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Η συμβολή της άμεσης χολαγγειοσκόπησης 
με SpyGlass Direct Visualization System 

στη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων των χοληφόρων

Ο ι στενώσεις τoυ χοληφόρου δένδρου 
διακρίνονται σε καλοήθους και κακο-
ήθους αιτιολογίας1. Στην πλειοψηφία 

τους, οι καλοήθεις στενώσεις στην πύλη του 
ήπατος είναι ιατρογενείς και παρατηρούνται 
συνήθως μετά χολοκυστεκτομή, ενώ ακολου-
θούν οι στενώσεις φλεγμονώδoυς αιτιολογίας, 
η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, 
το σύνδρομο Mirizzi, η δυσλειτουργία του 
σφιγκτήρα του Oddi, οι μετακτινικές, οι μετα-
τραυματικές, μετά ορθότοπη μεταμόσχευση 
ήπατος και άλλες σπανιότερες. Οι πιο συχνές 
αιτίες κακοήθων στενώσεων τoυ χοληφόρου 
δένδρου είναι το χολαγγειοκαρκίνωμα και το 
αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος.

Στη διαφορική διάγνωση των στενώσεων των 
ενδοηπατικών και των εξωηπατικών χοληφόρων 
έχουν προσφέρει κατά χρονολογική σειρά το δια-
κοιλιακό U/S, η CT, η MRI/MRCP, το ενδοσκοπικό 
υπερηχογράφημα (ΕUS) και σε εξειδικευμένα κέντρα 
του εξωτερικού το ενδοαυλικό ενδοσκοπικό υπερη-
χογράφημα (IDUS). Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται 
στις στενώσεις των χοληφόρων και η μέθοδος 
της Confocal Endomicroscopy, η οποία δίνει “in 
vivo” ιστοπαθολογική εικόνα του βλεννογόνου 
των χοληφόρων2-11.

Παραταύτα, η διάγνωση της φύσης της στένωσης 
δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Συχνά οι καλοήθεις 
στενώσεις απεικονιστικά δίδουν την εντύπωση 
πάχυνσης του τοιχώματος των χοληφόρων και 
μιμούνται τις κακοήθειες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
ενδοαυλικές πολυποειδείς βλάβες περιγράφονται 
ως ευμεγέθεις λίθοι.

Επομένως, σε κάποιους ασθενείς παρά την ενδε-
λεχή διερεύνηση με τις σύγχρονες απεικονιστικές 
μεθόδους η φύση της στένωσης παραμένει άγνω-
στη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ασθενών απαιτείται 
διερεύνηση με νεότερες επεμβατικές ενδοσκοπικές 
τεχνικές. Απώτερος στόχος η λήψη υλικού από 
την «ύποπτη» βλάβη και η κυτταρολογική ή/και 
ιστολογική τεκμηρίωση κακοήθειας με σκοπό την 
περαιτέρω αντιμετώπιση με συντηρητική ή χειρουρ-
γική θεραπεία.

Αρχικά υπήρξε η υπόθεση ότι η λήψη βιοψιών 
από τα χοληφόρα αγγεία υπό άμεση όραση μέ-
σω ινοπτικού χολαγγειοσκόπιου με διαδερμική 
διηπατική προσπέλαση μπορεί να οδηγήσει στη 
διάγνωση12. Ωστόσο, η διαδερμική προσέγγιση 
συνιστά μια αιματηρή επεμβατική πράξη, η οποία 
απαιτεί παρακέντηση του ήπατος με όλες τις επι-
πλοκές που αυτό συνεπάγεται.

Η ERCP άνοιξε νέους δρόμους στη διερεύνηση 
των στενώσεων των χοληφόρων, των ελλειμμάτων 
πλήρωσης αυτών, καθώς και στη θεραπεία της 
λιθίασης, γιατί επιτρέπει λήψη κυτταρολογικού 
υλικού με βούρτσα (brushing), λήψη βιοψιών δια 
λεπτής λαβίδας υπό άμεσο ακτινοσκοπικό έλεγχο 
και ενδοαυλική προσπέλαση της βλάβης για δια-
γνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (τοποθέτηση 
ενδοπρόσθεσης).

Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος λήψης 

υλικού κατά την ERCP, η λήψη κυτταρολογικής 
εξέτασης με βούρτσα, εμφανίζει σε όλες τις μελέτες 
χαμηλή ευαισθησία13. Υπάρχει η υπόθεση ότι η ευ-
αισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης στη διάγνωση 
κακοήθειας στο μέλλον θα βελτιωθεί λόγω νέων 
προηγμένων μεθόδων αναγνώρισης χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών, όπως η Digital Image Analysis (DIA) 
και η Fluorescence in situ Ηybridization (FISH), 
μέθοδοι όμως που ακόμα είναι σε ερευνητικό 
στάδιο14. Συγκριτικές ελεγχόμενες μελέτες έχουν 
δείξει ότι και η ιστολογική εξέταση βιοψιών από 
νεοπλασματικές στενώσεις των χοληφόρων υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο εμφανίζει εξίσου χαμηλή 
ευαισθησία15-16.

Επομένως, η ανεύρεση της κατάλληλης μεθόδου 
ή συνδυασμού μεθόδων οι οποίες θα πιστοποιή-
σουν εκτός από απεικονιστικά και ιστολογικά την 
ακριβή διάγνωση της «ύποπτης για κακοήθεια» 
στένωσης παραμένει πρόκληση.

Τα κλασικά ινοπτικά χοληδοχοσκόπια (baby 
scopes ή daughter scopes) δεν έτυχαν ευρείας 
αποδοχής στην κλινική πράξη στη διερεύνηση του 
χοληφόρου δένδρου λόγω τεχνικών περιορισμών, 
όπως η δυσκολία στο χειρισμό, η ανάγκη για δεύ-
τερο ενδοσκόπο, η έλλειψη καναλιών εργασίας, 
το μεγάλο κόστος αγοράς και η ευθραυστότητά 
τους με σημαντικό κόστος επισκευής17.

Το SpyGlass Direct Visualization System (DVS) της 
Boston Scientific (Natick, Boston, Massachusetts, 
USA) ήρθε να διορθώσει τα λάθη του παρελ-
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Ειδικευόμενοι Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μια από τις πιο δύσκολες νοσολογικές οντότητες που αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό Γαστρεντερολόγο και τον 
επεμβατικό ενδοσκόπο σε ότι αφορά στη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία, είναι οι στενώσεις του χοληφόρου 
δένδρου. Η διαφορική διάγνωση της φύσης της στένωσης είναι μείζονος σημασίας και όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια, 
παρά την τεχνολογική πρόοδο και τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους, η ακριβής διάγνωση παραμένει προβληματική.

Σχήμα 2. Spyglass setup.
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θόντος. Είναι ένα νέου τύπου εύκαμπτο 
χοληδοχοσκόπιο, το οποίο αναμένεται να 
προσφέρει στον τομέα της επεμβατικής ERCP. 
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του σε 
σχέση με τα παλαιότερα χοληδοχοσκόπια 
είναι ότι πρακτικά πρόκειται για ένα πλα-
στικό ενδοσκόπιο - καθετήρα μιας χρήσης, 
το χειριστήριο του οποίου προσαρμόζεται 
ακριβώς κάτω από το χειριστήριο του κλασ-
σικού ενδοσκοπίου πλάγιας όρασης, ενώ ο 
καθετήρας - χολαγγειοσκόπιο (SpyScope) 
λόγω της μικρής εξωτερικής του διαμέτρου 
(10Fr) προωθείται εντός του χοληδόχου 
πόρου διαμέσω του καναλιού εργασίας του 
κλασικού ενδοσκοπίου. Το SpyScope έχει 
κατευθυντικότητα σε τέσσερις διευθύνσεις 
λόγω των χειριστηρίων που διαθέτει και το 
χειρίζεται ένας μόνο ενδοσκόπος. Διαθέτει 
κανάλι δια του οποίου προωθείται η οπτική 
ίνα (η οποία συνδέεται σε ξεχωριστή πηγή 
φωτός και αυτόνομη μονάδα επεξεργασίας 
εικόνας), κανάλι εργασίας το οποίο προσφέρει 
δυνατότητα λήψης στοχευμένων βιοψιών δια 
λεπτής λαβίδας (SpyBite) και δύο ανεξάρτητα 
κανάλια έγχυσης φυσιολογικού ορού. Με 
την έγχυση φυσιολογικού ορού εντός του 
χοληδόχου πόρου επιτυγχάνονται πλύσεις. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ενδοσκοπικής εικόνας, με σκοπό τη λήψη των 
κατάλληλα στοχευμένων βιοψιών.

Υπάρχει η υπόθεση η οποία μένει να απο-
δειχθεί ότι εάν κατά την χολαγγειοσκόπηση ο 
βλεννογόνος των χοληφόρων παρατηρείται 
εξέρυθρος, εύθρυπτος, ανώμαλος, με προ-
σεκβολές, επάρματα ή πολυποειδείς υπεγέρ-
σεις και παρατηρείται «νεοαγγείωση» αυτού, 
τότε η πιθανότητα η στένωση να οφείλεται 
σε μιτωτική νόσο είναι πολύ υψηλή.

Ένδειξη για άμεση χολαγγειοσκόπηση με 
σύστημα SpyGlass αποτελούν οι στενώ-
σεις του χοληφόρου συστήματος και ενίοτε 
κάποια ελλείμματα πλήρωσης αυτών, η 
χοληδοχολιθίαση όταν αποτύχουν οι κλα-
σικοί τρόποι αφαίρεσης λίθων με μπαλόνι, 
καλάθι ή μηχανικό λιθοθρύπτη (εφαρμό-
ζοντας ηλεκτροϋδραυλική λιθοθρυψία ή 
Laser) και πιθανώς η επιτήρηση της πρωτο-
παθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (λόγω 
του αυξημένου κινδύνου να συνυπάρχει 
χολαγγειοκαρκίνωμα).

Πρόσφατα, στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς 

Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου επεμβατικής 
ενδοσκόπησης που έλαβε χώρα στην Αθήνα 
το Μάιο του 2010 και διοργανώθηκε από τις 
Γαστρεντερολογικές Κλινικές του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών, του 251 ΓΝΑ και του 
401 ΓΣΝΑ, στην αίθουσα ERCP του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών, ο D. Pleskow από το 
Beth Israel Deaconess της Βοστώνης προέβη 
επιτυχώς σε χολαγγειοσκόπηση με SpyGlass 
και λιθοθρυψία με Laser σε ασθενή που έφερε 
ευμεγέθη λίθο χοληδόχου πόρου διαμέτρου 
3cm, o οποίος δεν μπορούσε να αφαιρεθεί 
με τους κλασικούς τρόπους (μπαλόνι, καλάθι, 
μηχανικός λιθοθρύπτη).

Tα τελευταία χρόνια διαφαίνεται αυξημένο 
ενδιαφέρον για το σύστημα SpyGlass στη 
διεθνή βιβλιογραφία, με πληθώρα μελετών, 
ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται πέραν της χο-
λαγγειοσκόπησης, της λήψης βιοψιών και της 
λιθοθρυψίας και σε άλλες εφαρμογές, όπως 
η διερεύνηση του παγκρεατικού πόρου, η 
αφαίρεση ξένων σωμάτων από τα χοληφόρα 
(stent migration), η παροχέτευση της χολη-
δόχου κύστης σε περιπτώσεις χολοκυστίτιδας 
με τοποθέτηση πλαστικής ενδοπρόσθεσης 
και άλλες, όπως η χρήση του SpyGlass εκτός 
του γαστρεντερικού σωλήνα. Όμως, οι συ-
γκεκριμένες ανακοινώσεις, είτε στηρίζονται σε 
μικρό αριθμό ασθενών, είτε δημοσιεύονται 
ως “case reports”. Αναμένονται συγκριτικές 
ελεγχόμενες μελέτες και απαιτείται χρόνος 
ώστε η νέα μέθοδος να λάβει τη θέση που 
πραγματικά της αξίζει.

Οι Υ. Chen και D. Pleskow προ διετίας 
ήταν από τους πρώτους που ανακοίνωσαν 
τα αποτελέσματα της πρώτης εμπειρίας με 
το σύστημα SpyGlass σε 35 ασθενείς, από 
τους οποίους οι 27 εμφάνιζαν ελλείμματα 
πλήρωσης ή στενώσεις των χοληφόρων. 
Σε 9 ασθενείς διαγνώσθηκε πρωτοπαθής 
σκληρυντική χολαγγειίτιδα, σε 9 ασθενείς 
ανευρέθηκαν λίθοι στο χοληδόχο πόρο, 
ενώ σε 5 ασθενείς διενεργήθηκε επιτυχώς 
ηλεκτροϋδραυλική λιθοτριψία. Η χρήση της 
μεθόδου κρίθηκε επιτυχής στο 91% των 
περιπτώσεων. Η διάγνωση δια άμεσης επι-
σκόπησης της βλάβης είχε 100% ευαισθησία 
και 77% ειδικότητα. Όπου απαιτήθηκε βιοψία 
για να τεθεί διάγνωση, η ευαισθησία ανήλθε 
στο 71% και η ειδικότητα στο 100%, ενώ 
επιπλοκές συσχετιζόμενες με την ERCP ή/και 

τη μέθοδο εμφάνισε το 6% των ασθενών, με 
κύρια την μετά ERCP χολαγγειίτιδα18.

Οι H. Neuhaus et al ανακοίνωσαν προ έ-
τους τα αποτελέσματα μεγάλης διεθνούς 
προοπτικής μελέτης από 15 κέντρα του ε-
ξωτερικού, η οποία συμπεριέλαβε μεγάλο 
αριθμό ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν 
σε χολαγγειοσκόπηση με SpyGlass για δι-
ερεύνηση στενώσεων των χοληφόρων, με 
επανεκτίμηση στον ένα μήνα για όλους τους 
ασθενείς και με επανεκτίμηση έως και τους δώ-
δεκα μήνες για τους ασθενείς στους οποίους 
ελήφθησαν βιοψίες. Στο 47% των ασθενών 
ελήφθησαν βιοψίες υπό άμεση χολαγγειο-
σκόπηση, ενώ στο 31% διενεργήθηκε μόνο 
χολαγγειοσκόπηση. Το 87% των ιστοτεμαχίων 
που ελήφθησαν κατά τη χολαγγειοσκόπηση 
ήταν κατάλληλα για ιστολογική εξέταση. Η 
βασισμένη στην χολαγγειοσκοπική εικόνα 
ευαισθησία για κακοήθεια έφτασε το 81%. 
Σε 92 ασθενείς με βιοψίες και επανεκτίμηση 
στους 12 μήνες, η ευαισθησία και η ειδικότητα 
για κακοήθεια ήταν 48% και 93% αντίστοιχα. 
Κύρια επιπλοκή συσχετιζόμενη με την ERCP 
ή/και τη μέθοδο στην επανεκτίμηση μετά από 
ένα μήνα ήταν η χολαγγειίτιδα19.

Το SpyGlass είναι ένα νέο «εργαλείο» στα 
χέρια του επεμβατικού ενδοσκόπου και η 
συμβολή του αναμένεται καθοριστική, τό-
σο στη διάγνωση, όσο και στη θεραπεία 
της παθολογίας των χοληφόρων και του 
παγκρέατος.

Παρακάτω δίδονται κάποιες χαρακτηριστι-
κές εικόνες χολαγγειοσκόπησης και ενδο-
σκόπησης του παγκρεατικού πόρου. Είναι 
περιπτώσεις ασθενών της Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ERCP και άμεση 
χολαγγειοσκόπηση με SpyGlass τη χρονιά 
που μας πέρασε.
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Φυσιολογικός βλεννογόνος χοληδόχου πόρου 
- Εκβολή κυστικού πόρου.

Φυσιολογικός διχασμός κοινού ηπατικού πόρου 
σε ΔΕ και ΑΡ ηπατικό.

Κακοήθης στένωση ΧΔΠ –ΧολαγγειοCa (ιστο-
λογική με λαβίδα SpyByte).

Φλεγμονώδης στένωση κοινού ηπατικού πόρου 
σε ασθενή με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα (ιστολογική:  στοιχεία χρόνιας φλεγμονής 
χωρίς στοιχεία κακοήθειας).

Κακοήθης στένωση περιφερικού ΧΔΠ – 
ΧολαγγειοCa (ιστολογική εξέταση).

Βλεννογόνος ΧΔΠ φυσιολογικός. Παρα τηρείται 
πίεση εκ των έξω.

Λιθίαση παγκρεατικού πόρου σε νέα ασθενή με 
χρόνια ασβεστοποιό παγρεατίτιδα.

Κακοήθης στένωση ΧΔΠ λόγω διήθησης 
αυτού από ευμέγεθες IPMN κεφαλής παγκρέ-
ατος (ιστολογική με λαβίδα SpyByte).

Λαβίδα
βιοψίας 
SpyBite

IG


