελείο νη νπνίνη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα εηζφδνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ κειέηε. Μεηά ηελ ρξήζε ηνπο νη θάθεινη 

θπιάζζνληαλ ζε αζθαιέο ζεκείν. Οη δηαζηάζεηο ηεο επηθαιπκκέλεο ή κε 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο θαζνξίδνληαλ θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηελ 

ρνιαγγεηνγξαθηθή εηθφλα.  

Οη αζζελείο κε φγθν ηνπ παγθξέαηνο ήηαλ 28 άλδξεο θαη 18 γπλαίθεο κε ειηθία 

κεηαμχ 41- 78 έηε (mean 63.89, SD: 8.69, SE: 1.29, median 65). ε 23 αζζελείο 

ηνπνζεηήζεθε κε επηθαιπκκέλε κεηαιιηθή ελδνπξφζεζε απφ θξάκα ληθειίνπ-

ηηηαλίνπ (nitinol) κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Luminexx© (C. R. Bard Inc, Murray 

Hill, NJ, USA) θαη ζε 23 αζζελείο ηνπνζεηήζεθε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε κε 
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θάιπκκα ePTFE/FEP κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Viabil© (W. L. Gore & Associates, 

Flagstaff, AZ, USA).  

Οη αζζελείο κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ήηαλ 12 άλδξεο θαη 14 γπλαίθεο, κε έλα εχξνο 

ειηθίαο 43–76 εηψλ (mean 63.2, SD: 9.05, SE: 1.81, median 64). ε 13 αζζελείο 

ηνπνζεηήζεθε κηα κε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε απφ αλνμείδσην αηζάιη κε ηελ 

εκπνξηθή νλνκαζία Wallstent© (Boston Scientific, Watertown, MA, USA) θαη ζε 13 

αζζελείο ηνπνζεηήζεθε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε Viabil© κε θάιπκκα 

ePTFE/FEP. Έλαο απφ ηνπο αζζελείο κε φγθν ηνπ παγθξέαηνο ζηνπο νπνίνπο 

ηνπνζεηήζεθε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ράζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη 

δελ ζπκπεξηιήθζεθε, νπφηε ηειηθά κειεηήζεθαλ 23 αζζελείο κε κε επηθαιπκκέλε θαη 

22 αζζελείο κε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε.  

Ζ δηάγλσζε ηνπ είδνπο ηεο λενεμεξγαζίαο έγηλε κε ηελ ιήςε θπηηαξνινγηθνχ/ 

βηνπηηθνχ πιηθνχ ζε 36 αζζελείο (Δηθφλα 7.1), κε ηα απεηθνληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία θαη ζηελ απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζε 23 

αζζελείο θαζψο επίζεο θαη κε βάζε ηα θιηληθά επξήκαηα ζε 13 αζζελείο.  

α)   
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β)    

 

7.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ ελδνπξνζέζεωλ 

Σν Wallstent©, είλαη κηα απηνεθηεηλφκελε ελδνπξφζεζε θηηαγκέλε απφ έλα 

βηνζπκβαηφ θξάκα αλνμείδσηνπ αηζαιηνχ κε αθηηλνζθηεξφ ππξήλα, απνηεινχκελν 

απφ δηαπιεγκέλα λεκάηηα ζε ζσιελσηή δηάηαμε θαη επέιηθηε θαηαζθεπή. Σν 

Δηθόλα 7.1: α) Γηαδεξκηθή δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία πνπ δείρλεη δηάηαζε ηνπ 

θνηλνχ ρνιεδφρνπ πφξνπ ιφγσ απφθξαμεο ζην θαηψηεξν ήκηζπ.  β) Λήςε 

βηνπηηθνχ πιηθνχ κε εηδηθή ζπζθεπή (καχξν βέινο) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην 

είδνο ηεο απφθξαμεο. Ζ ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη κέζσ εμσηεξηθνχ ζεθαξηνχ 9Fr κε 

αθηηλνζθηεξφ άθξν ελψ δηαθξίλεηαη θαη ε παξνπζία νδεγνχ ζχξκαηνο αζθαιείαο κε 

ην ηειηθφ άθξν ζην δσδεθαδάθηπιν (ιεπθφ βέινο)   
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Wallstent βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε έλαλ θέξνλ θαζεηήξα δηακέηξνπ 6 (κνληέιν 

RP) ή 7 Fr (κνληέιν Unistep Plus). Σν ζχζηεκα ηνπ θέξνληνο θαζεηήξα βαζίδεηαη ζε 

έλα νκναμνληθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ νκαιή έθπηπμε ηεο ελδνπξφζεζεο ζηα 

άθξα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη αθηηλνζθηεξνί δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε 

αθξηβήο ηνπνζέηεζε ζηελ πξνεπηιεγκέλε απφ ην ρεηξηζηή αλαηνκηθή ζέζε. Ζ 

έθπηπμε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε νδεγνχ ν νπνίνο έιθεηαη ζηαδηαθά πάλσ απφ ην θέξνλ 

θαζεηήξα. Ζ ελδνπξφζεζε είλαη δηαζέζηκε ζε δηάθνξα κεγέζε κε δηάκεηξν 10 ή 12 

ρηι. θαη κήθνο 6 έσο 9 εθ. Ζ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηεο ελδνπξφζεζεο κε βάζε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ 1 έσο 2 ρηι. κεγαιχηεξή απφ 

ηελ επηζπκεηή δηάκεηξν. Ζ ελδνπξφζεζε ιφγν ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηεο δελ 

δηαζέηεη ζεξκηθή κλήκε θαη γηα ην ιφγν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπηπρζεί ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε δηάκεηξν δελ απμάλεη ζε δηάκεηξν αιιά επηκεθχλεηαη, αλάινγα κε 

ηνλ βαζκφ πεξηνξηζκνχ ηεο έθπηπμεο ηεο. Καηά κέζν φξν, κηα αιιαγή δηακέηξνπ 0,5 

ρηι. ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10-15% ζην κήθνο. Μφιηο επηηεπρζεί ε 

επηζπκεηή απφ ηηο πξνδηαγξαθέο δηάκεηξνο, δελ πξνθχπηεη πεξαηηέξσ κεηαβνιή ηνπ 

κήθνπο. Σν Wallstent είλαη κηα κε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ε νπνία θαιχπηεη έλα 

εκβαδφ επηθάλεηαο κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ πνπ δελ εθάπηεηαη ζην ηνίρσκα ηνπ 

ρνιεδφρνπ πφξνπ, ιφγν ηεο παξνπζίαο ηνπ πιέγκαηνο. Σν πνζνζηφ ηεο ειεχζεξεο 

πεξηνρήο ππνινγίζηεθε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα φια ηα κεγέζε ηεο ελδνπξφζεζεο 

θαη δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ πεξίπνπ 80% ζηελ πεξίπησζε ηεο πιήξσο δηαηεηακέλεο 

ελδνπξφζεζεο θαη πεξίπνπ 50% φηαλ ε ελδνπξφζεζε δελ έρεη εθπηπρζεί πιήξσο. 

Δπηπιένλ ην Wallstent είλαη ζπκβαηφ κε ηελ απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ κε 

κφλν πξφβιεκα ηελ δεκηνπξγία ςεπδνθαηαρσξήζεσλ (artefacts).  

Σν Luminexx©, είλαη κηα επέιηθηε, απηνεθηεηλφκελε κεηαιιηθή ελδνπξφζεζε κε 

πιέγκα ζρεδηαζκέλε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηηο ζηελψζεηο θαθνήζνπο 
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αηηηνινγίαο ησλ ρνιεθφξσλ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ληηηλφιε (nitinol) ε νπνία 

είλαη έλα βηνζπκβαηφ θξάκα ληθειίνπ θαη ηηηαλίνπ θαη δηαζέηεη «ζεξκηθή κλήκε» πνπ 

ηεο επηηξέπεη ηελ έθπηπμε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή δηάκεηξν 

φηαλ βξεζεί ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Σν Luminexx είλαη ζρεδηαζκέλν κε 

βάζε έλα ηκεκαηηθά  επαλαιακβαλφκελν κνηίβν κε αλνηρηέο θπςέιεο θαη θαξδχηεξα 

άθξα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε πεξηθεξηθή κεηαλάζηεπζε. Ζ αθηηλσηή 

δηακφξθσζε επηηξέπεη ηελ ζηαδηαθή ηκεκαηηθή έθπηπμε ηεο ελδνπξφζεζεο. Κάζε 

άθξν δηαζέηεη ηέζζεξηο αθηηλνζθηεξνχο δείθηεο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ηαληάιην νη 

νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ αθξηβή θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε. Ζ ελδνπξφζεζε  βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλε ζε έλα επέιηθην ζχζηεκα θέξνληνο θαζεηήξα δηακέηξνπ 6 Fr ην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε νδεγφ ζχξκα δηακέηξνπ 0.035 ηεο ίληζαο. Ο θέξσλ θαζεηήξαο 

είλαη κε ηξαπκαηηθφο δηαζέηνληαο αηξαθηνεηδέο ζρήκα θαη ζηξνγγπιεκέλα άθξα. Σν 

Luminexx είλαη δηαζέζηκν ζε θάζκα δηακέηξσλ 7-10 ρηι. θαη κήθνπο 2-10 εθ, αιιά νη 

ελδνπξνζέζεηο δηαζηάζεσλ 10 ρηι. X 6 εθ. θαη 10 ρηι. X 8 εθ. ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλφηεξα. χκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε αζθαιήο ηνπνζέηεζε ηνπ Luminexx 

απαηηεί 5-10 ρηι. απφ ηελ ελδνπξφζεζε λα εθηείλνληαη πέξα απφ ην δχν άθξα ηεο 

ζηέλσζεο - απηφ ζα επηηξέςεη ηελ επαξθή θάιπςε πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε 

δπζιεηηνπξγία απφ ηελ αλάπηπμε ηζηνχ ζην θεληξηθφ ή ζην πεξηθεξηθφ ηεο άθξν. 

Δπίζεο, ε ελδνπξφζεζε πξέπεη λα είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξε ζε δηάκεηξν (1-2 ρηι. 

πεξίπνπ) απφ ηελ δηάκεηξν ηνπ ρνιαγγείνπ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αιιεινεπηθάιπςε δπν ελδνπξνζέζεσλ απηέο θαιφ ζα ήηαλ 

λα έρνπλ ηελ ηδία δηάκεηξν θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αιιεινεπηθάιπςε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 5 ρηι.. Σέινο, ην Luminexx  είλαη ζπκβαηφ κε  ηελ απεηθφληζε 

καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ κε κφλν πξφβιεκα θαη ζε απηφ ηελ δεκηνπξγία artefacts. 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελδνπξφζεζεο ηχπνπ Viabil έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ 

παξάγξαθν 6.2.1. 

 

7.2.2 Μέζνδνο 

Ζ δηαδεξκηθή δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία πξαγκαηνπνηήζεθε θάησ απφ ηνπηθή 

αλαηζζεζία (μπινθατλε 2%) θαη θαηαζηνιή ηνπ πφλνπ κε ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 

1-8  mg κηδαδνιάκεο θαη 50 – 200 κg θεληαλχιεο. Υεκεηνπξνθχιαμε κε αληηβηνηηθά 

(θεθνπξνμίκε 750mg) ρνξεγήζεθε πξν ηεο επέκβαζεο ζε φινπο ηνπο αζζελείο θαη 

ζπλερίζηεθε γηα ηηο επφκελεο πέληε εκέξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο. 

Ζ παξαθέληεζε έγηλε απφ ηα δεμηά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο παξνπζίαο ζεκαληηθήο πνζφηεηαο αζθηηηθνχ πγξνχ φπνηε ε 

παξαθέληεζε απφ ηα αξηζηεξά ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξε. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο 

ελδνπξφζεζεο έγηλε ζε κηα (primary stenting) ή δπν (secondary stenting) ζπλεδξίεο. Ζ 

απφθαζε εμαξηήζεθε απφ ηελ κνξθνινγία ηεο ζηέλσζεο, ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελνχο, ηελ αληαπφθξηζε ζηελ λάξθσζε θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο 

παξαθέληεζεο θαη βαζίζηεθε ζηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ ηαηξνχ. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθιήζεθε αηκνρνιία απφ ηελ παξαθέληεζε ζεσξήζεθε 

πξνηηκφηεξν λα ηνπνζεηεζεί αξρηθά έλαο θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο 8Fr θαη ε 

κεηαιιηθή ελδνπξφζεζε λα ηνπνζεηεζεί κεηά απφ 3 κε 4 εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε απφθξαμε ηεο απφ πηζαλά πήγκαηα αίκαηνο. ηε πεξίπησζε ηεο 

επέκβαζεο ζε δχν ζπλεδξίεο, ηνπνζεηήζεθε αξρηθά έλαο θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο 

δηακέηξνπ 8-10Fr κε πνιιαπιέο νπέο (Flexima©, Boston Scientific, Watertown, MA, 

USA) έσο φηνπ γίλεη ε ηειηθή ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο. ηελ πεξίπησζε 

κεγάισλ ζηελψζεσλ, δηελεξγήζεθε δηάηαζε κε αεξνζάιακν δηακέηξνπ 6-8 ρηι (Opti-

Plast XT©, C R Bard Inc, Murray Hill, NJ, USA) πξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο 
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ελδνπξφζεζεο ή ηνπ θαζεηήξα παξνρέηεπζεο. Μηα ή θαηά πεξίπησζε δπν 

ελδνπξνζέζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί φιν ην κήθνο ηεο 

ζηέλσζεο ζχκθσλα κε ηελ αθηηλνζθνπηθή εηθφλα. Σφζν νη επηθαιπκκέλεο φζν θαη νη 

κε επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ηνπνζεηήζεθαλ θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνεμέρνπλ 

θαηά 2εθ. θάησ απφ ηελ ιήθπζν ηνπ Vater πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε 

απφ ηελ πεξηθεξηθή αλάπηπμε φγθνπ. Όζνλ αθφξα ζην θεληξηθφ άθξν ησλ 

επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ, ζηελ ζπάληα πεξίπησζε (ηδίσο ζε ζηελψζεηο ηνπ 

θνηλνχ ρνιεδφρνπ πφξνπ) φπνπ ε λενεμεξγαζία βξηζθφηαλ ζε γεηηλίαζε κε ηνλ 

θπζηηθφ πφξν, ηνπνζεηήζεθε ελδνπξφζεζε κε παξνπζία πιεπξηθψλ νπψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ηνπ θπζηηθνχ πφξνπ (Δηθφλα 7.2).  

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζεκεηψζεθε αηκνρνιία, ηνπνζεηήζεθε έλαο θαζεηήξαο 4Fr κε ην πεξηθεξηθφ ηνπ άθξν 

ζην δσδεθαδάθηπιν σο νδεγφο θαζεηήξαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξφζβαζε γηα ηελ 

δηελέξγεηα ρνιαγγεηνγξαθίαο, 1-3 εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο επέκβαζεο ηνπνζέηεζεο 

ηεο ελδνπξφζεζεο. Ο νδεγφο θαζεηήξαο αθαηξέζεθε εάλ θαη εθφζνλ ζηελ 

ρνιαγγεηνγξαθία ε ελδνπξφζεζε παξνπζίαδε ηθαλνπνηεηηθή έθπηπμε, ε ζθηαγξαθηθή 

νπζία εκθάληδε ηθαλνπνηεηηθή ξνή πξνο ην δσδεθαδάθηπιν θαη ε γεληθή θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ρσξίο ζεκεία ινίκσμεο ή θιεγκνλήο. 

ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο 

ζεκεηψζεθε καθξνζθνπηθή αηκνρνιία ηνπνζεηήζεθε έλαο θαζεηήξαο εζσηεξηθήο- 

εμσηεξηθήο παξνρέηεπζεο δηακέηξνπ 8-10 Fr (Flexima©) πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί 

ε αηκνρνιία ιφγσ επηπσκαηηζκνχ ηεο δηαδξνκήο ηεο βειφλεο εληφο ηνπ επαηηθνχ 

παξεγρχκαηνο.  
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α)  

β)  
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γ)   

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε αθνξνχζε θαη ζην δσδεθαδάθηπιν κε ζπλνδφ 

δηήζεζε ηνπ εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο, ηνπνζεηήζεθε δσδεθαδαθηπιηθή ελδνπξφζεζε 

(Wallstent©) κεηά ηελ έθπηπμε ηεο ελδνπξφζεζεο ησλ ρνιεθφξσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο 

δσδεθαδαθηπιηθήο ελδνπξφζεζεο ζπλήζσο γηλφηαλ ζε μερσξηζηή ζπλεδξία κε δηα ηνπ 

ζηφκαηνο θαη δηα-νηζνθαγηθή πξνζέγγηζε. Υνξεγήζεθε ηνπηθή αλαηζζεζία 

Δηθόλα 7.2: α) Γηαδεξκηθή δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία πνπ δείρλεη δηάηαζε ηνπ 

ρνιεθφξνπ δέληξνπ ιφγσ απφθξαμεο ζηνλ θνηλφ ρνιεδφρν πφξν. β) Σνπνζέηεζε θαη  

γ) έθπηπμε επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο κε νπέο ζην πεξηθεξηθφ άθξν πξνθεηκέλνπ 

λα κελ απνθξαρζεί ν θπζηηθφο πφξνο (βέινο) 
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μπινθατλεο κε ηελ κνξθή spray θαη λάξθσζε ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν πνπ ήδε 

πεξηγξάθζεθε. Αξρηθά ηνπνζεηήζεθε έλα πδξφθηιν νδεγφ ζχξκα (Radiofocus©, 

Terumo Europe, Leuven, Belgium) δηακέηξνπ 0.035 ηεο ίληζαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ε δηέιεπζε δηα ηεο ζηέλσζεο θαη θαηφπηλ αθνινχζεζε ηνπνζέηεζε θαιπκκέλνπ απφ 

Teflon, δηακέηξνπ 0.035 ηεο ίληζαο νδεγνχ ζχξκαηνο ηχπνπ Amplatz© (COOK Inc, 

Indiana, USA) θαη ε έθπηπμε ηεο ελδνπξφζεζεο ζηελ αλάινγε ζέζε ζην 

δσδεθαδάθηπιν.  

 

7.2.3 Παξαθνινύζεζε αζζελώλ θαη επαλεπέκβαζε 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ βαζίζηεθε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απφ ηηο εμεηάζεηο αίκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη ηα θιηληθφ-

απεηθνληζηηθά επξήκαηα ζε επίπεδν εμσηεξηθνχ ηαηξείνπ. Οη αζζελείο ήηαλ ελήκεξνη 

γηα ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ρνιαγγεηίηηδαο ή ίθηεξνπ θαη φηαλ απηφ ζπλέβαηλε ν 

αζζελήο πξνζεξρφηαλ ζην λνζνθνκείν. Καηφπηλ δηελεξγήζεθε απεηθνληζηηθφο 

έιεγρνο κε ππεξερνηνκνγξαθία θαη ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ν βαζκφο δηάηαζεο ησλ ρνιαγγείσλ. ηελ πεξίπησζε ίθηεξνπ ή 

ρνιαγγετίηηδαο ρσξίο δηαηεηακέλα ρνιαγγεία δηελεξγήζεθε ελδνζθνπηθή παιίλδξνκε 

ρνιάγγεην-παγθξεαηνγξαθία ελψ φηαλ ην ρνιεθφξν δέλδξν ήηαλ δηαηεηακέλν 

δηελεξγήζεθε δηαδεξκηθή ρνιαγγεηνγξαθία.  

Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί ην αίηην ηεο δπζιεηηνπξγίαο δηελεξγήζεθε βηνςία 

κε εχθακπηε ιαβίδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρνιαγγεηνγξαθίαο (Δηθφλα 7.3).  

Σα ζπλήζε αίηηα δπζιεηηνπξγίαο ήηαλ ε παξνπζία ρνιηθήο ιάζπεο, ιίζσλ ή 

αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ εληφο ή ζηα άθξα ηεο ελδνπξφζεζεο. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο 

ρνιηθήο ιάζπεο θαη ησλ ιίζσλ ζπλήζσο νθεηιφηαλ ζηε ειιηπή έθπηπμε, ζηελ 

αιινίσζε ηεο δνκήο ή ηε ξήμε ηνπ πιέγκαηνο ηεο ελδνπξφζεζεο.  Ζ απφθξαμε ιφγσ 
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ζξφκβσλ πξνθχπηεη ζπλήζσο ζηηο πεξηπηψζεηο αηκνρνιίαο. Ζ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ 

ηζηνχ εληφο ηεο ελδνπξφζεζεο πξνθχπηεη ζπλήζσο αλάκεζα απφ ηα αλνίγκαηα ησλ 

θπςειψλ ή απφ ηελ δηάβξσζε ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ.  

Ζ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ ζηα άθξα ηεο ελδνπξφζεζεο νθείιεηαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε ελδνπξνζέζεσλ κε κηθξφηεξν κήθνο απφ ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο. Γεληθά 

ζπληζηάηαη ην κήθνο ηεο ελδνπξφζεζεο λα μεπεξλά θαηά ηνπιάρηζηνλ 2 εθ ηα άθξα 

ηεο βιάβεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε επέθηαζε ηνπ φγθνπ πξνο ην 

δσδεθαδάθηπιν, ηφηε ππήξρε ε πηζαλφηεηα ζπλδξφκνπ γαζηξηθήο εμφδνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο, δηελεξγείην ρνιαγγεηνγξαθία 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο δπζιεηηνπξγίαο. Καηφπηλ αθνινπζνχζε 

«θαζαξηζκφο» ηεο ελδνπξφζεζεο κε έλα κεξηθψο δηαηεηακέλν αεξνζάιακν πάλσ ζε 

έλα ζθιεξφ νδεγφ ζχξκα. Γηελεξγείην έλαο ρεηξηζκφο θαηά ηνλ νπνίν ν αεξνζάιακνο 

θηλείην παιίλδξνκα επί ηνπ ζχξκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλεζεί ε ρνιηθή ιάζπε 

πξνο ην δσδεθαδάθηπιν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζεκεησλφηαλ βειηίσζε ζηελ 

ρνιαγγεηνγξαθηθή εηθφλα, αθνινπζνχζε ηνπνζέηεζε λέαο ελδνπξφζεζεο, εθφζνλ ε 

γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο ην επέηξεπε. Δάλ ν αζζελήο βξηζθφηαλ ζε ηειηθφ 

ζηάδην ηεο λφζνπ ηφηε ηνπνζεηήζεθε έλαο θαζεηήξαο εζσηεξηθήο -εμσηεξηθήο 

παξνρέηεπζεο.  

Δηθόλα 7.3 (επόκελε ζειίδα): α) Γπζιεηηνπξγία δπν κε επηθαιπκκέλσλ 

ελδνπξνζέζεσλ  ηχπνπ Luminexx, 93 εκέξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζε αζζελή κε 

ρνιαγγετίηηδα. Γηελεξγήζεθε δηαδεξκηθή δηεπαηηθή ρνιαγγεηνγξαθία κέζσ 

εμσηεξηθνχ ζεθαξηνχ ή νπνία επηβεβαίσζε ηελ ελδναπιηθή ζηέλσζε. β) Έγηλε ιήςε 

βηνπηηθνχ πιηθνχ απφ ην ζεκείν ηεο ζηέλσζεο (βέινο) θαη ηζηνινγηθή εμέηαζε ε 

νπνία αλέδεημε ηελ αλάπηπμε λενεμεξγαζίαο δηα ηνπ πιέγκαηνο ηεο ελδνπξφζεζεο 
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α)  

β)   
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7.2.4 ηόρνη κειέηεο θαη πξνζδηνξηζκνί 

Οη κείδνλεο ζηφρνη ηεο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε α) ηεο ηερληθήο επηηπρίαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κε ePTFE/FEP-επηθαιπκκέλσλ 

ελδνπξνζέζεσλ, β) ησλ πνζνζηψλ βαηφηεηαο θαη επηβίσζεο θαη γ) ε ηπθιή 

ηπραηνπνηεκέλε ζχγθξηζε ηνπο κε απηά ησλ κεηαιιηθψλ κε-επηθαιπκκέλσλ γηα ηνπο 

αζζελείο κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη θαξθίλν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο. 

Διάζζνλεο ζηφρνη ήηαλ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ είδνπο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζε θάζε 

νκάδα θαζψο θαη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο.  

Χο ηερληθά επηηπρήο πξνζδηνξίζηεθε ε ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε απφ ηελ ρνιαγγεηνγξαθηθή εηθφλα ζέζε κε αλακελφκελε 

ππνιεηπφκελε ζηέλσζε ηνπ απινχ ηνπ ρνιαγγείνπ θαηά ην πέξαο ηεο ηνπνζέηεζεο 

κηθξφηεξε ηνπ 30% ηεο δηακέηξνπ ηνπ. Ζ αζθαιήο ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο 

ζρεηίζηεθε κε ηελ παξνπζία ή κε επηπινθψλ. Οη επηπινθέο πξνζδηνξηζηήθαλ σο 

πξψηκεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεκεησζήθαλ ζηηο πξψηεο 30 εκέξεο κεηά ηελ 

επέκβαζε, ή φςηκεο. Δπίζεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επηπινθψλ απφ αθηηλνινγηθέο επεκβαηηθέο πξάμεηο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο (SIR) [144]. Ζ βαηφηεηα ηεο 

ελδνπξφζεζεο πξνζδηνξίζηεθε σο ε απνπζία ππνηξνπήο ζπκπησκαηηθήο απφθξαμεο 

ησλ ρνιεθφξσλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο δελ 

ζεκεηψζεθε απφθξαμε, ηφηε ε πεξίνδνο βαηφηεηαο ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν 

επηβίσζεο θαη απνθιείζηεθε απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  

 

7.2.6 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Ζ αζξνηζηηθή βαηφηεηα ηεο ελδνπξφζεζεο θαη ην πνζνζηφ επηβίσζεο κειεηήζεθαλ 

κε βάζε ηελ αλάιπζε Kaplan-Meier [147].  Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ 
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κεηαβιεηψλ (επηβίσζε, βαηφηεηα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία ζηαηηζηηθά ηεζη: ην 

unpaired t-test, ην log-rank (Mantel-Cox) test θαη ην Gehan-Breslow-Wilcoxon test. Ζ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην εηδηθφ ινγηζκηθφ NCSS 97 (NCSS Statistical 

Software, Salt Lake City, UT, USA).  

 

7.3 Απνηειέζκαηα  

πλνιηθά ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ κειέηε 72 αζζελείο κε θαθνήζνπο αηηηνινγίαο 

ζηέλσζε ησλ ρνιεθφξσλ θαη δηάγλσζε παγθξεαηηθνχ θαξθίλνπ (Οκάδα Α) θαη 

ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο (Οκάδα Β). ηνπο αζζελείο θάζε νκάδαο ηνπνζεηήζεθαλ κε 

πξννπηηθφ ηπραηνπνηεκέλν ηξφπν επηθαιπκκέλεο ή κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο. 

Γχν αζζελείο ράζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο νπφηε ζπλνιηθά 

κειεηήζεθαλ 70 αζζελείο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Οκάδα Α ηνπνζεηήζεθαλ 25 κε-

επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ζε 22 αζζελείο (Οκάδα Α1) θαη 23 επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο ζε 23 αζζελείο (Οκάδα Α2) ελψ γηα ηελ Οκάδα Β ηνπνζεηήζεθαλ 14 

κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ζε 12 αζζελείο (Οκάδα Β1) θαη 14 επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο (2 κε νπέο) ζε 13 αζζελείο (Οκάδα Β2).  

 

 

7.3.1 Γεληθά απνηειέζκαηα γηα ηηο δύν Οκάδεο 

Πξνζπέιαζε απφ ηα αξηζηεξά έγηλε ζε 3 αζζελείο ηεο Οκάδαο Α1, ζε 2 ηεο 

Οκάδαο Α2, ζε έλαλ αζζελή ηεο Οκάδαο Β1 θαη ζε 2 αζζελείο ηεο Οκάδαο Β2. ε 9 

αζζελείο ηεο Οκάδαο Α1 θαη ζε 3 ηεο Οκάδαο Α2 δηελεξγήζεθε πξσηνγελήο 

ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο. Αληίζηνηρα ζε 4 πεξηπηψζεηο ηεο Οκάδαο Β1 θαη ζε 2 

ηεο Οκάδαο Β2, δηελεξγήζεθε πξσηνγελήο ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηελεξγήζεθε ηνπνζέηεζε ηεο ελδνπξφζεζεο ζε δχν ρξφλνπο ν 
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κέζνο ρξφλνο αλακνλήο αλάκεζα ζηελ αξρηθή ρνιαγγεηνγξαθία θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο ελδνπξφζεζεο ήηαλ 2.6 εκέξεο γηα ηελ Οκάδα Α1, 2.9 εκέξεο γηα ηελ Οκάδαο Α2, 

3.1 εκέξεο γηα ηελ Οκάδαο Β1 θαη 3.3 γηα ηελ Οκάδα Β2. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

ελδνπξνζέζεηο ηνπνζεηήζεθαλ θαη εθπηχρζεθαλ κε ηερληθή επηηπρία 100% ηφζν φζνλ 

αθνξά ζηηο επηθαιπκκέλεο φζν θαη ζηηο κε-επηθαιπκκέλεο. Γελ παξαηεξήζεθε 

θαλέλα πεξηζηαηηθφ πξψηκεο ή φςηκεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ελδνπξνζέζεσλ.  

 

7.3.2. Απνηειέζκαηα αζζελώλ κε λενμεξγαζία ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο 

(Οκάδεο Α1 θαη Α2) 

 

7.3.2.1 Δπηπινθέο 

Πξψηκεο επηπινθέο παξαηεξήζεθαλ ζε 2 αζζελείο  ηεο Οκάδαο Α1 (8%) θαη ζε 3 

ηεο Οκάδαο Α2 (13%) (Πίλαθαο 7.1).  

πγθεθξηκέλα φζνλ αθφξα ζηηο κε επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ζεκεηψζεθε έλα 

επεηζφδην πεξηηνλατθνχ εξεζηζκνχ ακέζσο κεηά ηελ επέκβαζε ηνπνζέηεζεο ηεο 

ελδνπξφζεζεο. Ο αζζελήο αλέθεξε εληνπηζκέλν άιγνο ζηελ πεξηνρή ηεο 

παξαθέληεζεο θαη εκθάληζε ηαρπθαξδία θαη ηαρχπλνηα. Υνξεγήζεθε ηθαλή πνζφηεηα 

πγξψλ, ελδνθιέβηα αλαιγεηηθή αγσγή θαζψο θαη πξνιεπηηθά ελδνθιέβηα αληηβηνηηθή 

αγσγή. Ζ ζπκπησκαηνινγία μεπεξάζηεθε πιήξσο 24 ψξεο αξγφηεξα, ελψ ε 

αληηβηνηηθή αγσγή ζπλερίζηεθε απφ ην ζηφκα γηα κηα εβδνκάδα κεηά ην εμηηήξην. Ζ 

επηπινθή δελ επεξέαζε ηνλ ρξφλν αθαίξεζεο ηνπ θαζεηήξα πξνζπέιαζεο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε επηπινθή ζεσξήζεθε σο ειάζζνλα (θαηεγνξίαο Β ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο [144]). 

ηελ ίδηα Οκάδα ζεκεηψζεθε έλα επεηζφδην απηνταζείζαο αηκνρνιίαο. Ζ αηκνρνιία 

ζεκεηψζεθε ιφγν παξαθέληεζεο θιάδνπ ηεο ππιαίαο θιέβαο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο 
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ρνιαγγεηνγξαθίαο. Με ην πέξαο ηεο επέκβαζεο ηνπνζεηήζεθε θαζεηήξαο ρνιεθφξσλ 

κε πνιιαπιέο νπέο, δηακέηξνπ 8 Fr. Ο αζζελήο παξέκεηλε αηκνδπλακηθά ζηαζεξφο, 

δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε κεηάγγηζε ή ε δηελέξγεηα  αγγεηνγξαθίαο θαη εκβνιηζκνχ 

θαη ε αηκνρνιία ζηακάηεζε κεηά απφ δχν ψξεο. Οχηε απηή ε επηπινθή επεξέαζε ηνλ 

ρξφλν παξακνλήο ηνπ θαζεηήξα πξνζπέιαζεο ή ηελ παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη 

γη‟ απηφ ζεσξήζεθε επίζεο σο ειάζζνλα (θαηεγνξίαο Α). 

 

Δίδνο επηπινθήο 

Πνζνζηό επηπινθώλ 

Οκάδα Α1 Οκάδα Α2 

Πεξηηνλαϊθόο εξεζηζκόο 4% (1/23) 9% (2/22) 

Αηκνρνιία 4% (1/23) 4% (1/22) 

ύλνιν 8% (2/23) 13% (3/23) 

 

Πίλαθαο 7.1 Δίδνο επηπινθψλ ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Α1 θαη Α2 

 

 

ηελ Οκάδα Α2 ζεκεηψζεθαλ δχν επεηζφδηα πεξηηνλατθνχ εξεζηζκνχ κε αλάινγε 

πνξεία θαη έθβαζε κε απηφ ηεο νκάδαο ησλ κε-επηθαιπκκέλσλ (θαηεγνξίαο Β) θαζψο 

θαη έλα επεηζφδην απηνταζείζαο αηκνρνιίαο ζην νπνίν δηελεξγήζεθε επίζεο ν 

ρεηξηζκφο ηεο αχμεζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ θαζεηήξα πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ε αηκνρνιία θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηεο βειφλεο θαη ην νπνίν 

θαηεγνξηνπνηήζεθε επίζεο σο θαηεγνξίαο Α.  
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7.3.2.2 Βαηόηεηα θαη επηβίωζε  

Ο κέζνο ρξφλνο follow-up κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ stent ήηαλ 232.6 εκέξεο 

(mean 232.6, SD: 123.1, SE: 18.34, median 189, εχξνο 104-603 εκέξεο). Ζ 

ζλεηφηεηα ζηηο 30 εκέξεο ήηαλ κεδέλ ηφζν γηα ηελ Οκάδα Α1 φζν θαη γηα ηελ Οκάδα 

Α2.  χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε επηβίσζεο θαηά Kaplan-Meier ηα πνζνζηά 

επηβίσζεο ζηνπο 3, 6 θαη 12 κήλεο ήηαλ 100%, 56,5%, 8.6% γηα ηελ Οκάδα Α1 θαη 

100%, 59%, 22.7% γηα ηελ Οκάδα Α2 αληίζηνηρα. Ο κέζνο ρξφλνο επηβίσζεο ήηαλ 

202.2 εκέξεο (mean 202.2, median 187, SE: 16.5, SD: 79.1) γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο θαη 264.4 (mean 264.4, median 196, SE: 16.5, SD: 79.1) γηα ηηο 

επηθαιπκκέλεο. Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πνζνζηψλ επηβίσζεο ζηηο δχν ππν-νκάδεο ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηαηηζηηθά ηεζη 

(unpaired t-test: p=0.09, log-rank Mantel-Cox test: 0.3, Gehan-Breslow-Wilcoxon 

test: p=0.7)  (Δηθφλα 7.4).   

Γπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο ζεκεηψζεθε ζε αζζελείο θαη ησλ δχν Οκάδσλ. 

Σα πνζνζηά πξσηνγελνχο βαηφηεηαο γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ζηνπο 

3, 6 θαη 12 κήλεο ήηαλ 73.9%, 73.9%, 73.9% γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο θαη 95.4%, 

95.4%, 95.4% γηα ηηο επηθαιπκκέλεο αληίζηνηρα (Πίλαθαο 7.2). 

Ζ κέζε βαηφηεηα  ήηαλ 165.7 εκέξεο (mean 165.7, median 164, SE: 17.1, SD: 

82.3) γηα ηηο κε επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη 257.9 εκέξεο (mean 257.9, median 

188, SE: 33.2, SD: 155.9) γηα ηηο επηθαιπκκέλεο. χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαηά Kaplan-Meier ππήξμε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

πνζνζηά βαηφηεηαο ζηηο δπν νκάδεο κε αλψηεξε ηελ νκάδα ησλ επηθαιπκκέλσλ 

ελδνπξνζέζεσλ (unpaired t-test:p0=0.016, log-rank mantel-cox test: 0.045, Gehan-

breslow-wilcoxon test: p=0.043) (Δηθφλα 7.5).   
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Μήλεο 

Πνζνζηό πξωηνγελνύο βαηόηεηαο 

Οκάδα Α1 Οκάδα Α2 

3 Μήλεο 73.9 % 95.4 % 

6 Μήλεο 73.9 % 95.4 % 

12 Μήλεο 73.9 % 95.4 % 

 

Πίλαθαο 7.2 Πνζνζηφ πξσηνγελνχο βαηφηεηαο ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Α1 

θαη Α2 

 

Δηθόλα 7.4. Κακπχιεο επηβίσζεο θαηά Kaplan-Meier ησλ αζζελψλ κε φγθν ηεο 

θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο. Αλάκεζα  ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Α1 θαη Α2 δελ 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε  
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Γπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο ζεκεηψζεθε ζε έμη πεξηζηαηηθά (26%) ηεο 

Οκάδαο Α1 κεηά απφ κέζν ρξφλν 75.5 εκέξεο (mean 75.5, median 68.5, SE: 8.1, SD: 

19.8). ε φια ηα πεξηζηαηηθά δηελεξγήζεθε βηνςία πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζεί ην 

είδνο ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη ζε πέληε πεξηζηαηηθά (83.3%) έγηλε δηάγλσζε 

λεφπιαζηνπ παγθξεαηηθνχ ηζηνχ (ingrowth).  ε δχν απφ ηα πέληε (40%) ζεκεηψζεθε 

επίζεο αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ άλσζελ ηνπ θεληξηθνχ άθξνπ ηεο ελδνπξφζεζεο 

(overgrowth). ην έθην πεξηζηαηηθφ ηεο ίδηαο νκάδαο ε δπζιεηηνπξγία ηεο 

ελδνπξφζεζεο κε ηελ ζπλνδφ ζπκπησκαηνινγία ηνπ ίθηεξνπ πξνέθπςε 54 εκέξεο 

κεηά ηελ ηνπνζέηεζε. Σν απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο έδεημε φηη ε δπζιεηηνπξγία 

νθεηιφηαλ ζε ρνιηθή ιάζπε.  

Δηθόλα 7.5. Κακπχιεο πξσηνγελνχο βαηφηεηαο θαηά Kaplan-Meier ησλ 

αζζελψλ κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο. Αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ 

Οκάδσλ Α1 θαη Α2 ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε  (p<0.05)    
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Αληίζηνηρα, δπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο ζεκεηψζεθε ζε έλα κφλν 

πεξηζηαηηθφ (4%) ηεο Οκάδαο Α2 κεηά απφ κέζν ρξφλν 101 εκέξεο (mean 101, 

median 101). ην πεξηζηαηηθφ απηφ δηελεξγήζεθε επίζεο βηνςία θαη ην αίηην 

απνδφζεθε ζηελ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ παγθξεαηηθνχ ηζηνχ άλσζελ ηνπ θεληξηθνχ 

άθξνπ ηεο ελδνπξφζεζεο (overgrowth). Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα πνζνζηά δηήζεζεο δηα ηνπ πιέγκαηνο (ingrowth) ζηηο δπν 

νκάδεο (p=0.28). (Δηθφλα 7.6) 

 

 

ε δχν πεξηπηψζεηο ηεο Οκάδαο Α1 ηνπνζεηήζεθε κηα κε-επηθαιπκκέλε 

ελδνπξφζεζε ζην δσδεθαδάθηπιν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην δσδεθαδάθηπιν είρε 

δηαβξσζεί ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο ρσξίο φκσο λα 

έρεη εγθαζηδξπζεί ζχλδξνκν γαζηξηθήο εμφδνπ. 

Δηθόλα 7.6. Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ είδνπο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

ελδνπξφζεζεο αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Α1 θαη Α2. Γελ ζεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα πνζνζηά ingrowth ζηηο δχν 

Οκάδεο . 
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Ο Πίλαθαο 7.3 παξνπζηάδεη ηελ ζπλνιηθή ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ 

Οκάδσλ Α1 θαη Α2. 

Δπαλεπέκβαζε ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ηεο ελδνπξφζεζεο δηελεξγήζεθε δηαδεξκηθά 

δηεπαηηθά θαη ζηα επηά πεξηζηαηηθά ησλ δχν ππν-νκάδσλ. ε φια ηα πεξηζηαηηθά 

ηνπνζεηήζεθε κηα λέα κε-επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ηχπνπ Luminexx. Ζ κέζε ηηκή 

ηεο δεπηεξνγελνχο βαηφηεηαο ήηαλ 139.7 εκέξεο (mean 139.7, median 107.5, SE: 

37.9, SD: 93.4) γηα ηελ Οκάδα Α1θαη 86 εκέξεο γηα ηελ Οκάδα Α2. 

  

 Οκάδα Α1 Οκάδα Α2 Σηκή P 

Γηάξθεηα επηβίωζεο 202.2 εκέξεο 264.4 εκέξεο κ.ζ. 

Πνζνζηό επηπινθώλ 8 % 13 % κ.ζ. 

Πνζνζηό δπζιεηηνπξγίαο 26 % 4 % P<0.05 

Γηάξθεηα βαηόηεηαο 165.7  εκέξεο 257.9  εκέξεο P<0.05 

Πνζνζηό ingrowth 83% 0% κ.ζ. 

 

Πίλαθαο 7.3 πλνιηθή ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Α1 θαη 

Α2. κ.ζ.: κε ζεκαληηθφ.  

 

7.3.3 Απνηειέζκαηα αζζελώλ κε ρνιαγγεηνθαξθίλωκα (Οκάδεο Β1 θαη Β2) 

 

7.3.3.1 Δπηπινθέο  

Πξψηκεο επηπινθέο παξαηεξήζεθαλ ζε 2 αζζελείο ηεο Οκάδαο Β1 (16%) θαη ζε 2 

ηεο Οκάδαο Β2 (15.3%) (Πίλαθαο 7.4).  
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Δίδνο επηπινθήο 

Πνζνζηό επηπινθώλ 

Οκάδα Β1 Οκάδα Β2 

Πεξηηνλαϊθόο εξεζηζκόο 16 % (2/12) 7.6 % (1/13) 

πιινγή ρνιήο  0 7.6 % (1/13) 

ύλνιν 16 % (2/12) 15.3 % (2/13) 

 

Πίλαθαο 7.4 Δίδνο επηπινθψλ ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ  Β1 θαη Β2 

 

πγθεθξηκέλα φζνλ αθφξα ζηηο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο, ζεκεηψζεθαλ 

δχν επεηζφδηα πεξηηνλατθνχ εξεζηζκνχ ακέζσο κεηά ηελ έθπηπμε ηεο ελδνπξφζεζεο. 

Οη αζζελείο αλέθεξαλ εληνπηζκέλν άιγνο ζηελ πεξηνρή ηεο παξαθέληεζεο θαη 

εκθάληζαλ ηαρπθαξδία θαη ηαρχπλνηα. Υνξεγήζεθε ηθαλή πνζφηεηα πγξψλ, 

ελδνθιέβηα αλαιγεηηθή αγσγή θαζψο θαη ελδνθιέβηα αληηβηνηηθή αγσγή πξνιεπηηθά. 

Ζ ζπκπησκαηνινγία μεπεξάζηεθε πιήξσο 24 ψξεο αξγφηεξα θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ελψ ε αληηβηνηηθή αγσγή ζπλερίζηεθε δηα ηνπ ζηφκαηνο γηα κία 

εβδνκάδα κεηά ην εμηηήξην. Ζ επηπινθή δελ επεξέαζε ηνλ ρξφλν αθαίξεζεο ηνπ 

νδεγνχ θαζεηήξα πξνζπέιαζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξήζεθε σο ειάζζνλα 

(θαηεγνξίαο Β ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο 

Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο [144]). ηελ Οκάδα Β1 ζεκεηψζεθε έλα επεηζφδην 

πεξηηνλατθνχ εξεζηζκνχ κε αλάινγε πνξεία θαη έθβαζε κε απηφ ηεο νκάδαο ησλ κε 

επηθαιπκκέλσλ (θαηεγνξίαο Β), θαζψο θαη έλα επεηζφδην ζην νπνίν πξφεθπςε 

δηαθπγή ρνιήο κεηά απφ ηελ δηελέξγεηα πξσηνγελνχο ηνπνζέηεζεο ηεο ελδνπξφζεζεο. 

Ζ δηαθπγή ηεο ρνιήο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ζπιινγήο ρνιηθνχ πγξνχ 
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(ρνιψκαηνο). Ο αζζελήο λνζειεχηθε γηα κία εβδνκάδα θαη ε ζπιινγή 

παξαθεληήζεθε ππφ ππεξερνγξαθηθή θαζνδήγεζε θαη  παξνρεηεχηεθε. Γεδνκέλνπ 

φηη ε επηπινθή νδήγεζε ζηελ παξάηαζε ηεο λνζειείαο θαη ζηελ αλάγθε λέαο 

επέκβαζεο θαηεγνξηνπνηήζεθε σο κείδνλα (θαηεγνξίαο D). 

 

7.3.3.2 Βαηόηεηα θαη επηβίωζε  

Ο κέζνο ρξφλνο follow-up κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ stent ήηαλ 217.9 εκέξεο 

(mean 217.9, median 199, SD: 92, SE: 18.42, εχξνο 71-409 εκέξεο). Ζ ζλεηφηεηα 

ζηηο 30 εκέξεο ήηαλ κεδέλ ηφζν γηα ηελ Οκάδα Β1 φζν θαη γηα ηελ Οκάδα Β2. 

χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε επηβίσζεο θαηά Kaplan-Meier, ηα πνζνζηά 

επηβίσζεο ζηνπο 3, 6 θαη 12 κήλεο ήηαλ 100%, 58.3%, 8.3% γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο θαη 84.6%, 53.8%, 15.3% γηα ηηο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο, 

αληίζηνηρα. Ο κέζνο ρξφλνο επηβίσζεο ήηαλ 210.1 εκέξεο (mean 210.1, median 

194.5, SE: 23.40, SD: 81.06)  γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη 225.1 

εκέξεο (mean 225.1, median 228, SE: 28.85, SD: 104) γηα ηηο επηθαιπκκέλεο. Γελ 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ πνζνζηψλ επηβίσζεο ζηηο δπν 

Οκάδεο ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηαηηζηηθά ηεζη (unpaired t-test:p=0.69, log-rank 

Mantel-Cox test: 0.77, Gehan-Breslow-Wilcoxon test: p=0.91)  (Δηθφλα 7.7). 

Γπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο ζεκεηψζεθε ζε αζζελείο θαη ησλ δπν Οκάδσλ 

(Β1 θαη Β2). Σα πνζνζηά πξσηνγελνχο βαηφηεηαο γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο ζηνπο 3, 6 θαη 12 κήλεο ήηαλ 91.6%, 45.8%, 45.8% γηα ηηο κε-

επηθαιπκκέλεο θαη 100%, 100%, 71.4% γηα ηηο επηθαιπκκέλεο, αληίζηνηρα (Πηλάθαο 

7.5).  
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Μήλεο 

Πνζνζηό πξωηνγελνύο βαηόηεηαο 

Οκάδα Α1 Οκάδα Α2 

3 Μήλεο 73.9 % 95.4 % 

6 Μήλεο 73.9 % 95.4 % 

12 Μήλεο 73.9 % 95.4 % 

 

Πίλαθαο 7.5 Πνζνζηφ πξσηνγελνχο βαηφηεηαο ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Β1 

θαη Β2 

Δηθόλα 7.7. Κακπχιεο επηβίσζεο θαηά Kaplan-Meier ησλ αζζελψλ κε 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα. Αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Β1 θαη Β2 δελ 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. 
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Ζ κέζε βαηφηεηα  ήηαλ 166 εκέξεο (mean 166, median 155.5, SE: 16, SD: 87.7) 

γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη 227.3 εκέξεο (mean 227.3, median 

190.5, SE: 25.5, SD: 139.7) γηα ηηο επηθαιπκκέλεο. 

χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηά Kaplan-Meier ππήξμε κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα πνζνζηά βαηφηεηαο ζηηο δπν Οκάδεο ζε δπν απφ ηα 

ηξία ζηαηηζηηθά ηεζη πνπ δηελεξγήζεθαλ κε αλψηεξε ηελ Οκάδα Β2 (unpaired t-

test:p=0.046, log-rank mantel-cox test: 0.084, Gehan-Breslow-Wilcoxon test: 

p=0.037) (Δηθφλα 7.8). 

Γπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο ζεκεηψζεθε ζε έμη πεξηζηαηηθά (50%) ηεο ππν-

νκάδαο ησλ κε-επηθαιπκκέλσλ stent κεηά απφ κέζν ρξφλν 133.1 εκέξεο (mean 133.1, 

median 130, SE: 16.1, SD: 48.4). ε φια ηα πεξηζηαηηθά δηελεξγήζεθε βηνςία 

πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζεί ην είδνο ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Καη ζηα έμη πεξηζηαηηθά 

(100%) επξφθεηην γηα λεφπιαζην ηζηφ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο (ingrowth). ε δπν 

απφ ηα έμη (33.3%) ζεκεηψζεθε επίζεο αλάπηπμε λεφπιαζηνπ παγθξεαηηθνχ ηζηνχ 

άλσζελ ηνπ θεληξηθνχ άθξνπ ηεο ελδνπξφζεζεο (overgrowth).  

Αληίζηνηρα, δπζιεηηνπξγία ηεο ελδνπξφζεζεο ζεκεηψζεθε ζε δπν πεξηζηαηηθά 

(15.3%) ηεο ππν-νκάδαο ησλ επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ κεηά απφ κέζν ρξφλν 

179.8 εκεξψλ (mean 179.8, median 201.5, SE: 26.13, SD: 52.25). ηα πεξηζηαηηθά 

απηά δηελεξγήζεθε επίζεο βηνςία θαη ην αίηην απνδφζεθε ζηελ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ 

ηζηνχ άλσζελ ηνπ θεληξηθνχ άθξνπ ηεο ελδνπξφζεζεο (overgrowth). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα πνζνζηά δηήζεζεο δηα ηνπ πιέγκαηνο (ingrowth) ζηηο 

δπν νκάδεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Fisher's exact test p=0.035) (Δηθφλα 7.9). 
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Δηθόλα 7.8. Κακπχιεο επηβίσζεο θαηά Kaplan-Meier ησλ αζζελψλ κε 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα. Αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Β1 θαη Β2 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p<0.05).    

Δηθόλα 7.9. Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ είδνπο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

ελδνπξφζεζεο αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Β1 θαη Β2. εκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα πνζνζηά ingrowth ζηηο δχν 

Οκάδεο . 
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Δπαλεπέκβαζε ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ηεο ελδνπξφζεζεο δηελεξγήζεθε δηεπαηηθά 

θαη ζηα νθηψ πεξηζηαηηθά ησλ δπν Οκάδσλ Β. ε ηξία απφ ηα  πεξηζηαηηθά ηεο 

Οκάδαο Β1 κηα λέα κε-επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ηχπνπ Wallstent ηνπνζεηήζεθε 

ελψ ζηα ππφινηπα ηξία ηνπνζεηήζεθε έλαο εμσηεξηθφο-εζσηεξηθφο θαζεηήξαο 

παξνρέηεπζεο ρνιεθφξσλ πνιιαπιψλ νπψλ, δεδνκέλεο ηεο λφζνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ 

ηνπ αζζελνχο. ηα δπν πεξηζηαηηθά ηεο Οκάδαο Β2 ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κε-

επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ηχπνπ Luminexx. Ζ κέζε ηηκή ηεο δεπηεξνγελνχο 

βαηφηεηαο ήηαλ 139.7 εκέξεο (mean 139.7, median 107.5, SE: 37.9, SD: 93.4) γηα ηελ 

Οκάδα ησλ κε-επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ θαη 86 εκέξεο γηα ηελ Οκάδα ησλ 

επηθαιπκκέλσλ. Ο πηλάθαο 7.6 παξνπζηάδεη ηελ ζπλνιηθή ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο 

αζζελείο ησλ δπν Οκάδσλ.  

 

 Οκάδα Β1 Οκάδα Β2 Σηκή P 

Γηάξθεηα επηβίωζεο 210.1 εκέξεο 225.1  εκέξεο κ.ζ. 

Πνζνζηό επηπινθώλ 16% 15.3% κ.ζ. 

Πνζνζηό δπζιεηηνπξγίαο 50% 15.3% P<0.05 

Πνζνζηό βαηόηεηαο 166 εκέξεο 227.3 εκέξεο P<0.05 

Πνζνζηό ingrowth 100% 0%   P<0.05 

 

Πίλαθαο 7.6 πλνιηθή ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ Οκάδσλ Β1 θαη Β2. 

κ.ζ.: κε ζεκαληηθφ 
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7.4 πκπεξάζκαηα 

Σα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο επηβίσζεο ησλ 

αζζελψλ άλσ ηνπ ηξίκελνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθά. πγθεθξηκέλα 98.5% ησλ αζζελψλ 

επηβίσζαλ άλσ ηνπ ηξηκήλνπ κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ.  

Ζ ρξήζε ησλ επηθαιπκκέλσλ κε  ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ ζηνπο 

αζζελείο κε αλεγρείξεην φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο θαη αλεγρείξεην 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα παξνπζηάδεη νθέιε ζηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νπνίσλ ε 

επηβίσζε μεπεξλά ηνπο ηξεηο κήλεο. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο αζζελείο κε αλεγρείξεην 

φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο νη επηθαιπκκέλεο κε ePTFE/FEP κεηαιιηθέο 

ελδνπξνζέζεηο εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςεινηέξα πνζνζηά βαηφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηηο κε-επηθαιπκκέλεο απφ ληηηλφιε. Ζ δπζιεηηνπξγία ηεο κε-επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξφζεζεο νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ δηα ηνπ πιέγκαηνο φπσο 

ήηαλ αλακελφκελν. Ο αξηζκφο ησλ επαλεπεκβάζεσλ είλαη κηθξφηεξνο, ελψ απφ ηελ 

ρξήζε ηεο επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο δελ επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά ην πνζνζηφ ησλ 

επηπινθψλ θαζψο θαη ε ζπλνιηθή επηβίσζε ηνπ αζζελνχο.  

Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ θαη απφ ηελ κειέηε ησλ αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ αλεγρείξεην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη εκθαλίδνπλ επηβίσζε άλσ ηνπ 

ηξηκήλνπ. πγθεθξηκέλα νη αζζελείο εθείλνη ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθε 

επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πνζνζηά βαηφηεηαο 

έλαληη ησλ κε-επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ απφ θξάκα αλνμείδσηνπ αηζαιηνχ. Ζ 

δπζιεηηνπξγία ηεο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο νθείιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ζηελ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ κέζσ ηνπ πιέγκαηνο, γεγνλφο πνπ απεηξάπε 

ζηελ πεξίπησζε ησλ επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ. Αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, φζνλ αθνξά ζην πνζνζηφ ηνπ ingrowth. Καη 
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ζε απηή ηελ νκάδα φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αζζελψλ κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο δελ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά ησλ επηπινθψλ 

θαη ζηα πνζνζηά επηβίσζεο ησλ αζζελψλ.  

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη νη επηθαιπκκέλεο κε 

ePTFE/FEP κεηαιιηθέο ελδνπξνζέζεηο εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζηνπο 

αζζελείο κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο θαη ρνιαγγεηνθαξθίλσκα πνπ ρξίδνπλ 

παξεγνξηθήο αληηκεηψπηζεο. 
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8. ΤΕΖΣΖΖ 

 

8.1 πδήηεζε 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή κειέηεζε κε πξννπηηθφ ηπραηνπνηεκέλν ηξφπν ην ξφιν ησλ 

επηθαιπκκέλσλ κε ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ ησλ ρνιεθφξσλ ζε 

αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ θαθνήζε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο θαη 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, ζπγθξίλνληαο ηεο κε κε-επηθαιπκκέλεο απφ ληηηλφιε θαη θξάκα 

αλνμείδσηνπ αηζαιηνχ, αληίζηνηρα.  

Οη αζζελείο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ πξννπηηθή απηή κειέηε είραλ πξννπηηθή 

επηβίσζεο ζεσξεηηθά κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

επεξεαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απφ ηελ ελδερφκελε πξψηκε ζλεηφηεηα 

ησλ αζζελψλ. Σα θξηηήξηα εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βαζίζηεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο θαηά ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ν ξφινο ησλ βηνρεκηθψλ 

δεηθηψλ ζηελ επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε αδελνθαξθίλσκα ηνπ παγθξέαηνο [148- 151] 

θαη ζρεηίζηεθαλ κε ην επίπεδν απφδνζεο κε βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ ηξία, ζχκθσλα κε 

ηελ βαζκνλφκεζε ηνπ «Eastern Cooperative Oncology Group» θαζψο θαη ηελ 

παξνπζία ή φρη κεηαζηάζεσλ. 

ε θαλέλα πεξηζηαηηθφ ησλ νκάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ δελ ζεκεηψζεθε 

κεηαλάζηεπζε ή ηερληθή απνηπρία ηεο επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο, γεγνλφο ην 

νπνίν νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξνπζία ησλ πιαγίσλ πηεξπγίσλ ζηήξημεο 

ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελ ιφγσ ελδνπξφζεζε θαη δελ ππήξραλ 

ηφζν ζε πξνεγνχκελεο γεληέο επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ φζν θαη ζε 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο λεψηεξεο γεληάο κε δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζκφ. 

πγθεθξηκέλα δπν απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο εκπνξηθά δηαζέζηκεο ελδνπξνζέζεηο γηα 
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ηελ ρξήζε ζην ρνιεθφξν δέλδξν, ε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ηχπνπ Wallstent©  

θαη ε επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε ηχπνπ ComVi© (Taewoong Medical, Seoul, Korea) 

έδεημαλ ηάζε κεηαλάζηεπζεο ζε ζεηξέο αζζελψλ πνπ κειεηήζεθαλ [152-153]. Ζ 

ελδνπξφζεζε ηχπνπ Viabil© δελ θαηέδεημε ηάζε κεηαλάζηεπζεο ζε θακία απφ ηηο 

κειέηεο [134, 135, 143, 154, 155]. Πέξα απφ ηελ παξνπζία ησλ πηεξπγίσλ ζηήξημεο, 

ε ελ ιφγσ επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε είλαη εζσηεξηθά θαιπκκέλε απφ ηελ κεκβξάλε 

επηθάιπςεο γεγνλφο πνπ επίζεο εληζρχεη ην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ελδνπξφζεζεο 

ζηνλ ρνιεδφρν πφξν.  

Ζ κειέηε καο έδεημε φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο ε ePTFE/FEP επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε εκθαλίδεη πςειφηεξε 

βαηφηεηα απφ ηελ κε-επηθαιπκκέλε απφ ληηηλφιε, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηεζη 

πνπ δηεμήρζεζαλ. Αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο, ε 

επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε εκθαλίδεη πςειφηεξε βαηφηεηα απφ ηελ κε-

επηθαιπκκέλε απφ θξάκα αλνμείδσηνπ αηζαιηνχ.  

Ζ βαηφηεηα ζηνπο 6 κήλεο ήηαλ 73.9 % γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο 

θαη 95.4% γηα ηηο επηθαιπκκέλεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο θαη αληίζηνηρα 45.8.% γηα ηηο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη 100% 

γηα ηηο επηθαιπκκέλεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο. Άιινη εξεπλεηέο 

έρνπλ αλαθέξεη αλάινγα ή θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην παξειζφλ φζνλ αθνξά 

ζηηο κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα νη  Rossi et al ζε κηα κεγάιε 

πνιπθεληξηθή κειέηε ζηελ νπνία ζπκπεξηειήθζεζαλ 240 αζζελείο [105] θαη ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ην 1994, πεξηγξάθνπλ 67% βαηφηεηα ζηηο 25 εβδνκάδεο γηα κε 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο ηχπνπ Wallstent θαη 78% βαηφηεηα γηα ηηο κε 

επηθαιπκκέλεο ηχπνπ Streker. Σν πνζνζηφ επαλεπέκβαζεο εηλαη 22% [105]. ηελ 

κειέηε ησλ Lee et al ε βαηφηεηα ζηηο 25 εβδνκάδεο είλαη 81% γηα 100 αζζελείο ζηνπο 
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νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ έμη δηαθνξεηηθά είδε κε επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ 

[127]. ε κηα πην πξφζθαηε κειέηε νη Brountzos et al ρξεζηκνπνίεζαλ ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά είδε κε-επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ, θαη πεξηέγξαςαλ κηα ζπλνιηθή 

βαηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 81% ζηνπο 6 κήλεο [156]. Σν πνζνζηφ βαηφηεηαο ζηνπο έμη 

κήλεο πνπ έρεη δεκνζηεπηεί ζε δηάθνξεο κειέηεο θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 43-81 % 

[101, 105, 125, 127, 156, 157], εμαξηψκελν πεξηζζφηεξν απφ ην είδνο, ηελ ζέζε θαη 

ην ζηάδην ηνπ φγθνπ παξά απφ ην ηχπν ηεο ελδνπξφζεζεο θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηεο. Σα πνζνζηά επαλεπέκβαζεο θπκαίλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλάκεζα ζην 11-

100 % ζηηο δηάθνξεο κειέηεο [101, 105, 125, 156, 157].  

Όζνλ αθφξα ζηελ βαηφηεηα ησλ επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ,  κέρξη ζηηγκήο 

δελ έρεη δηελεξγεζεί κηα αθξηβήο θαη δηθαηνινγεκέλε ζπγθξηηηθή κειέηε, δεδνκέλεο 

ηεο πιεζψξαο ησλ πιηθψλ επηθάιπςεο, ηεο δηαθνξεηηθήο αθηηλσηήο δχλακεο ηεο 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο, ηελ ζέζε ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο, ην ζρεδηαζκφ, ην 

κήθνο θαη ην πάρνο ηεο κεκβξάλεο θαη ηε δηάκεηξν ηνπ θέξνληνο θαζεηήξα. 

Πξαθηηθά, δεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ελδνπξνζέζεσλ είλαη λα 

κεησζεί ην πνζνζηφ επαλεπέκβαζεο πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξν ρξφλν βαηφηεηαο θαη 

ιηγφηεξεο επηπινθέο, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έσο ηψξα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ 

κειέηε απηψλ ησλ παξακέηξσλ. 

Γηα ηηο επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο έρεη πεξηγξαθεί βαηφηεηα ζηνπο έμη κήλεο 

πνπ θπκαίλεηαη απφ 46.8- 80.6 % [106, 108, 110, 111, 133-135, 137, 138] θαη είλαη 

ζπγθξίζηκε κε απηή ησλ κε-επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ. Όζνλ αθφξα ζηηο 

ελδνπξνζέζεηο ηχπνπ Wallstent κε επηθάιπςε απφ πνιπνπξεζάλε, νη Rossi et al 

πεξηέγξαςαλ πνζνζηφ βαηφηεηαο ζηνπο 6 κήλεο 46.8% ζε 21 αζζελείο [111], ελψ νη 

Hausegger et al αλέθεξαλ 47% ζε 30 αζζελείο [110]. Οη Kanasaki et al 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα stent ηχπνπ Stecker απφ ληηηλφιε ην νπνίν βξηζθφηαλ 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 116 

επηθαιπκκέλν κε έλα ζηξψκα 0.015 mm πνιπνπξεζάλεο ζε 18 αζζελείο, θαη 

αλέθεξαλ βαηφηεηα ζηνπο 6 κήλεο ηεο ηάμεο ηνπ 58% [108]. ε απηέο ηηο κειέηεο ε 

κεκβξάλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ζρεηηθά ιεπηή. ε αληίζεζε, θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα πεξηγξάθηεθαλ φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο 

κε πάρνο 0.030- 0.035 mm [106, 133]. Οη  Miyayama et al ρξεζηκνπνίεζαλ 

απηνζρέδηεο ελδνπξνζέζεηο ηχπνπ Gianturco Z επηθαιπκκέλεο κε έλα ζηξψκα 

πνιπνπξεζάλεο κε πάρνο 0.035 mm θαη αλέθεξαλ βαηφηεηα ζηνπο 6 κήλεο 79% ζε 19 

αζζελείο, κε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ελδνπξφζεζεο λα νθείινληαη ζε 

αλάπηπμε ηνπ φγθνπ θεληξηθά ηεο ελδνπξφζεζεο (overgrowth) [106]. Οη Han et al 

αλέθεξαλ πνζνζηφ βαηφηεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 71% κε ελδνπξφζεζε απφ ληηηλφιε 

ηχπνπ  Niti-S (Taewoong, Seoul, Korea) επηθαιπκκέλε κε κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο 

πάρνπο 0.030 mm [133]. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ ζηα ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά 

βαηφηεηαο είλαη βαζηθά ε δηάβξσζε ηεο κεκβξάλεο θαη ε αλάπηπμε ηεο 

λενεμεξγαζίαο δηα ηεο κεκβξάλεο [108, 110, 111]. Οη Isayama et al ρξεζηκνπνηψληαο 

ελδνπξνζέζεηο ηχπνπ Wallstent επηθαιπκκέλεο κε κηα κεκβξάλε απφ πνιπνπξεζάλε 

κε πάρνο 0.040–0.050 mm ζε 21 αζζελείο, δελ δηαπίζησζαλ ingrowth [140]. Με ηελ 

ρξήζε ελδνπξνζέζεσλ ληηηλφιεο ηχπνπ Diamond θαη επηθάιπςε πνιπνπξεζάλεο 

πάρνπο 0.050–0.060 mm, νη ίδηνη εξεπλεηέο βειηίσζαλ πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπο θαη αλέθεξαλ πνζνζηφ απφθξαμεο ηεο ηάμεο ην 14% κεηά απφ 304 εκέξεο 

[142]. ε κηα άιιε κειέηε νη  Kahaleh et al πεξηέγξαςαλ κηα απμεκέλε βαηφηεηα ζην 

82% ζηνπο 6 κήλεο κε ηελ ρξήζε ελδνπξνζέζεσλ ηχπνπ Wallstent κε επηθάιπςε απφ 

εηδηθφ πνιπκεξέο (permalume) ζε 80 αζζελείο [136].  

Όζνλ αθνξά ζηελ βαηφηεηα ησλ ePTFE/FEP επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ ζηελ 

πξνθεηκέλε κειέηε ηα πνζνζηά ήηαλ πςειφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο απφ 

ηνπο Fanelli et al (92.6%) [154], Schoeder et al (76%) [135], Bezzi et al (77%) [134]  



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 117 

θαζψο θαη απφ ηελ κε ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηηο πιήξσο επηθαιπκκέλεο φπνπ ηα 

πνζνζηφ βαηφηεηαο ήηαλ 75% [143]. 

Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ βαηφηεηαο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ νκάδα ησλ κε-

επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ, ηφζν γηα ηα πεξηζηαηηθά κε φγθν ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο φζν θαη γηα ηα πεξηζηαηηθά κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, νθείιεηαη φπσο 

θαηέδεημαλ νη βηνςίεο ζηελ αλάπηπμε λεφπιαζηνπ ηζηνχ δηα ηνπ πιέγκαηνο ηεο 

ελδνπξφζεζεο (ingrowth) ην νπνίν πξφεθπςε κφλν ζηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία 

ηνπνζεηήζεθε κε-επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε. Αλάινγα απνηειέζκαηα έρνπλ 

πεξηγξάθεη θαη απφ ηνπο Katsinellos et al, ζηε κειέηε ησλ νπνίσλ ε δπζιεηηνπξγία 

ηεο ελδνπξφζεζεο ηχπνπ Luminexx πξφεθπςε ιφγσ ingrowth ζην 24% ησλ αζζελψλ 

[158]. Όπσο πεξηγξάθηεθε θαη απφ ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο [143], ε ιεπηή κηθξφ-

πνξψδεο κεκβξάλε επηθάιπςεο απφ ePTFE/FEP θαίλεηαη λα απνηξέπεη ηελ δηήζεζε 

απφ ην λεφπιαζην ηζηφ. 

Σν ingrowth παξαηεξήζεθε δηφηη ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ μεπέξαζε ηνπο ηξεηο 

κήλεο. χκθσλα κε ηνπο Boguth et al, θαη φπσο πεξηγξάθηεθε ζην θεθάιαην 5, ε 

επηζειηνπνίεζε ησλ κε-επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ δελ πξνθχπηεη πξν ηνπ 

ηξηκήλνπ [129]. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλαληάηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο αζζελείο κε 

δηεζεηηθνχο φγθνπο φπσο ην παγθξεαηηθφ θαξθίλσκα θαη ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, 

ελψ δελ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηέλσζεο ιφγσ δηνγθσκέλσλ ιεκθαδέλσλ. 

Απηή ε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ φγθσλ πξνζαλαηνιίδεη πξνο κηα πξνζέγγηζε 

κε βάζε ην είδνο ηνπ φγθνπ πνπ έγηλε γηα πξψηε θνξά ζε απηήλ εδψ ηε κειέηε. Όιεο 

νη πξναλαθεξζείζεο κειέηεο δελ δηαθνξνπνηνχλ ην είδνο ηεο λενεμεξγαζίαο πνπ 

πξνθαιεί ηελ ζηέλσζε/απφθξαμε θαη ζε πνιιέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απνθξάμεηο 

απφ δηνγθσκέλνπο ιεκθαδέλεο, νη νπνίεο δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ ελ ιφγσ 

κειέηε. Οη ιεκθαδεληθήο αηηηνινγίαο ζηελψζεηο ζπλήζσο ππνζηξέθνπλ κεηά ηελ 
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ιήςε ρεκεηνζεξαπείαο θαη ζίγνπξα δελ πξνθαινχλ ingrowth νπφηε θαη δελ ρξίδνπλ 

ηνπνζέηεζεο κίαο επηθαιπκκέλνπ ηχπνπ ελδνπξφζεζεο.  

Σν ρακειφ πνζνζηφ ηεο βαηφηεηαο ζηνπο 6 κήλεο ζηηο κε-επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε ingrowth, δεδνκέλεο ηεο επηβίσζεο αλσ 

ηνπ ηξηκήλνπ. Οη επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο απφ ηελ κεξηά ηνπο δπζιεηηνχξγεζαλ 

ιφγσ αλάπηπμεο ρνιηθήο ιάζπεο θαη αλάπηπμεο φγθνπ θεληξηθφηεξα ηεο 

ελδνπξφζεζεο. Γελ παξαηεξήζεθε δπζιεηηνπξγία πνπ λα αθνξά ζην πεξηθεξηθφ άθξν 

ηεο ελδνπξφζεζεο ζε θακία πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ γηλφηαλ αξθεηά ρακειά, 1-2 cm θάησ απφ ην επίπεδν 

ηεο ιεθχζνπ. Ζ ρξήζε ηεο επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε 

ιήθπζν δελ νδήγεζε ζε νμεία παγθξεαηίηηδα. Σν γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί θαη πηζαλφηαηα βαζίδεηαη ζηελ κηθξφ-πνξψδε θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ 

επηθάιπςεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παγθξέαηνο ν παγθξεαηηθφο πφξνο 

ήηαλ επίζεο πηζαλφηαηα ήδε δηεζεκέλνο απφ ηνλ φγθν. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο ν παγθξεαηηθφο πφξνο δελ ζθηαγξαθήζεθε θαηά ηελ 

δηαδεξκηθή ρνιαγγεηνγξαθία, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ησλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

παγθξεαηίηηδαο.  

Καηά ηελ αλάπηπμε ρνιηθήο ιάζπεο εληφο ηεο επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο 

δηελεξγήζεθε ρεηξηζκφο «θαζαξηζκνχ» ηνπ απινχ κε κπαιφλη. Δάλ πξνέθππηε 

αλάπηπμε φγθνπ θεληξηθφηεξα ηεο ελδνπξφζεζεο ηνπνζεηήζεθε λέα κε-επηθαιπκκέλε 

ελδνπξφζεζε θεληξηθφηεξα. Ίζσο ην «αδχλακν» απηφ ζεκείν ησλ επηθαιπκκέλσλ 

ελδνπξνζέζεσλ λα απνηειεί ην έλαπζκα γηα κηα πεξαηηέξσ δηακφξθσζε ηεο 

ελδνπξφζεζεο κε έλα κε-επηθαιπκκέλν θεληξηθφ άθξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

κειινληηθνχ overgrowth (γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 8.2). 
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Οη επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο έδεημαλ επίζεο αλψηεξα πνζνζηά επηβίσζεο, κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο. 

Αζθαιψο, έλα ηέηνην απνηέιεζκα δελ ήηαλ απφιπηα αλακελφκελν αθνχ ν ξφινο ηεο 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ νγθνινγηθνχ 

αζζελή θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί εχθνια. Αλακθηζβήηεηα νη βηνρεκηθέο αιιαγέο 

πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, κε ηελ απειεπζέξσζε 

θπηηαξνθηλψλ, ηελ αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ εληέξνπ θαη ηελ επαηηθή 

εγθεθαινπάζεηα ζπκβάινπλ ζηελ έθπησζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη πηζαλφηαηα 

επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή επηβίσζε. Δπίζεο ε επηβίσζε κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη 

απφ ηηο ελδερφκελεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο δηάθνξεο 

επαλεπεκβάζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο.  

Σα πνζνζηά ησλ επηπινθψλ ήηαλ απνδεθηά κε βάζε ηα αλαθεξψκελα ζηελ 

βηβιηνγξαθία, θαη ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο δπν νκάδεο, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν. Ζ απμεκέλε δηάκεηξνο ηνπ θέξνληνο θαζεηήξα (9-10Fr) ηεο 

επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο δελ ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηπινθψλ.  

Απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε πξνθχπηεη ε εμήο πξφηαζε αιγνξίζκνπ φζνλ αθνξά 

ζηε ρξήζε ησλ επηθαιπκκέλσλ κε ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ ησλ 

ρνιεθφξσλ (Δηθφλα 8.1). 

Καηά ζπλέπεηα ν ξφινο ησλ ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ ζηηο 

θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ζηνπο 

αζζελείο εθείλνπο πνπ έρνπλ πξνζδφθηκν άλσ ησλ 3 κελψλ θαη νη νπνίνη πάζρνπλ 

είηε απφ παγθξεαηηθφ θαξθίλν είηε απφ εμσεπαηηθφ ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ην νπνίν 

φκσο δελ δηήζεη ηελ πχιε ηνπ ήπαηνο. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο δελ 

ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο αξθεηά ζηνηρεηά πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ ρξήζε ησλ ελ 
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ιφγσ επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ νπφηε νθείιεη λα ηνπνζεηείηαη κε 

επηθαιπκκέλε ελδνπξφζεζε.  

 

 

 

 

 

 

8.2 Μειινληηθέο πξνεθηάζεηο 

 

Με βάζε ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζηεθε απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζεσξνχκε φηη 

ην κφλν "αδχλακν" ζεκείν ησλ ePTFE/FEP επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ, ε 

αλάπηπμε δειαδή φγθνπ θεληξηθά ηεο ελδνπξφζεζεο (overgrowth) κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξνζζήθε κηαο κε επηθαιπκκέλεο θεληξηθήο πξνέθηαζεο 

Δηθφλα 8.1   Πξφηαζε αιγνξίζκνπ φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ επηθαιπκκέλσλ 

κε ePTFE/FEP κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ ησλ ρνιεθφξσλ. 
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(Δηθφλα 8.2). Με ην ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο επηθάιπςε ηνπ ρνιεδφρνπ 

πφξνπ απφ έλα κεηαιιηθφ πιέγκα θαη ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ππάξρεη ν φγθνο 

πνπ είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηπρηεί ingrowth βξίζθεηαη θαιπκκέλν απφ ηελ 

ePTFE/FEP κεκβξάλε. Ζ παξνπζία ηεο κε επηθαιπκκέλεο ελδνπξφζεζεο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο έσο θαη πέξα ην δηραζκνχ ησλ ελδνεπαηηθψλ ρνιαγγείσλ, 

δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απαξαίηεηε αθηηλσηή δχλακε γηα λα απνθεπρζεί ε 

απφθξαμε απφ ηνλ φγθν.  

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 8.2   Πξφηαζε δεκηνπξγίαο λέαο ελδνπξόζεζεο κε θεληξηθφ κε 

επηθαιπκκέλν ηκήκα θαη επηθάιπςε κε κεκβξάλε ePTFE/FEP ζηελ πεξηνρή ηνπ 

φγθνπ. 
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9. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ νθείινληαη ζηελ αλάπηπμε φγθσλ εληφο 

ηνπ ρνιεθφξνπ δέλδξνπ ή ζηελ αλαηνκηθή πεξηνρή ηνπ θχκαηνο ηνπ Vater. ην 85-

90% ησλ πεξηπηψζεσλ νη φγθνη απηνί είλαη ην αδελνθαξθίλσκα ηνπ παγθξέαηνο θαη 

ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα. ε κηθξφηεξα πνζνζηά ε θαθνήζεο ζηέλσζε κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε κεηάζηαζε ζηνπο ιεκθαδέλεο ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο, ζε θαξθίλν ηνπ 

ζηνκάρνπ ή ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο.  ηελ πεξίπησζε ηνπ παγθξεαηηθνχ 

αδελνθαξθηλψκαηνο θαη ηνπ ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο, αθφκε θαη ζήκεξα, ε δηάγλσζε 

δελ είλαη πάληα έγθαηξε θαη νη φγθνη απηνί ζπρλά θξίλνληαη σο κε εμαηξέζηκνη.  

ηελ πεξίπησζε ηεο παξεγνξεηηθήο ζεξαπείαο, πξσηεχνληα ξφιν θαηαιακβάλεη ε 

εχξπζκε επαηηθή ιεηηνπξγία φπσο απηή θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά απφ ηελ κέηξεζε 

ησλ ηηκψλ ηεο ρνιεξπζξίλεο νξνχ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο 

ίθηεξνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή ησλ επαηηθά 

κεηαβνιηδφκελσλ ρεκηθνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ. Δπίζεο ε απφθξαμε ησλ 

ρνιεθφξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ρνιαγγεηαθέο θξίζεηο θαη λα νδεγήζεη ζε 

ινηκψδεηο επηπινθέο αθφκε θαη ζε ζήςε. Ζ έιιεηςε ησλ ρνιηθψλ αιάησλ απφ ην 

έληεξν πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ηνπ εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο νδεγψληαο ζε ηειηθά 

ζηάδηα ζε ελδνηνμηλαηκία, εγθεθαινπάζεηα, αθφκε θαη ζε ζάλαην.   

Πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρέηεπζε ηεο ρνιήο πξνο ην 

δσδεθαδάθηπιν αλαπηχρηεθαλ εδψ θαη δπν πεξίπνπ δεθαεηίεο ελδνπξνζέζεηο (stents) 

νη νπνίεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ζηέλσζεο εμαζθάιηδαλ ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή ξνή ηεο ρνιήο πξνο ην έληεξν.  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ελδνπξνζέζεσλ 

είλαη δπλαηή είηε κεηά απφ Δλδνζθνπηθή Παιίλδξνκε Υνιαγγεην-παγθξεαηνγξαθία 

(ERCP) είηε κεηά απφ Γηαδεξκηθή Γηεπαηηθή Υνιαγγεηνγξαθία (PTC). Οη 

ελδνπξνζέζεηο ήηαλ αξρηθά πιαζηηθέο θαη ρακεινχ θφζηνπο, αιιά ζχληνκα 
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αληηθαηαζηάζεθαλ απφ κεηαιιηθέο απηνεθηεηλφκελεο, πςειφηεξνπ θφζηνπο νη νπνίεο 

φκσο εμαζθάιηδαλ απμεκέλε βαηφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ 

επαλεπέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνγελέζηεξεο πιαζηηθέο. Με ηελ βειηίσζε ησλ 

ρεκηθνζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ηεο ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο ζηνλ 

νγθνινγηθφ αζζελή, ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ απηψλ απμήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη δηαπηζηψζεθε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο αθφκε θαη νη κεηαιιηθέο 

απηνεθηεηλφκελεο ελδνπξνζέζεηο δπζιεηηνπξγνχζαλ κε απνηέιεζκα λα είλαη ζπρλά 

απαξαίηεηε ε επαλεπέκβαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε λέαο ελδνπξφζεζεο. Ζ 

δπζιεηηνπξγία ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο  πεξηπηψζεηο απηέο νθεηιφηαλ ζε δηήζεζε 

φγθνπ δηα ηνπ κε-επηθαιπκκέλνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο ηεο ελδνπξφζεζεο 

(ingrowth). ηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ε βαηφηεηα ησλ ελδνπξνζέζεσλ θαη γηα λα 

κεησζεί ην πνζνζηφ ηεο επαλεπέκβαζεο, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο επηθαιπκκέλεο 

απηνεθηεηλφκελεο κεηαιιηθέο ελδνπξνζέζεηο κε πνηθηιία πιηθψλ επηθάιπςεο αιιά 

ρσξίο πάληα ηδηαίηεξα επηηπρέο απνηέιεζκα φπσο γηα παξάδεηγκα  ην θάιπκκα απφ 

πνιπνπξεζάλε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο θαη έδεημε, ζε 

δηάθνξεο κειέηεο, πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξφιεςε ηνπ ingrowth. 

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ θζνξηνχρνπ αηζπιελίνπ-πξνππιελίνπ ζην ήδε δηαδεδνκέλν 

ePTFE (εθηεηακέλν πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην) δεκηνπξγήζεθε έλα κηθξνπνξψδεο 

(κε πφξνπο δηακέηξνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 1 κm) λέν πιηθφ επηθάιπςεο κε ην αθξψλπκν 

ePTFE/FEP (εθηεηακέλν πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην/ θζνξηνχρν αηζπιέλν-

πξνππιέλην) ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε σο εμσηεξηθή κεκβξάλε ζε κεηαιιηθέο 

απηνεθηεηλφκελεο ελδνπξνζέζεηο απφ θξάκα ληθειίνπ θαη ηηηάληνπ (nitinol), κε εηδηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηηο θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη κηα λέα ζπζθεπή γηα ηελ παξεγνξεηηθή ζεξαπεία ηνπ ίθηεξνπ. Ο 

ξφινο ησλ ελδνπξνζέζεσλ απηψλ ζηηο ζηελψζεηο θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ησλ 
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ρνιεθφξσλ δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο κέρξη ζήκεξα θαη δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αλ 

ηειηθά νη λέεο απηέο ελδνπξνζέζεηο ππεξέρνπλ έλαληη ησλ αληηζηνηρψλ κε 

επηθαιπκκέλσλ θαζψο θαη πνηνη είλαη εθείλνη νη αζζελείο ηειηθά επσθεινχληαη απφ 

ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ελδνπξφζεζεο.   

Αξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ε εθαξκνγή θαη ε 

θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ePTFE/FEP επηθαιπκκέλσλ κεηαιιηθψλ 

ελδνπξνζέζεσλ ζηελ παξεγνξεηηθή ζεξαπεία ησλ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ζηελψζεσλ 

ησλ ρνιεθφξσλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ 

επηθαιπκκέλσλ ελδνπξνζέζεσλ ζηελ πξφιεςε ηεο δηήζεζεο φγθνπ εθ ησλ έζσ 

(ingrowth). Γηα ηνλ ιφγν απηφ δηελεξγήζεθε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζηελ Μνλάδα 

Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ ε νπνία 

αλέδεημε φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ ελδνπξνζέζεσλ είλαη αζθαιήο ζηηο 

θαθνήζεηο ζηελψζεηο ησλ ρνιεθφξσλ θαη φηη ε κεκβξάλε επηθάιπςεο είλαη ηθαλή λα 

απνηξέςεη ηελ δηήζεζε εθ ησλ έζσ απφ ηνλ φγθν.  Δπίζεο επηβεβαηψζεθε φηη νη 

πιένλ ζπρλέο λενεμεξγαζίαο πνπ πξνθαινχλ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξν είλαη ην 

αδελνθαξθίλσκα ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο θαη ην ρνιαγγεηνθαξθίλσκα θαη φηη ε 

πεξαηηέξσ κειέηε ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ην είδνο ηνπ φγθνπ θαη μερσξηζηή 

κειέηε ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηελ θάζε λενεμεξγαζία. Πεξαηηέξσ 

δηαπηζηψζεθε φηη ην πξαγκαηηθφ φθεινο απφ ηηο ελ ιφγσ ελδνπξνζέζεηο ην 

ιακβάλνπλ νη αζζελείο εθείλνη ησλ νπνίσλ ε επηβίσζε μεπεξλά ηνπο ηξεηο κήλεο. Με 

βάζε κε ηα παξαπάλσ νξγαλψζεθε ζε επίπεδν δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο καδί κε ηελ 

αληίζηνηρε Μνλάδα Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

«Umberto I» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρψκεο «La Sapienza» πξννπηηθή 

ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη ePTFE/FEP επηθαιπκκέλεο 

ελδνπξνζέζεηο κε κε-επηθαιπκκέλεο κεηαιιηθέο ζε αζζελείο κε ρνιαγγεηνθαξθίλσκα 
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θαη κε κε-επηθαιπκκέλεο nitinol ελδνπξνζέζεηο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηεο θεθαιήο 

ηνπ παγθξέαηνο, κε ζθνπφ λα θαζνξηζηεί ε αθξηβήο ζέζε ηεο ελ ιφγν ελδνπξφζεζεο 

ζηνλ αιγφξηζκν ηεο ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ.  

ηελ πξννπηηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ αζζελείο κε 

θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξν απφ ιεκθαδεληθή δηφγθσζε, δηφηη απφ ηελ κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο δηαπηζηψζεθε φηη ε δπζιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ελδνπξνζέζεσλ 

νθείιεηαη ζε ingrowth ην νπνίν δελ ζπλαληάηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απφθξαμεο 

ιεκθαδεληθήο αηηηνινγίαο. Δπίζεο νη δηνγθσκέλνη πεξηπαγθξεαηηθνί ή ππιαίνη 

ιεκθαδέλεο κπνξνχλ λα ππνζηξέςνπλ κεηά απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. 

Όζνλ αθνξά ζηα ινηπά αίηηα θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ δελ ζεσξήζεθε 

απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ ιφγσ ηεο βξαρείαο επηβίσζεο πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ 

νη αζζελείο αιιά θαη ηεο κηθξφηεξεο ζπρλφηεηαο ηνπο ζηνλ δπηηθφ πιεζπζκφ πνπ 

κειεηήζεθε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ρνιαγγεηνθαξθηλψκαηνο νη ePTFE/FEP επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο είλαη αλψηεξεο 

φζνλ αθνξά ζηελ βαηφηεηα ηνπο ζηνπο έμη κήλεο, απφ ηηο κεηαιιηθέο κε- 

επηθαιπκκέλεο απφ αλνμείδσην αηζάιη κε ηηο νπνίεο έγηλε ζχγθξηζε, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ρνιηθψλ ζηελψζεσλ ηχπνπ Η θαηά Bismuth πνπ νθείινληαη ζε 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα, κε παξφκνην θφζηνο θαη επηπινθέο, θαη σο εθ ηνχηνπ, νθείινπλ 

λα ζεσξνχληαη σο ε πξψηε επηινγή γηα ηνπο αζζελείο πνπ θξίλνληαη σο αλεγρείξεηνη 

θαη έρνπλ πηζαλφηεηα επηβίσζεο κεγαιχηεξε απφ ηνπο ηξεηο κήλεο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ αδελνθαξθηλψκαηνο ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο εμήρζεζαλ 

αλάινγα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα νη ePTFE/FEP επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο 

ζπγθξηζήθαλ κε εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζην ρνιεθφξν δέλδξν 

nitinol κε-επηθαιπκκέλεο ελδνπξνζέζεηο θαη έδεημαλ πςειφηεξε βαηφηεηα ζε βάζνο 
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6-κελνπ κε αλάινγν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπνζέηεζεο θαη πνζνζηφ επηπινθψλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ, νθείινπλ λα ζεσξνχληαη σο ε πξψηε επηινγή θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηα 

ηελ παξεγνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ, γηα ηνπο αζζελείο 

κε αδελνθαξθίλσκα ηεο θεθαιήο ηνπ παγθξέαηνο πνπ θξίλνληαη σο αλεγρείξεηνη θαη 

έρνπλ πηζαλφηεηα επηβίσζεο κεγαιχηεξε απφ ηνπο ηξεηο κήλεο.  

ε θακία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο νη ePTFE/FEP ελδνπξνζέζεηο δελ 

βειηίσζαλ ηελ ζπλνιηθή επηβίσζε ησλ αζζελψλ, θάηη ην νπνίν είλαη αλακελφκελν θαη 

απνδεθηφ αθνχ ν ζηφρνο ηεο λέαο απηήο ζπζθεπήο είλαη λα πξνζθέξεη κηα θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο γηα ηνλ αζζελή κε θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξν. 

πλνςίδνληαο απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη νη επηθαιπκκέλεο κε 

ePTFE/FEP κεηαιιηθέο ελδνπξνζέζεηο είλαη αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ίθηεξνπ, 

εμαζθαιίδνληαο απνζπκθφξεζε ηεο ρνιηθήο ζηάζεο θαη ηθαλνπνηεηηθή παξνρέηεπζε 

ηεο ρνιήο πξνο ην δσδεθαδάθηπιν. Ζ δηαδεξκηθή δηεπαηηθή ηνπνζέηεζε ηνπο 

ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ κε ηελ ηερληθή θαη παγθφζκηα απνδεθηφ κηθξφ πνζνζηφ 

επηπινθψλ ηεο δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ 

ρνιεθφξσλ. Δπίζεο νη ελ ιφγσ ελδνπξνζέζεηο είλαη ηθαλέο λα απνηξέςνπλ ηελ 

δηήζεζε εθ ησλ έμσ απφ λεφπιαζηα θχηηαξα (ingrowth), ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο 

επηθάιπςεο απφ ηελ εηδηθή κηθξνπνξψδε κεκβξάλε θαη παξακέλνπλ βαηέο ρσξίο ηελ 

αλάγθε επαλεπέκβαζεο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο αληίζηνηρεο κε- 

επηθαιπκκέλεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζηνλ νγθνινγηθφ 

αζζελή. 

 

 

 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 127 

11. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

1. Klatskin G. Adenocarcinoma of the hepatic duct at its bifurcation within the 

porta hepatis. An unusual tumor with distinctive clinical and pathological 

features. Am J Med. 1965; 38:241-56. 

2. Bismuth H, Castaing D, Traynor O. Resection or palliation: priority of surgery 

in the treatment of hilar cancer. World J Surg. 1988 Feb; 12(1):39-47 

3. Jemal A, Murray T, Samuels A, et al. Cancer statistics, 2003. CA Cancer J 

Clin 2003; 53: 5–26. 

4. Talamini G, Bassi C, Falconi M, et al. Alcohol and smoking as risk factors in 

chronic pancreatitis and pancreatic cancer. Dig Dis Sci 1999; 44: 1303–11.  

5. Coughlin SS, Calle EE, Patel AV, et al. Predictors of pancreatic cancer 

mortality among a large cohort of United States adults. Cancer Causes Control 

2000; 11: 915–23 

6. Lozenges AB, Maisonneuve P, DiMagno EP, et al. Hereditary pancreatitis and 

the risk of pancreatic cancer. International Hereditary Pancreatitis Study 

Group. J Natl Cancer Inst 1997; 89: 442–46.  

7. Olnes MJ, Erlich R. A review and update on cholangiocarcinoma. Oncology 

2004; 66: 167–79  

8. Ishak KG, Anthony PP, Sobin LH. Histological typing of tumours of the liver. 

WHO International Histological Classification of Tumours. Berlin: Springer 

Verlag, 1994  

9. Carriaga MT, Henson DE. Liver, gallbladder, extrahepatic bile ducts, and 

pancreas. Cancer 1995; 1; 75: 171–90  



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 128 

10. Shaib Y, El-Serag HB. The epidemiology of cholangiocarcinoma. Semin Liver 

Dis 2004; 24: 115–25  

11. Khan SA, Taylor-Robinson SD, Toledano MB, et al. Changing international 

trends in mortality rates for liver, biliary and pancreatic tumours. J Hepatol 

2002; 37:806–13.  

12. Patel T. Increasing incidence and mortality of primary intrahepatic-

cholangiocarcinoma in the United States. Hepatology 2001; 33: 1353–57.7  

13. Patel T. Worldwide trends in mortality from biliary tract malignancies. BMC 

Cancer 2002; 2: 10.  

14. Taylor-Robinson SD, Toledano MB, Arora S, et al. Increase in mortality rates 

from intrahepatic cholangiocarcinoma in England and Wales 1968-1998. Gut 

2001; 48: 816–20. 

15. Strom BL, Soloway RD, Rios-Dalenz JL, et al. Risk factors for gallbladder 

cancer: an international collaborative case-control study. Cancer 1995; 

76:1747–175 

16. Reid KM, Ramos-De la Medina A, et al. Diagnosis and surgical management 

of gallbladder cancer: a review. J Gastrointest Surg 2007; 11:671–681 

17. Rodríguez-Fernádez A, Gómez-Río M, Medina- Benitez A, et al. Application 

of modern imaging methods in diagnosis of gallbladder cancer. J Surg Oncol 

2006; 93:650–664  

18. Matsusaka S, Yamasaki H, Kitayama Y, et al. Occult gallbladder carcinoma 

diagnosed by a laparoscopic cholecystectomy. Surg Today 2003; 33:740–74 

19. Sarmiento JM, Nagomey DM, Sarr MG, et al. Periampullary cancers: are there 

differences? Surg Clin North Am 2001; 81:543–555 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 129 

20. Goodman MT, Yamamoto J. Descriptive study of gallbladder, extrahepatic 

bile duct, and ampullary cancers in the United States, 1997–2002. Cancer 

Causes Control 2007; 18:415–422.  

21. Albores-Saavedra J, Schwartz AM, Batich K, et al. Cancers of the ampulla of 

vater: demographics, morphology, and survival based on 5,625 cases from the 

SEER program. J Surg Oncol 2009; 100:598–605.  

22. Matsumoto T, Iida M, Nakamura S, et al. Natural history of ampullary 

adenoma in familial adenomatous polyposis: reconfirmation of benign nature 

during extended surveillance. Am J Gastroenterol 2000; 95:1557–1562. 

23. Sarmiento JM, Nagomey DM, Sarr MG, et al. Periampullary cancers: are there 

differences? Surg Clin North Am 2001; 81:543–555. 

24. Greig JD, Krukovski ZH, Matheson NA. Surgical morbidity and mortality in 

one hundred and twenty-nine patients with obstructive jaundice. Br J Surg. 

1988; 75:216-9. 

25. Su C, Peng FK, Lui WY. Factors affecting morbidity and mortality in biliary 

tract surgery. World J Surg. 1992; 16:536-540 

26. Assimakopoulos SF, Scopa CD, Vagianos CE. Pathophysiology of increased 

intestinal permeability in obstructive jaundice. World J Gastroenterol. 2007; 

13:6458-64  

27. Cooperberg PL, Li D, Wong P, et al. Accuracy of common bile duct size in the 

evaluation of extrahepatic biliary obstruction. Radiology, 1980; 135: 141-144 

28. Laing FC, Jeffrey RB, Wing VW, et al. Billiary dilatation: defining the level 

and cause by real-time US. Radiology, 1986; 160: 39-42  



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 130 

29. Barteau JA, Castro M, Arregui ME, et al. A comparison of intraoperative 

ultrasound versus cholangiography in the evaluation of common bile duct 

during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc, 1995; 9: 490-496.  

30. Lacomis JM, Baron RL, Oliver JH, et al. Cholangiocarcinoma: delayed CT 

contrast enhancement patterns. Radiology, 1997; 203: 98- 104.  

31. Soto JA, Yucel EK, Barish MA, et al. MR cholangiopancreatography after 

unsuccessful or incomplete ERCP. Radiology, 1996; 199: 91-98 . 

32. Guibaud L, Bret PM, Reinhold C, et al. Bile duct obstruction and 

choledocholithiasis: diagnosis with MR cholangiography. Radiology, 1995; 

197: 109- 115.  

33. Wallner BK, Schumacher KA, Weidenmaier W, et al. Dilated biliary tract: 

evaluation with MR cholangiography with heavily T2-weighted contrast-

enhanced fast sequence. Radiology, 1991; 181: 805-808  

34. Jara H, Barish MA, Yucel EK et al. MR hydrography: theory and practiceof 

static fluid imaging. AJR, 1998; 170: 873-882  

35. Sievert B, Muller MF, Foley M et al. Fast MR imaging of the liver: 

quantitative comparison of techniques. Radiology, 1994; 193: 37-42  

36. Jara H, Barish MA, Yucel EK et al. MR hydrography: theory and practice of 

static fluid imaging. AJR, 1998; 170: 873-882  

37. Laubenberger J, Buchert M, Schneider B et al. Breath-hold projection 

magnetic resonance-cholangio-pancreactography (MRCP): a new method for 

examination of the bile and pancreatic ducrts. Magn Reson Med, 1995; 33: 18-

23. 

38. Low RN, Sigeti JS, Francis IR et al. Evaluation of malignant biliary 

obstruction: efficacy of fast multiplanar spoiled gradient-recalled MR imaging 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 131 

vs spin-echo MR imaging, CT, and cholangiography. AJR, 1994; 162: 315-

323 

39. Ghaneh P, Neoptolemos JP. Pancreatic exocrine tumours. in: Weinstein WM, 

Hawkey C, Bosch J, eds. Cinical gastroenterology and Hepatology. London: 

Elsevier, 2005: 521–33 

40. Pancreatic Section, British Society of Gastroenterology, Pancreatic Society of 

Great Britain and Ireland, Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of 

Great Britain and Ireland, Royal College of Pathologists, Special Interest 

Group for Gastro-intestinal Radiology. Guidelines for the management of 

patients with pancreatic cancer periampullary and ampullary carcinomas. Gut 

2005; 54(suppl 5): v1–v16 

41. Keedy VL, Berlin J. Adjuvant and neoadjuvant approaches to treat surgically 

resectable pancreatic cancer. Curr Treat Options Oncol 2006; 7: 381–8 

42. Sener SF, Fremgen A, Menck HR, et al. Pancreatic cancer: a report of 

treatment and survival trends for 100,313 patients diagnosed from 1985-1995, 

using the National Cancer Database. J Am Coll Surg 1999;189:1-7. 

43. Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, et al. A randomized trial of 

chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic cancer. N 

Engl J Med 2004; 350: 1200–10. 

44. Greene FL, Page DL, Fleming ID. AJCC (American Joint Committee on 

Cancer) Cancer Staging Manual. 6th ed. New York: Springer-Verlag, 2002   

45. Nathan H, Aloia TA, Vauthey JN, et al. A proposed staging system for 

intrahepatic cholangiocarcinoma. Ann Surg Oncol 2009; 16: 14-22 

46. Khan SA, Davidson BR, Goldin R, et al. Guidelines for the diagnosis and 

management of cholangiocarcinoma. Gut 2002; 51, S6: VI1–VI9 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 132 

47. Jarnagin WR, Shoup M. Surgical management of cholangiocarcinoma. Semin 

Liver Dis 2004; 24: 189–99. 

48. Anderson CD, Pinson CW, Berlin J, et al. Diagnosis and treatment of 

cholangiocarcinoma. Oncologist 2004; 9: 43–57. 

49. Burke EC, Jarnagin WR, Hochwald SN, et al. Hilar Cholangiocarcinoma: 

patterns of spread, the importance of hepatic resection for curative operation, 

and a presurgical clinical staging system. Ann Surg 1998; 228: 385–94.  

50. Jarnagin WR, Fong Y, DeMatteo RP, et al. Staging, resectability, and outcome 

in 225 patients with hilar cholangiocarcinoma. Ann Surg 2001; 234: 507–17. 

51. Ebata T, Nagino M, Kamiya J, et al. Hepatectomy with portal vein resection 

for hilar cholangiocarcinoma: audit of 52 consecutive cases. Ann Surg 2003; 

238: 720–27. 

52. Corvera CU, Weber SM, Jarnagin WR. Role of laparoscopy in the evaluation 

of biliary tract cancer. Surg Oncol Clin N Am 2002; 11: 877–91. 

53. Su CH, Tsay SH, Wu CC, et al. Factors influencing postoperative morbidity, 

mortality, and survival after resection for hilar cholangiocarcinoma. Ann Surg 

1996; 223: 384–94. 

54. Jarnagin WR. Role of laparoscopy in the evaluation of biliary tract cancer. 

Surg Oncol Clin N Am 2002; 11: 877–91. 

55. Cameron JL, Pitt HA, Zinner MJ, et al. Management of proximal 

cholangiocarcinomas by surgical resection and radiotherapy. Am J Surg 1990; 

159: 91–97. 

56. Nimura Y, Hayakawa N, Kamiya J, et al. Hepatic segmentectomy with 

caudate lobe resection for bile duct carcinoma of the hepatic hilus. World J 

Surg 1990; 14: 535–43.  



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 133 

57. Nakeeb A, Tran KQ, Black MJ, et al. Improved survival in resected biliary 

malignancies. Surgery 2002; 132: 555–63 

58. Fong Y, Blumgart LH, Lin E, et al. Outcome of treatment for distal bile duct 

cancer. Br J Surg 1996; 83: 1712–15.  

59. Wade TP, Prasad CN, Virgo KS, et al. Experience with distal bile duct cancers 

in U.S. Veterans Affairs hospitals: 1987-1991. J Surg Oncol 1997; 64: 242–

45. 

60. Kitagawa Y, Nagino M, Kamiya J, et al. Lymph node metastasis from hilar 

cholangiocarcinoma: audit of 110 patients who underwent regional and para-

aortic node dissection. Ann Surg 2001; 233: 385–92. 

61. Anderson CD, Pinson CW, Berlin J, et al. Diagnosis and treatment of 

cholangiocarcinoma. Oncologist 2004; 9: 43–57. 

62. Nieveen van Dijkum EJ, Kuhlmann KF, Terwee CB, et al. Quality of life after 

curative or palliative surgical treatment of pancreatic and periampullary 

carcinoma. Br J Surg 2005;92: 471–7. 

63. Davids PH, Groen AK, Rauws EA, et al. Randomised trial of self 

expandingmetal stents versus polyethylene stents for distal malignant biliary 

obstruction. Lancet 1992; 340:1488–92. 

64. Bornmann PC, Harries-Jones EP, Tobias R, et al. Prospective controlled trial 

of transhepatic biliary endoprosthesis versus bypass surgery for incurable 

carcinoma of head of pancreas. Lancet 1986; 1:69–71. 

65. Shepherd HA, Royle G, Ross AP, et al. Endoscopic biliary endoprosthesis in 

the palliation of malignant obstruction of the distal common bile duct: a 

randomized trial. Br J Surg 1988; 75:1166–8. 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 134 

66. Andersen JR, Sorensen SM, Kruse A, et al. Randomised trial of endoscopic 

endoprosthesis versus operative bypass in malignant obstructive jaundice. Gut 

1989;30: 1132–5. 

67. Smith AC, Dowsett JF, Russell RC, et al. Randomised trial of endoscopic 

stenting versus surgical bypass in malignant low bile duct obstruction. Lancet 

1994; 344:1655–60. 

68. Muller MW, Friess H, Koninger J, et al. Factors influencing survival after 

bypass procedures in patients with advanced pancreatic adenocarcinomas. Am 

J Surg 2008; 195:221–8. 

69. Lillemoe KD, Cameron JL, Hardacre JM, et al. Is prophylactic 

gastrojejunostomy indicated for unresectable periampullary cancer? A 

prospective randomized trial. Ann Surg 1999; 230:322–8. 

70. VanHeek NT, de Castro SM, van Eijck CH, et al. The need for a prophylactic 

gastrojejunostomy for unresectable periampullary cancer: a prospective 

randomized multicenter trial with special focus on assessment of quality of 

life. Ann Surg 2003; 238:894–902. 

71. Telford JJ, Carrlock DL, Baron TH, et al. Palliation of patients with malignant 

gastric outlet obstruction with the enteral Wallstent: outcomes of a multicenter 

study. Gastrointest Endosc 2004;60:916–20. 

72. Multignami N, Tringali A, Shah SG, et al. Combined endoscopic stent 

insertion in malignant biliary and duodenal obstruction. Endoscopy 2007; 

39:440–7. 

73. Graber I, Dumas R, Filoche B, et al. The efficacy and safety of duodenal 

stenting: a prospective multicenter study. Endoscopy 2007; 39:784–8. 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 135 

74. Wong GY, Schroeder DR, Corns PE, et al. Effect of neurolytic celiac plexus 

block on pain relief, quality of life, and survival in patients with unresectable 

pancreatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291:1092–9. 

75. Lillemoe KD, Cameron JL, Kaufman HS, et al. Chemical splanchnicectomy in 

patients with unresectable pancreatic cancer. A prospective randomized trial. 

Ann Surg 1993;217:447–55. 

76. Michaels A, Dragnov PV. Endoscopic ultrasonography guided celiac plexus 

neurolysis. World J Gastroenterol 2007; 13:3575–80. 

77. Reinders ME, Allema JH, van Gulik TM, et al. Outcome of microscopically 

nonradical, subtotal pancreaticoduodenectomy (Whipple‟s resection) for 

treatment of pancreatic head tumors. World J Surg 1995;19:410–4. 

78. Ceha HM, Van Tienhoven G, Gouma DJ, et al. Feasibility and efficacy of high 

dose conformal radiotherapy for locally advanced pancreatic cancer. Cancer 

2000; 89:2222–9. 

79. De Lange SM, Van Groeningen CJ, Meijer OW, et al. Gemcitabine-

radiotherapy inpatients with locally advanced pancreatic cancer. Eur J Cancer 

2002; 38:1212–7. 

80. Burris HA III, Moore MJ, Andersen J, et al. Improvements in survival and 

clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with 

advanced pancreas cancer: a randomized trial. J Clin Oncol 1997; 15:2403–13. 

81. Jarnagin WR, Fong Y, DeMatteo RP, et al. Staging, resectability, and outcome 

in 225 patients with hilar cholangiocarcinoma. Ann Surg 2001; 234: 507–17. 

82. Pichlmayr R, Weimann A, Klempnauer J, et al. Surgical treatment in proximal 

bile duct cancer: a single-center experience. Ann Surg 1996; 224: 628–38. 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 136 

83. Farley DR, Weaver AL, Nagorney DM. “Natural history” of unresected 

cholangiocarcinoma: patient outcome after noncurative intervention. Mayo 

Clin Proc 1995; 70: 425–29.  

84. Berr F. Photodynamic therapy for cholangiocarcinoma. Semin Liver Dis 2004; 

24: 177–87.  

85. Chari RS, Anderson CA, Saverese DMF. Treatment of cholangiocarcinoma II. 

In: Rose BD, ed. Up To Date. Wellesley, MA: UpToDate, 2003. 

86. Prat F, Chapat O, Ducot B, et al. Predictive factors for survival of patients 

with inoperable malignant distal biliary strictures: apractical management 

guideline. Gut 1998; 42: 76–80. 

87. Hatzidakis A, Adam A. The interventional radiological management of 

cholangiocarcinoma. Clin Radiol. 2003 Feb;58(2):91-6. 

88. Cheung KL, Lai EC. Endoscopic stenting for malignant biliary obstruction. 

Arch Surg 1995; 130: 204–07.  

89. Schima W, Prokesch R, Osterreicher C, et al. Biliary Wallstent endoprosthesis 

in malignant hilar obstruction: long-term results with regard to the type of 

obstruction. Clin Radiol 1997; 52: 213–19. 

90. Todoroki T, Ohara K, Kawamoto T, et al. Benefits of adjuvant radiotherapy 

after radical resection of locally advanced main hepatic duct carcinoma. Int J 

Radiat Oncol Biol Phys 2000; 46: 581–87.  

91. Ohnishi H, Asada M, Shichijo Y, et al. External radiotherapy for biliary 

decompression of hilar cholangiocarcinoma. Hepatogastroenterol 1995; 42: 

265–68. 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 137 

92. Yang W-L, Zhang X-C, Zhang D-W, et al. Diagnosis and surgical treatment of 

hepatic hilar cholangiocarcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2007, 

6(6):631-635. 

93. Anderson CD, Pinson CW, Berlin J, et al. Diagnosis and treatment of 

cholangiocarcinoma. Oncologist 2004; 9: 43–57. 

94. De Palma GD, Galloro G, Siciliano S, et al. Unilateral versus bilateral 

endoscopic hepatic duct drainage in patients with malignant hilar biliary 

obstruction: results of a prospective, randomized, and controlled study. 

Gastrointest Endosc 2001; 53: 547–53. 

95. Choi CW, Choi IK, Seo JH, et al. Effects of 5-fluorouracil and leucovorin in 

the treatment of pancreatic-biliary tractadenocarcinomas. Am J Clin Oncol 

2000; 23: 425–28. 

96. Coons HG (1989) Self-expanding stainless steel biliary stents. Radiology 

170:979–983 . 

97. Yoshioka T, Sakaguchi H, Yoshimura H, et al. Expandable metallic biliary 

endoprostheses: preliminary clinical evaluation. Radiology, 1990; 177:253–

257. 

98. Gillams A, Dick R, Dooley JS, et al. Self expandable stainless steel braided 

endoprosthesis for biliary strictures. Radiology, 1990; 174:137–140. 

99. Adam A, Chetty N, Roddie M, et al. Self expandablestainless steel 

endoprostheses for treatment of malignant bile duct obstruction. AJR 1991; 

156:321–325. 

100. Mathieson JR, McLoughlin RF, Cooperberg PL, et al. Malignant obstruction 

of the common bile duct: long-term results of Gianturco-Rosch metal stents 

used as initial treatment. Radiology 1994; 192:663–667. 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 138 

101. Gordon RL, Ring EJ, LaBerge JM, et al. Malignant biliary obstruction: 

treatment with expandable metallic stents and follow- up of 50 consecutive 

patients. Radiology 1992; 182:697–701. 

102. Salomonowitz EK, Adam A, Antonucci F, et al. Malignant biliary obstruction: 

treatment with self-expandable stainless steel endoprosthesis. Cardiovasc 

Intervent Radiol 1992; 15:351–355. 

103. Hausegger KA, Kleinert R, Lammer J, et al. Malignant biliary obstruction: 

histologic findings after treatment with self-expandable stents. Radiology 

1992; 185:461–464. 

104. Cremer M, Deviere J, Sugal B et al. Expandable biliary metal stents for 

malignancies: endoscopic insertion and diathermic cleaning for tumor 

ingrowth. Gastrointest Endosc 1990; 36:451–457. 

105. Rossi P, Bezzi M, Rossi M, et al. Metallic stents in malignant biliary 

obstruction: results of a multicenter European study of 240 patients. J Vasc 

Intervent Radiol 1994; 5:279–285. 

106. Miyayama S, Matsui O, Terayama T, et al. Covered Giamturco stents for 

malignant biliary obstruction: preliminary clinical evaluation. J Vasc Intervent 

Radiol 1997; 8:641–648 

107. Saito H, Sakurai Y, Takamura A, et al. Biliary endoprosthesis using Gore-Tex 

covered expandable metallic stents: preliminary clinical evaluation (in 

Japanese). Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi 1994; 54:180–182 

108. Kanasaki S, Furukawa A, Kane T, et al. Polyurethane covered nitinol Strecker 

stents as primary palliative treatment of malignant biliary obstruction. 

Cardiovasc Intervent Radiol 2000; 23:114–120 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 139 

109. Nakamura T, Kitagawa M, Takehira Y, et al. Polyurethane-covered Wallstents 

to recanalize Wallstents obstructed by tumor ingrowth from malignant 

common bile duct obstruction. Cardiovasc Intervent Radiol 2000; 23:161–164. 

110. Hausegger KA, Thurnher S, Bodendorfer G, et al. Treatment of malignant 

biliary obstruction with polyurethane covered Wallstents. AJR 1998; 170:403–

408. 

111. Rossi P, Bezzi M, Salvatori FM, et al. Clinical experience with covered 

Wallstents for biliary malignancies: 23-month follow-up. Cardiovasc Intervent 

Radiol 1997; 20:441–447. 

112. Thurnher SA, Lammer J, Thurnher MM, et al. Covered self-expanding 

transhepatic biliary stents: clinical pilot study. Cardiovasc Intervent Radiol 

1996; 19:10–14. 

113. Yee ACN, Ho CS. Percutaneous biliary drainage: a review. Crit Reve Diagn 

Imaging 1990; 30:247–279.  

114. Arner O, Hagsberg S, Seldinger SI. Percutaneous transhepatic 

cholangiography: puncture of dilated and non dilated bile ducts under roentgen 

televison control. Surgery 1962; 52:561–571  

115. Glenn F, Evans JA, Mujahed Z, et al. Percutaneous transhepatic 

cholangiography. Ann Surg 1962; 156:451–462.  

116. Kaude JV, Weidenmier CH, Agee OF. Decompression of bile ducts with the 

percutaneous transhepatic technique. Radiology 1969; 93:69–71. 

117. Molnar W, Stockum AE. Relief of obstructive jaundice through percutaneous 

transhepatic catheter. A new therapeutic method. AJR 1974; 122:356–367 

118. Ferruci JT Jr, Mueller PR, Harbin WP. Percutaneous transhepatic biliary 

drainage. Radiology 1980; 135:1–13  



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 140 

119. McPherson GAD, Benjamin JS, Habib NA, et al. Percutaneous transhepatic 

drainage in obstructive jaundice: advantages and problems. Br J Surg 1982; 

69:261–264. 

120. Laméris JS, Obertop H, Jeekel J. Biliary drainage by ultrasound-guided 

puncture of the left hepatic duct. Clin Radiol 1985; 36:269–274. 

121. Günther RW, Schild H, Thelen M. Review article: percutaneous transhepatic 

biliary drainage. Experience with 311 procedures. Cardiovasc Intervent Radiol 

1988; 11:65–71. 

122. Freeman ML, Overby C. Selective MRCP and CT-targeted drainage of 

malignant hilar biliary obstruction with self-expanding metallic stents. 

Gastrointest Endosc. 2003 ;58:41-9. 

123. Davids PH, Groen AK, Rauws EA, et al. Randomised trial of self-expanding 

metal stents versus polyethylene stents for distal malignant biliary obstruction. 

Lancet. 1992 ;340: 1488-92. 

124. Lammer J, Hausegger KA, Flückiger F, et al.. Common bile duct obstruction 

due to malignancy: treatment with plastic versus metal stents. Radiology. 

1996; 201:167-72.  

125. Tesdal IK, Adamus R, Poeckler C, et al. Therapy for biliary stenoses and 

occlusions with use of three different metallic stents: Single-center experience. 

J Vasc Inter Radiol 1997; 8:869–879. 

126. Indar AA, Lobo DN, Gilliam AD, et al. Percutaneous biliary metal wall 

stenting in malignant obstructive jaundice. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003; 

15:915–919. 

127. Lee BH, Choe DH, Lee JH, et al. Metallic stents in malignant biliary 

obstruction: prospective long-term results. AJR 1997; 168:741–745  



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 141 

128. Hausegger KA, Kleinert R, Lammer J, et al. Biliary obstruction: histologic 

findings after treatment with self-expandable stents Radiology 1992; 185:461-

464 

129. Boguth L, Tatalovic S, Antonucci F, et al.. Malignant biliary obstruction: 

clinical and histopathologic correlation after treatment with self-expanding 

metal prostheses. Radiology. 1994;192:669-74.  

130. Alvarado R, Palmaz JC, Garcia OJ, et al.. Evaluation of polymer-coated 

balloon-expandable stents in bile ducts. Radiology 1989; 170:975-978. 

131. Cremer M, Deviere J, Sugal B, et al.. Expandable biliary metal stents for 

malignancies: endoscopic insertion and diathermic cleaning for tumor 

ingrowth. Castrointest Endosc 1990; 36:451-457.  

132. Adam A (1994) Metallic biliary endoprosthesis. Cardiovasc Intervent Radiol 

17:127–132  

133. Han YM, Jin GY, Lee S, et al. Flared Polyurethane-covered self expandable 

nitinol stent for malignant biliary obstruction. J Vasc Interv Radiol 2003; 

14:1291–1301  

134. Bezzi M, Zolovkins A, Cantisani V, et al. New ePTFE/ FEP-covered stent in 

the palliative treatment of malignant biliary obstruction. J Vasc Interv Radiol 

2002; 13:581–589 

135. Schoder M, Rossi P, Uflacker R, et al. Malignant biliary obstruction: 

Treatment with ePTFE/FEP-covered endoprosthesesinitial technical and 

clinical experiences in a multicenter trial. Radiology 2002; 225:35–42  

136. Kahaleh M, Tokar J, Conaway MR, et al. Efficacy and complications of 

covered Wallstents in malignant distal biliary obstruction. Gastrointest Endosc 

2005; 61:528–533 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 142 

137. Kawamoto H, Ishida E, Okamoto Y, et al. Evaluation of covered metallic 

stents in malignant biliary stenosis: Prominent effectiveness in gallbladder 

carcinoma. Hepatogastro-enterology 2005; 52:1351–1356  

138. Nakai Y, Isayama H, Komatsu Y, et al. Efficacy and safety of the covered 

Wallstent in patients with distal malignant obstruction. Gastrointest Endosc 

2005; 62:742–748  

139. Kuo MD, Lo Presti DC, Gover DD, et al. Intentional retrieval of Viabil stent-

grafts from the biliary system. J Vasc Interv Radiol 2006; 17:389–397.  

140. Isayama H, Komatsu Y, Tsujino T, et al. Polyurethane covered metal stent for 

management of distal malignant biliary obstruction. Gastrointest Endosc 2002; 

55:366–370. 

141. Slepian MJ., Hossainy SF. Characteristics of materials used in implants : 

polymers. In: Yachia D., Paterson PJ. Editors. Stenting the Urinary System. 

Oxford: Martin Dunitz Ltd; 2004. p. 73 

142. Isayama H, Komatsu Y, Tsujino T, et al. A prospective randomized study of 

„„covered‟‟ versus „„uncovered‟‟ diamond stents for the management of distal 

malignant biliary obstruction. Gut 2004; 53:729–734 

143. Hatzidakis A, Krokidis M, Kalbakis K et al. ePTFE/FEPcovered metallic 

stents for palliation of malignant biliary disease: Can tumor ingrowth be 

prevented? Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30:950–958 

144. Sacks D, McClenny TE, Cardella JF et al. Society of Interventional Radiology 

clinical practice guidelines. J Vasc Interv Radiol 2003; 14:199–202 

145. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. Toxicity and response criteria of the 

Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol. 1982; 5: 649-55.  



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 143 

146. Kim HO, Hwang SI, Kim H et al. Quality of survival in patients treated for 

malignant biliary obstruction caused by unresectable pancreatic head cancer: 

surgical versus non-surgical palliation. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2008; 

7:643–648 

147. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. 

J Am Stat Assoc 1958; 53:457–481 

148. Engelken FJ, Bettschart V, Rahman MQ et al. Prognostic factors in the 

palliation of pancreatic cancer. Eur J Surg Oncol 2003; 29:368–373 

149. Ueno H, Okada S, Okusaka T et al. Prognostic factors in patients with 

metastatic pancreatic adenocarcinoma receiving systemic chemotherapy. 

Oncology 2000; 59:296–301 

150. Falconer JS, Fearon KC, Ross JA et al. Acute-phase protein response and 

survival duration of patients with pancreatic cancer. Cancer 1995; 75:2077–

2082 

151. Barber MD, Ross JA, Fearon KC. Changes in nutritional, functional, and 

inflammatory markers in advanced pancreatic cancer. Nutr Cancer 1999; 

35:106–110. 

152. Isayama H, Kawabe T, Nakai Y et al. Management of distal malignant biliary 

obstruction with the ComVi stent, a new covered metallic stent. Surg Endosc 

2010; 24:131–137. 

153. Ho H, Mahajan A, Gosain S et al. Management of complications associated 

with partially covered biliary metal stents. Dig Dis Sci 2010; 55:516–522 

154. Fanelli F, Orgera G, Bezzi M et al. Management of malignant biliary 

obstruction: technical and clinical results using an expanded 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 144 

polytetrafluoroethylene fluorinated ethylene propylene (ePTFE/FEP)-covered 

metallic stent after 6-year experience. Eur Radiol 2008; 18:911–919 . 

155. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G et al. Percutaneous treatment of malignant 

jaundice due to extrahepatic cholangiocarcinoma: covered Viabil stent versus 

uncovered Wallstents. Cardiovasc Intervent Radiol 2010; 33:97–106. 

156. Brountzos EN, Ptochis N, Panagiotou I, et al. A survival analysis of patients 

with malignant biliary strictures treated by percutaneous metallic stenting. 

Cardiovasc Intervent Radiol 2007 30:66-73 

157. Gandini R, Fabiano S, Pipitone V, et al. Management of biliary neoplastic 

obstruction with two different metallic stents implanted in one session. 

Cardiovasc Intervent Radiol 2005; 28:48–52 

158. Katsinelos P, Kountouras J, Paroutoglou G et al. Uncovered Hanaro versus 

Luminex metal stents for palliation of malignant biliary strictures. J Clin 

Gastroenterol 2008; 42:539–545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 145 

12. ΤΝΣΟΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

ΜΗΛΣΗΑΓΖ Δ. ΚΡΟΚΗΓΖ 

ΗΑΣΡΟ 

87B Northcote Road, 

London SW11 6PL 

Σει.: 00447988479841, 00306972980279 

E-mail: mkrokidis@hotmail.com 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

• Πηπρίν Ηαηξηθήο, 21 Μαξηίνπ, 2001, βαζκφο 105/110, Λήςε κεηά ηελ 

εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία, 

Παλεπηζηήκην ηεο Μπξέζηα, Μπξέζηα, Ηηαιία 

• Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, 13 Γεθεκβξίνπ 2001, Δμέηαζε κεηά απφ 6 

κήλε θιηληθή άζθεζε, Βαζκφο 77/90, Παλεπηζηήκην ηεο Μπξέζηα, Μπξέζηα, 

Ηηαιία 

• Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Αθηηλνπξνζηαζία, 18 Ηνπιίνπ 2004, Σκήκα 

Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, Παλεπηζηήκην ηεο Νεάπνιεο Federico "ΗΗ", Νεάπνιε, 

Ηηαιία 

• ATLS (Advanced Trauma Life Support) 23 Γεθεκβξίνπ 2008, Γ` Υεηξνπξγηθή 

Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ, Σκήκα Ηαηξηθήο, 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ζξάθιεην, Διιάδα 

  

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

• Σξίκελε εθπαίδεπζε πξν ηεο Τπνρξεσηηθήο Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ, απφ 20 

Φεβξνπαξίνπ έσο ηηο 19 Μαΐνπ 2002, Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, 

Κέξθπξα, Διιάδα 

• Τπνρξεσηηθή Τπεξεζία Τπαίζξνπ, απφ ηηο 31 Μαΐνπ 2002 έσο 01 Ηνχληνπ 

2003, Πεξηθεξηθφ Ηαηξείν Καζζηφπεο, Κέληξν ηεο Τγείαο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, 

Κέξθπξα, Διιάδα 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 146 

• ηξαηησηηθή ζεηεία, απφ 24 Ννέκβξηνπ 2003 έσο ηηο 23 Ννέκβξηνπ 2004 

• Δηδηθεπφκελνο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή, απφ 25 Ννεκβξίνπ 2005 έσο 31 

Μάηνπ 2009, Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Απεηθφληζεο, Παλεπηζηεκηαθφ 

Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ, Ζξάθιεην, Διιάδα 

• Δηδηθεπφκελνο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή, απφ 02 Ηνπλίνπ 2009 έσο 2 

επηεκβξίνπ 2010, Σκήκα Αθηηλνδηαγλσζηηθήο, Ννζνθνκεία Γθάηο θαη άηλη 

Σφκαο, Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

• Τπνεηδηθφηεηα ζηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία, απφ 03 επηεκβξίνπ 2010 έσο 

ζήκεξα, Σκήκα Αθηηλνδηαγλσζηηθήο, Ννζνθνκεία Γθάηο θαη άηλη Σφκαο, 

Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 

ΛΟΗΠΟ ΔΡΓΟ ΔΠΗΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ 

 Κάηνρνο Δπξσπατθνχ Γίπιψκαηνο Τπνεηδηθφηεηαο ζηελ Δπεκβαηηθή 

Αθηηλνινγία 

 Δξεπλεηηθφο ζπλεξγάηεο ζην ηκήκα Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο ηνπ 

Δπξσπαίθνπ Ηλζηηηνχηνπ Ογθνινγίαο, Μηιάλν, Ηηαιία 

 Γηδάζθσλ ζε Μεηαπηπρεηαθφ Πξφγξακκα Ννζειεπηηθήο, Παλεπηζηήκην 

Κίλγθο Κφιιεηδ, Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Σξεηο ππνηξνθίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δηαηξία Καξδηαγγεηαθήο θαη 

Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο θαη κηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία 

Γαζηξεληεξηθήο θαη Κνηιηαθήο Αθηηλνινγίαο  

 Μηα βξάβεπζε παξνπζίαζεο ζε δηεζλέο ζπλέδξην 

 Γπν πξνζθεθιεκέλα πξνεδξία, πέληε πξνζθεθιεκέλεο νκηιίεο θαη εηθνζηπέληε 

ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα  

 Μηα πξνζθεθιεκέλε νκηιία θαη δέθα ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο ζε ειιεληθά 

ζπλέδξηα 

 Κξηηήο ζε επηά δηεζλή πεξηνδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Αθηηλνινγίαο 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

1. Hatzidakis A, Petrakis J, Krokidis M, Tsetis D, Gourtsoyiannis N. 

Hepatic artery aneurysm presenting with hemobilia in a patient with 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 147 

Behcet's disease: treatment with percutaneous transcatheteral 

embolization. Diagn Interv Radiol 2006; 12: 53- 5.  

2. Hatzidakis A, Krokidis M, Kalbakis, Romanos J, Petrakis I, 

Gourtsoyiannis N. ePTFE/FEP-covered metallic stents for palliation of 

malignant biliary disease. Can we prevent tumor ingrowth? Cardiovasc 

Interv Radiol 2007; 30(5): 950-8.  

3. Krokidis M, Hatzidakis A, Manousaki E, Gourtsoyiannis N. Late 

migration of two covered biliary stents through a spontaneous bilioenteric 

fistula in a patient with malignant biliary obstruction. Cardiovasc Interv 

Radiol 2008; 31(1):222-5.  

4. Krokidis M, Raissaki M, Mantadakis E, Giannikaki E, Velegrakis G, 

Kalmanti M, Gourtsoyiannis N. Infantile fibromatosis of the mandible: a 

case report. Dentomaxillofac Radiol 2008;37(3):167-70.  

5. Krokidis ME, Hatzidakis AA. Acute Hemobilia After Bilioplasty Due to 

Hepatic Artery Pseudoaneurysm: Treatment with an ePTFE-Covered 

Stent. Cardiovasc Intervent Radiol 2009; 32(3):605-7 

6. Krokidis M, Segos N, Sevrisarianos N, Hatzidakis A. Imaging findings of 

Cecal Volvulus. Digest Liv Dis 2009;41(10):768 

7. Krokidis ME, Hatzidakis AA. Percutaneous Transcholecystic Placement 

of an ePTFE/FEP-Covered Stent in the Common Bile Duct. Cardiovasc 

Intervent Radiol. 2009 May 12. [Epub ahead of print] 

8. Hatzidakis A, Krokidis M, Gourtsoyiannis N. Percutaneous Removal of 

Biliary Calculi. Cardiovasc Intervent Radiol. 2009; 32(6):1130-8 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 148 

9. Krokidis M, Hatzidakis A, Petrakis J, Lagoudis T, Tsetis D. Coil 

embolization of inferior epigastric artery pseudoaneurysm after 

percutaneous thrombin injection failure: a case report. Cases J. 2009 12; 

2:6562 

10. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, Bezzi M, Passariello R, Hatzidakis A. 

Percutaneous Treatment of Malignant Jaundice Due to Extrahepatic 

Cholangiocarcinoma: Covered Viabil Stent Versus Uncovered Wallstents. 

Cardiovasc Intervent Radiol. 2010;33(1):97-106 

11. Orgera G, Curigliano G, Krokidis M, Bonomo G, Monfardini L, Della 

Vigna P, Zampino MG, Orsi F. High-Intensity Focused Ultrasound Effect 

in Breast Cancer Nodal Metastasis. Cardiovasc Intervent Radiol. 2010; 

33(2):447-9 

12. Kymionis GD, Stratos AA, Bouzoukis DI, Krokidis ME, Tsilimbaris 

MK. Descement's Membrane Detachment Diagnosis Using a Very High 

Frequency Ultrasound Scanning System. Ophthalmic Surg Lasers 

Imaging. 2010 Mar 9:1-2. [Epub ahead of print] 

13. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, Tsetis D, Mouzas I, Bezzi M, 

Kouroumalis E, Pasariello R, Hatzidakis A. Percutaneous Palliation of 

Pancreatic Head Cancer: Randomized Comparison of ePTFE/FEP-

Covered Versus Uncovered Nitinol Biliary Stents. Cardiovasc Intervent 

Radiol. 2010 May 14. [Epub ahead of print] 

14. Orgera G, Krokidis M, Monfardini L, Bonomo G, Della Vigna P, Fazio 

N, Orsi F. High Intensity Focused Ultrasound Ablation of Pancreatic 



Μιληιάδες Δ. Κροκίδες, Γιδακηορική Γιαηριβή 

 149 

Neuroendocrine Tumours: Report of Two Cases. Cardiovasc Intervent 

Radiol. 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] 

15. Krokidis M, Venetucci P, Hatzidakis A, Iaccarino V. Sodium Tetradecyl 

Sulphate Direct Intralesional Sclerotherapy of Venous Malformations of 

the Vulva and Vagina: Report of Five Cases. Cardiovasc Intervent Radiol. 

2010 Jun 19. [Epub ahead of print] 

 


