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Ο ρόλος της ERCP στη διάγνωση και αντιμετώπιση 
των επιπλοκών από τα χοληφόρα 

σε ασθενείς με ηπατική μεταμόσχευση

Χρήσιμα τεχνικά στοιχεία 
H διατήρηση της αγγείωσης του χοληφό-

ρου αγγείου είναι καθοριστικής σημασίας για 
την ακεραιότητά του και την πρόληψη των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών. Ο χοληδόχος 
πόρος του δότη θα πρέπει να διαιρεθεί σε 
αρκετά υψηλό σημείο ώστε να διασφαλιστεί 
η αιμάτωσή του και η κινητοποίησή του από 
τους πέριξ ιστούς θα πρέπει να είναι ελάχι-
στη. Είναι, επίσης, γνωστό ότι πολλές από 
τις μετεγχειρητικές επιπλοκές οφείλονται 
σε ισχαιμία ή σε θρόμβωση της ηπατικής 
αρτηρίας. Σε περιπτώσεις θρόμβωσης μπορεί 
να εκδηλωθεί ισχαιμία ή δυσλειτουργία του 
μοσχεύματος, αν και αυτό δεν αποτελεί γε-
νικό κανόνα. Αναφέρονται περιπτώσεις που 
διαφυγή ή στένωση χοληφόρων ήταν η μόνη 
εκδήλωση μιας αρτηριακής θρόμβωσης. 
Συνεπώς, ο έλεγχος βατότητας της ηπατικής 
αρτηρίας με Doppler υπερηχογράφημα είναι 
αναγκαίος σε κάθε περίπτωση.

Το χοληφόρο σύστημα του δότη και του 
δέκτη συνδέονται είτε με τελικο-τελική 
αναστόμωση (duct to duct, D-D) είτε με δη-
μιουργία αναστόμωσης με έλικα κατά Roux 
(duct to Roux, D-R). Η τελευταία προτιμάται 
όταν οι δύο πόροι είναι διαφορετικής διαμέ-
τρου, δεν έχουν επαρκές μήκος ή υπάρχει 
ιστορικό προηγούμενης επέμβασης στην 
περιοχή της πύλης του ήπατος. Σε κάθε 
περίπτωση, η διασφάλιση της ακεραιότητας 
της αναστόμωσης επιτυγχάνεται με την 
εξασφάλιση επαρκούς αιμάτωσης και τη 
γενικότερη τεχνική αρτιότητα της επέμ-
βασης (π.χ. αποφυγή τάσεων). Όπως είναι 
ευνόητο, η ERCP, ως ενδοσκοπική μέθοδος 
αντιμετώπισης των επιπλοκών από τα χο-
ληφόρα, αφορά πρακτικά μόνο στην ομάδα 
ασθενών με D-D αναστόμωση. Σε ασθενείς 
με D-R αναστόμωση, η προσπέλαση είναι 
κατ’ ανάγκη διαδερματική.

Η χρήση σωλήνων Τ κατά την επέμβαση, 
που παραμένουν για κάποιο χρονικό διάστη-
μα, με σκοπό την προστασία της χολικής 
αναστόμωσης, είναι αμφιλεγόμενο θέμα. 
Υπάρχουν Κέντρα που ακολουθούν αυτή 
την τακτική και άλλα που την αποφεύγουν, 
με βάση την εμπειρία από επιπλοκές που 
έχουν καταγραφεί (στενώσεις, διαφυγές). 

Τα αποτελέσματα συγκριτικών μελετών 
σχετικά με τη χρήση ή όχι σωλήνων Τ είναι 
περιορισμένα και αντικρουόμενα και το θέμα 
εξακολουθεί να είναι υπό μελέτη.

Τέλος, η χρήση μικρών σε όγκο μοσχευμά-
των φαίνεται ότι συμβάλλει στη δημιουργία 
επιπλοκών από τα χοληφόρα. Αυτές εμφα-
νίζονται τόσο στο επίπεδο της διατομής 
όσο και στην αναστόμωση. Οι ανατομικές 
παραλλαγές και η ανάγκη για περισσότερες 

από μία αναστομώσεις αυξάνουν σημαντικά 
το σχετικό κίνδυνο. Αν και η συσσώρευση 
εμπειρίας στην oLT και η αναγνώριση των 
ανατομικών παραλλαγών με κατάλληλη 
τροποποίηση της χειρουργικής τεχνικής 
αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των 
επιπλοκών, η χρήση μοσχευμάτων μικρού 
όγκου και οι τμηματικές μεταμοσχεύσεις 
αποτελούν σαφείς ανασταλτικούς παρά-
γοντες στην κατεύθυνση αυτή1,2.

Πόσο συχνές είναι οι επιπλοκές 
αυτές και πότε εμφανίζονται; 

Επιπλοκές από τα χοληφόρα παρατηρού-
νται στο 10%-30% των περιπτώσεων. Οι 

περισσότερες εκδηλώνονται σε χρονικό 
διάστημα 1-3 μηνών μετά από τη μεταμό-
σχευση και χαρακτηρίζονται ως πρώιμες. Οι 
όψιμες επιπλοκές είναι πιο σπάνιες και εκ-
δηλώνονται μήνες ή και χρόνια μετά από τη 
μεταμόσχευση. Τα δεδομένα αυτά αφορούν 
τόσο τις μεταμοσχεύσεις από πτωματικούς 
δότες (cadaveric liver transplantation, CLT) 
όσο και τις μεταμοσχεύσεις από ζώντες 
δότες (living donor liver transplantation, 

LDLT). Σε μια πρόσφατη μεγάλη πολυκεντρι-
κή μελέτη από μεταμοσχευτικά κέντρα των 
ΗΠΑ, η συχνότητα των επιπλοκών από τα 
χοληφόρα σε ενήλικες που είχαν υποβληθεί 
σε LDLT εκτιμήθηκε στο 22%1.  

Ποιές είναι οι πρώιμες επιπλοκές 
από τα χοληφόρα; 

Πρώιμες είναι κυρίως οι διαφυγές και οι 
στενώσεις. Διαφυγή μπορεί να προέρχεται 
από την αναστόμωση, από το κολόβωμα 
του δότη ή του δέκτη, από την επιφάνεια 
διατομής του μοσχεύματος ή, τέλος, από 
την έξοδο του σωλήνα Τ. Οι δύο τελευταίες 
θεωρούνται ηπιότερης μορφής και δε θέ-

τουν κατά κανόνα το μόσχευμα σε κίνδυνο. 
Διαφυγή από το σωλήνα Τ αντιμετωπίζεται 
ενδοσκοπικά. Το ίδιο ισχύει και για διαφυγές 
στην αναστόμωση, με την προϋπόθεση 
ότι είναι μικρές. Η προσωρινή τοποθέτη-
ση ενδοπρόσθεσης διαδερματικά ή μέσω 
ERCP αντιμετωπίζει συνήθως το πρόβλημα. 
Αντίθετα, σε μεγάλες διαφυγές, η χειρουρ-
γική αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση. 
Τέλος, επί υποψίας επιμόλυνσης συνιστάται 
κάλυψη με αντιβιοτικά, σε συνδυασμό πάντα 
με παροχέτευση της συλλογής1-3.

Οι στενώσεις των χοληφόρων εκδηλώ-
νονται επίσης πρώιμα μετά από τη με-
ταμόσχευση, συνήθως στην αναστόμω-
ση. Οφείλονται σε τοπική ισχαιμία ή στη 
χειρουργική τεχνική και ανταποκρίνονται 
στην ενδοσκοπική διαστολή. Ο συνδυασμός 
διαστολής και προσωρινής τοποθέτησης 
ενδοπρόσθεσης φαίνεται ότι υπερέχει της 
απλής διαστολής1-4.

Μια σπάνια αλλά σοβαρή πρώιμη επιπλοκή 
είναι η διάχυτη νέκρωση του πόρου, λόγω 
αρτηριακής θρόμβωσης ή ασυμβατότητας 
ΑΒΟ. Εκδηλώνεται με βαριά κλινική εικόνα 
(χολόσταση, χολόρροια, σήψη) και απαιτεί 
άμεση επαναμεταμόσχευση. 

 

Ποιες είναι οι όψιμες επιπλοκές;
Όψιμες είναι οι επιπλοκές εκείνες που 

εμφανίζονται αρκετούς μήνες ή και χρόνια 
μετά από την oLT. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
αφορούν σε υποτροπή πρώιμης επιπλοκής. 
Κυριότερες είναι και πάλι οι διαφυγές και οι 
στενώσεις. Έχουν ενοχοποιηθεί η ισχαιμία, η 
θρόμβωση, οι διαταραχές της επούλωσης, η 
παρατεταμένη ψυχρή περίοδος του μοσχεύ-
ματος, η ασυμβατότητα συστήματος ΑΒΟ 
δότη και δέκτη, η απόρριψη και η λοίμωξη 
από κυτταρομεγαλοϊό. Οι στενώσεις εντο-
πίζονται στην περιοχή της αναστόμωσης, 
στις πύλες ή στα ενδοηπατικά χολαγγεία. 
Οι αναστομωτικές είναι εντοπισμένες και 
αποδίδονται, συνήθως, σε διαταραχές της 
επούλωσης που έχουν σαν συνέπεια την 
υπερβολική ανάπτυξη ουλώδους ιστού στην 
αναστόμωση, παρά την ορθή χειρουργική 
τεχνική ή διαταραχή της μικροκυκλοφορίας. 
Οι στενώσεις των πυλών ή των ενδοηπα-

ΣΠΥΡΟΣ Σ. ΓΟΥΛΑΣ

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β’ Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου»

Οι επιπλοκές από τα χοληφόρα σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος 
(orthotopic liver transplantation, OLT) είναι συχνές. Κατά το παρελθόν η διάγνωση ήταν δυσχερής 

και συχνά όψιμη λόγω της ήπιας και ασαφούς κλινικής εικόνας, της ένδειας κατάλληλων 
διαγνωστικών μεθόδων και της απειρίας των θεραπόντων στην παρακολούθηση των 

μεταμοσχευμένων ασθενών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστερημένη αντιμετώπιση των 
επιπλοκών και συχνά την απώλεια του μοσχεύματος ή και του ίδιου του ασθενή, λόγω σηπτικών 

επιπλοκών. Τελευταία, η συσσώρευση κλινικής εμπειρίας και η εφαρμογή νεότερων διαγνωστικών 
μεθόδων συντέλεσαν στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών αυτών επ’ ωφελεία 

των ασθενών.   Στο άρθρο αυτό θα γίνει καταγραφή των δεδομένων της βιβλιογραφίας για το 
ρόλο της ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγει-οπαγκρεατογραφίας (ERCP) στη διάγνωση και την 

αντιμετώπιση των επιπλοκών από τα χοληφόρα που απαντώνται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε ηπατική μεταμόσχευση.

Εικόνα 1. ECRP.
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τικών χολαγγείων οφείλονται σε ισχαιμία 
ή σε παρατεταμένη περίοδο διατήρησης 
του μοσχεύματος πριν την επέμβαση. Σε 
στενώσεις των ενδοηπατικών χολαγγείων, 
πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της απόρρι-
ψης και της CMV λοίμωξης, που δρουν είτε 
αυτόνομα είτε και σε συνδυασμό. Τέλος, 
σε περιπτώσεις oLT για πρωτοπαθή σκλη-
ρυντική χολαγγειΐτιδα, οι στενώσεις αυτές 
μπορεί να αποδοθούν σε υποτροπή της 
νόσου στο μόσχευμα1-3.

Άλλες επιπλοκές είναι η λιθίαση, η δημι-
ουργία εκμαγείου (biliary cast) και η δυσ-
λειτουργία του σφιγκτήρα του oddi. Ως 
“cast” ορίζεται μάζα που αποφράσσει τα 
εξωηπατικά χοληφόρα και αποτελείται από 
χολή που έχει στερεοποιηθεί και από νεκρω-
μένο υλικό. Συνήθως συνυπάρχει στένωση 
και η παρουσία της υποδηλώνει σοβαρή και 
διάχυτη βλάβη των χοληφόρων. Η δυσ-
λειτουργία του σφιγκτήρα σε ασθενείς με 
oLT είναι μια ασαφώς καθορισμένη και από 
πολλούς αμφισβητούμενη οντότητα1,5,6.

 

Πώς εκδηλώνονται οι επιπλοκές 
και πώς τίθεται η διάγνωση; 

Μπορεί να υπάρχει κνησμός, ίκτερος ή και 
επεισόδιο χολαγγειΐτιδας. Σε ήπιες περιπτώ-
σεις μπορεί να διαπιστωθεί χολόσταση ή 
εργαστηριακά ευρήματα δυσλειτουργίας 
του μοσχεύματος. Στη διαφορική διάγνω-
ση περιλαμβάνονται η οξεία και η χρόνια 
απόρριψη, η ιογενής ή η φαρμακευτική 
ηπατίτιδα και η υποτροπή της βασικής νόσου 
στο μόσχευμα.

Ο αρχικός έλεγχος περιλαμβάνει το υπε-
ρηχογράφημα ήπατος χοληφόρων και τη 
μελέτη της βατότητας της ηπατικής αρ-
τηρίας με Doppler. Επί υποψίας στένωσης 
ή θρόμβωσης, θα πρέπει να ακολουθεί 
αγγειογραφία. Η απουσία διάτασης των 
χοληφόρων δεν αποκλείει με βεβαιότητα 
τη βλάβη των χοληφόρων. Όταν η κλινική 
εικόνα είναι συμβατή, θα πρέπει ο έλεγχος, 
ανάλογα με την επικρατούσα διάγνωση, 
να συμπληρωθεί με βιοψία ήπατος ή χο-
λαγγειογραφία. Η τελευταία γίνεται είτε 
ενδοσκοπικά με ERCP επί D-D αναστόμωσης 
ή διαδερματικά επί D-R. Η ραδιοϊσοτοπική 
χολαγγειογραφία (HIDA) είναι εξαιρετικά 
χρήσιμη σαν αρχική διαγνωστική εξέταση, 
κυρίως στην αναγνώριση διαφυγής και ορι-
σμένα κέντρα τη χρησιμοποιούν ως μέθοδο 
ρουτίνας για τον έλεγχο της αναστόμωσης 
μετά από oLT. Τέλος  και η MRCP έχει απο-
δειχθεί πολύτιμη μη επεμβατική και ασφαλής 
μέθοδος για την ανάδειξη των επιπλοκών 
από τα χοληφόρα μετά από oLT1.  

Ποια είναι η αντιμετώπιση;
Η επιλογή θεραπευτικής μεθόδου για 

την αντιμετώπιση των επιπλοκών από τα 
χοληφόρα μετά από oLT εξαρτάται από 
τη φύση της επιπλοκής, τη βαρύτητά της, 
τη λειτουργικότητα του μοσχεύματος και 
τη γενική κατάσταση του ασθενή. Η ενδο-
σκοπική ή η διαδερματική αντιμετώπιση 
έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν και 
συχνά χρειάζονται περισσότερες από μία 
συνεδρίες για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, η 
χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να οδη-
γήσει στην επίλυση του προβλήματος, είτε 
εφαρμοστεί άμεσα είτε μετά από αποτυχία 
των άλλων μεθόδων.

Ειδικότερα, σε στενώσεις στην περιοχή της 
D-D αναστόμωσης, η διαστολή με μπαλόνι 

κατά την ERCP έχει ικανοποιητικά αρχικά 
αποτελέσματα, που είναι ακόμη καλύτερα 
αν η διαστολή συνδυαστεί με προσωρινή 
τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης. Ο συνδυασμός 
των δύο τεχνικών επιτυγχάνει ευνοϊκά μα-
κροχρόνια αποτελέσματα σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το 70% των περιπτώσεων3,7-9. 
Σε μία μελέτη, η ενδοπρόσθεση παρέμεινε 
συνολικά για 12 μήνες (αλλάχθηκε ανά 3-4 
μήνες) και ήταν αποτελεσματική στο 73% 
των περιπτώσεων7. Σε άλλη μελέτη τα απο-
τελέσματα ήταν καλά σε 29/30 ασθενείς, 
με μέσο χρόνο παρακολούθησης 58 μήνες8. 
Σε πιο πρόσφατη μελέτη, συμπεριλήφθηκαν 
ασθενείς που εμφάνιζαν αναστομωτική 
στένωση μετά από LDLT και CLT. H στέ-
νωση ήταν συχνότερη στην ομάδα LDLT 
συγκριτικά με την CLT (27% έναντι 5%). Μετά 
τη διαστολή η ενδοπρόσθεση παρέμενε 
για 10-14 εβδομάδες και η αποτελεσμα-
τικότητα της αντιμετώπισης εκτιμήθηκε 
στο 75% και 62%, αντίστοιχα, για τους δύο 
τύπους μεταμόσχευσης3. Οι περισσότεροι 
ερευνητές συνιστούν την παραμονή της 
ενδοπρόσθεσης για 3 τουλάχιστον μήνες -ή 
και περισσότερο αν η στένωση εκδηλωθεί 
σαν όψιμη επιπλοκή. Σε πρόσφατη μελέ-
τη εφαρμόστηκε μια διαφορετική τακτική 
στην αντιμετώπιση της στένωσης σε LDLT. 
Μετά από την αρχική διαστολή με μπαλόνι, 
τοποθετούταν ρινοχολικός καθετήρας για 
5-7 ημέρες. Ακολουθούσε διαστολή με 
μεγαλύτερης διαμέτρου μπαλόνι και νέα 
ρινοχολική για 1-5 ημέρες. Αν δεν υπήρχε 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα γινόταν και τρίτη 
διαστολή και τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης 
για 3 τουλάχιστον μήνες. Ενδοπρόσθεση 
τοποθετήθηκε τελικά μόνο στο 1/3 των πε-
ριπτώσεων και η συνολική αποτελεσματικό-
τητα της θεραπευτικής αυτής τακτικής ήταν 
72%. Σημαντικό μειονέκτημα ήταν η ανάγκη 
για πολλές συνεδρίες ERCP (μ.ο. 4,1, εύρος 
2-8)6. Η στένωση στην αναστόμωση είναι η 
συχνότερη μετά oLT. Σε ορισμένες σειρές 
LDLT όλες οι στενώσεις εντοπίζονται εκεί. 
Αν η ενδοσκοπική αντιμετώπιση αποτύχει, 
συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση με 
D-R αναστόμωση. 

Όταν η στένωση δεν αφορά στην ανα-
στόμωση, η ενδοσκοπική αντιμετώπιση 
είναι κατά κανόνα πιο δύσκολη, απαιτεί 
περισσότερο χρόνο και τα ποσοστά επιτυ-
χίας είναι μικρότερα. Ευνοϊκοί προγνωστικοί 
παράγοντες θεωρούνται η πρώιμη εμφά-
νιση της επιπλοκής και η απουσία απόρ-
ριψης, λοίμωξης από CMV ή αρτηριακής 
θρόμβωσης. Σε μια σειρά 16 ασθενών, με 
στένωση στο επίπεδο των πυλών, μόνο 
σε 4 (25%) δε διαπιστώθηκε υποτροπή της 
στένωσης μετά από 12-30 μήνες. Σε άλλη 
συγκριτική μελέτη που εφαρμόστηκε δια-
στολή και τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης σε 
στενώσεις μετά από oLT, η αντιμετώπιση 
ήταν επιτυχής στο 28,6% των στενώσεων 
στις πύλες ή στα ενδοηπατικά χοληφόρα, 
έναντι 75% των στενώσεων στην αναστό-
μωση8. Για τις στενώσεις που αφορούν 
στο ενδοηπατικό χοληφόρο δένδρο, συχνά 
πολλαπλές, η ενδοσκοπική αντιμετώπιση 
είναι επιτυχής σε ποσοστό κάτω του 25%. 
Στις περιπτώσεις αυτές,  η ενδοσκοπική ή 
η ακτινολογική παρέμβαση ωφελούν μία 
υπο-ομάδα ασθενών, αλλά η οριστική λύση 
του προβλήματος επιτυγχάνεται συνήθως 
με την επαναμεταμόσχευση. 

Άλλη συχνή επιπλοκή από τα χοληφόρα 
σε ασθενείς με oLT, όπως προαναφέρθη-
κε, είναι η διαφυγή χολής. Σε μία μελέτη, 

διαπιστώθηκε στο 12% των ασθενών μετά 
από CLT και στο 53% μετά από LDLT. Η δια-
φυγή προερχόταν συχνότερα από το σημείο 
εξόδου του σωλήνα Τ και σπανιότερα από 
την αναστόμωση. Η αντιμετώπιση έγινε με 
τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης, με ή χωρίς 
προηγούμενη σφιγκτηροτομή και ήταν επιτυ-
χής σε ποσοστά 84% και 100%, για τους δύο 
τύπους oLT. Eιδικότερα, στους ασθενείς με 
LDLT, η ενδοσκοπική θεραπεία ήταν επιτυχής 
σε όλους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με 
δεύτερη ERCP, με μέσο χρόνο παραμονής 
της ενδοπρόσθεσης τις 6 εβδομάδες (εύρος 
3-19)3. Σε άλλη μελέτη, επί 31 ασθενών με 
διαφυγή, η ενδοσκοπική αντιμετώπιση ήταν 
επιτυχής στο 83,9% (95,2% επί εντόπισης 
στο σωλήνα Τ και 42,9% επί εντόπισης στην 
αναστόμωση)5.

Η αντιμετώπιση της λιθίασης και των εκ-
μαγείων χολής (casts) είναι καταρχήν εν-
δοσκοπική. Στα casts η αποτελεσματικότητα 
της ενδοσκοπικής θεραπείας, όπως προκύπτει 
από κάποιες μελέτες, είναι περιορισμένη 
(∼25%) και συχνά απαιτούνται περισσότερες 
από μία συνεδρίες. Αν συνυπάρχει στένωση 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτή. Λόγω 
της συχνά σοβαρής υποκείμενης βλάβης των 
χοληφόρων, η χειρουργική θεραπεία είναι 
συνήθως απαραίτητη1,5. Σε μία μελέτη, casts 
βρέθηκαν σε ποσοστό 30% των ασθενών με 
LDLT. Στους ασθενείς γινόταν, αντί σφιγκτη-
ροτομής, ενδοσκοπική διαστολή του φύματος 
και καθαρισμός του πόρου, που ήταν επιτυχής 
στο 89% των περιπτώσεων. Οι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι η σφιγκτηροτομή προκαλεί 
μόνιμη βλάβη στο σφιγκτήρα και προδιαθέτει 
σε παλινδρόμηση δωδεκαδακτυλικού περι-
εχομένου και βακτηριδιακή επιμόλυνση του 
χοληφόρου δένδρου. Συνιστούν, λοιπόν, ότι 
στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, οι οποίοι 
λόγω της ανοσοκαταστολής είναι ευάλωτοι 
σε λοιμώξεις, πρέπει να αποφεύγεται και ο 
καθαρισμός του πόρου από λιθίαση και casts 
να γίνεται με τη μέθοδο της διαστολής που 
δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στο σφιγκτήρα6. 
Παρόμοια ήταν και η δική μας εμπειρία από 
την αντιμετώπιση μικρού αριθμού ασθενών 
με επιπλοκές από τα χοληφόρα μετά από 
oLT10. 

Τέλος, όσον αφορά σε «τεχνικές» λεπτομέ-
ρειες της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης και, 
ειδικότερα, στη διενέργεια ή μη σφιγκτηρο-
τομής και στον αριθμό των ενδοπροσθέσεων, 
τα δεδομένα έχουν ως εξής:

1. Σε άλλες μελέτες,  η ενδοπρόσθεση τοπο-
θετείται χωρίς προηγούμενη σφιγκτηροτομή, 
με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητας του 
σφιγκτήρα, ενώ σε άλλες η επιλογή είναι στην 
κρίση του ενδοσκόπου. Φαίνεται ότι σε LDLT η 
σφιγκτηροτομή είναι συχνότερα απαραίτητη 
συγκριτικά με CLT3.

2. Οι περισσότεροι ερευνητές τοποθε-
τούν «εσωτερική ενδοπρόσθεση» (inside 
stent), η οποία είναι κλασικό stent, διαμέ-
τρου 7-10fr, από το οποίο έχει αποκοπεί 
το τελικό τμήμα και το flap, έτσι ώστε το 
τελικό της άκρο να βρίσκεται εντός του 
χοληδόχου πόρου και να μην προβάλλει 
μέσω του φύματος στο δωδεκαδάκτυλο. 
Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η λειτουρ-
γία του σφιγκτήρα, αποφεύγεται η μετά 
ERCP παγκρεατίτιδα, παρατείνεται ο χρόνος 
ζωής της ενδοπρόσθεσης και μειώνεται 
ο κίνδυνος χολαγγειΐτιδας. Στην οπή του 
τελικού άκρου προσδένεται κλωστή που 
επιτρέπει την ενδοσκοπική αφαίρεση της 
ενδοπρόσθεσης.

3. Αν και κατά κανόνα τοποθετείται μία 

ενδοπρόσθεση, σε μία μελέτη σε ασθενείς 
με αναστομωτική στένωση, τοποθετήθηκαν, 
όταν ήταν εφικτό, δύο,  με σκοπό την απο-
τελεσματικότερη διαστολή και την πρόληψη 
επαναστένωσης. Τα δεδομένα είναι λίγα για 
την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 
στο θέμα αυτό11.  

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η ενδοσκοπική αντιμε-

τώπιση των επιπλοκών από τα χοληφόρα 
μετά από oLT είναι αποτελεσματική, ασφα-
λής και θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη 
επιλογή στην επίλυση του προβλήματος. 
Σημεία κλειδιά αποτελούν τα ακόλουθα: α) 
οι επιπλοκές από τα χοληφόρα συμβαίνουν 
συχνά μετά από oLT και μάλιστα συχνότερα 
μετά LDLT σε σχέση με CLT, β) κυριότερες 
είναι οι στενώσεις και οι διαφυγές, γ) ενο-
χοποιούνται κυρίως αίτια που αφορούν στην 
εγχειρητική τεχνική, δ) εκδηλώνονται κατά 
κανόνα πρώιμα, εντός του πρώτου τριμή-
νου, ε) επί όψιμων επιπλοκών, πέραν των 
τεχνικών λόγων, συμβάλλουν η απόρριψη, 
η CMV λοίμωξη και η υποτροπή της νόσου 
στο μόσχευμα, στ) η επεμβατική ενδοσκό-
πηση παρέχει πολύ καλά άμεσα αλλά και 
μακροχρόνια αποτελέσματα στην αντιμε-
τώπιση των επιπλοκών από τα χοληφόρα 
και είναι απόλυτα ασφαλής, ζ) εξαίρεση 
αποτελούν οι στενώσεις στις πύλες ή στο 
ενδοηπατικό χοληφόρο δένδρο όπου η 
ενδοσκοπική αντιμετώπιση έχει περιορι-
σμένη αποτελεσματικότητα, και η) σε κάθε 
περίπτωση η ενδοσκοπική ή διαδερματική 
αντιμετώπιση των επιπλοκών αυτών είναι 
η πρώτη επιλογή πριν από τη χειρουργική 
θεραπεία ή την επαναμεταμόσχευση.
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