Μη χειρουργική αντιμετώπιση λιθίασης
χοληδόχου κύστης και χοληδόχου πόρου
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ν. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ2
Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, 2Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ

1

Περίληψη: Η χολολιθίαση είναι νόσος παγκόσμια διαδεδομένη. Μόνο η συμπτωματική
νόσος και οι επιπλοκές της χρήζουν θεραπείας. Η συντηρητική θεραπεία της χολολιθίασης
απευθύνεται σε μη δυνάμενους ή μη επιθυμούντες τη χειρουργική θεραπεία ασθενείς,
αλλά και σε αυτούς με χαλαρές ενδείξεις. Στη χοληδοχολιθίαση, η επεμβατική ενδοσκοπική
παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) αποτελεί μέθοδο εκλογής. Η θεραπεία
των χολολίθων περιλαμβάνει: α) θεραπείες διάλυσης των χολολίθων με φάρμακα
(αρκτοδεσοξυχολικό), αλλά και άμεση εφαρμογή διαλυτών (ΜΤΒΑ) ή LASER και β)
εξωσωματική λιθοτριψία, μόνη ή σε συνδυασμό με αρκτοδεσοξυχολικό. Κυριότερα
προβλήματα είναι η χαμηλή ανταπόκριση, η μεγάλη διάρκεια θεραπείας και το υψηλό
ποσοστό υποτροπών. Στις φαρμακευτικές θεραπείες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες,
όχι όμως και στη λιθοτριψία. Η ERCP είναι αποτελεσματική σε ποσοστό 80-90%, έχει χαμηλό
ποσοστό επιπλοκών, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με κακή κατάσταση
υγείας. Η συσχέτιση των χολολίθων με σαπροφυτικά ελικοβακτηρίδια υπόσχεται πιθανώς την
πρόληψη των υποτροπών.
Λέξεις κλειδιά: συντηρητική θεραπεία χολολιθίασης, ουρσοδεσοξυχολικό οξύ,
εξωσωματική λιθοτριψία, ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία.

Η

χολολιθίαση είναι νόσος παγκόσμια διαδεδομένη με σημαντικές διαφορές συχνότητας
από χώρα σε χώρα. Οι χολόλιθοι
στην πλειονότητά τους (75%) είναι
χοληστερινικοί λίθοι, αποτελούμενοι
από μονοϋδρική χοληστερόλη πάνω
σε ένα σκελετό από γλυκοπρωτεΐνες.
Σχηματίζονται στη χοληδόχο κύστη,
με τη βοήθεια πυρήνων κρυσταλλώσεως, από το διαχωρισμό φάσης
των μονοϋδρικών κρυστάλλων σε
μια υπερκορεσμένη σε χοληστερόλη
χολή. Ποικίλοι παράγοντες κινδύνου,
περιλαμβανομένης της ηλικίας, του
φύλου, της φυλής, της παρουσίας
παχυσαρκίας, διαιτητικών και φαρμακευτικών παραμέτρων αυξάνουν
την πιθανότητα ανάπτυξης χολολιθίασης.
Οι ίδιοι αυτοί λίθοι με την είσοδό τους
στο χοληδόχο πόρο μετατρέπονται σε
χοληδοχόλιθους (95%), αν και λίθοι μπο
ρούν να σχηματιστούν στο χοληδόχο πόρο
από το μεταβολισμό των χολοχρωστικών
από βακτήρια (5%)1.

Η πλειονότητα των περιστατικών χολο
λιθιάσεως δεν παρουσιάζει ποτέ συμπ
τώματα και δε χρειάζεται καμιά αντιμε
τώπιση. Η προληπτική διάλυση όλων
των χολόλιθων δεν είναι αποτελεσματική
από άποψη κόστους2. Η ασυμπτωματική
χοληδοχολιθίαση είναι σπάνια (2%) και
δεν είναι σαφές αν και πότε χρειάζεται
θεραπεία3.
Προφυλακτική αγωγή έναντι ανάπτυξης

χολόλιθων με αρκτοδεσοξυχολικό σε
δόση 10 mg/kgr βάρους δικαιολογείται σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη
χολόλιθων, όπως παχύσαρκους που χά
νουν απότομα βάρος με ολιγοθερμιδική
δίαιτα4,5.
Η συχνότερη επιπλοκή των χολόλιθων
είναι η χολοκυστίτιδα από ενσφήνωση
λίθου στον αυχένα της χοληδόχου και στη
συνέχεια η χολαγγειΐτιδα και η παγκρε
Εικόνα 1. Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα λίθου της χοληδόχου κύστης. Ο
ασθενής είναι σε πρηνή θέση
και τα κύματα εισέρχονται από
το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα.
Η εντόπιση και παρακολούθηση
του λίθου κατά τη διάρκεια της
λιθοτριψίας γίνεται υπερηχοτομογραφικώς.
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Εικόνα 2. Σύλληψη
χοληδοχόλιθου με
καλάθι (basket) στη
διάρκεια ERCP.

ατίτιδα από μετακίνηση λίθων διαμέσου
του κυστικού πόρου προς το χοληφόρο
δέντρο2.
Η θεραπεία εκλογής για τη συμπτωματι
κή χολολιθίαση είναι η χειρουργική, όμως
υπάρχουν ασθενείς υψηλού κινδύνου
για χειρουργική θεραπεία, ασθενείς με
ασαφείς ενδείξεις (άλγος ή φόρτος δεξιού
υποχονδρίου χωρίς σαφείς χαρακτήρες
κολικού) και, τέλος, ασθενείς που επι
θυμούν να αναβάλλουν για ποικίλους
λόγους τη χειρουργική θεραπεία. Σε όλους
αυτούς είναι δυνατόν να δοκιμαστεί η
συντηρητική αγωγή.
Η διάλυση των χολόλιθων με χολικά
άλατα έχει περιορισμένες εφαρμογές για
3 λόγους:
• στην επιφάνεια των χολόλιθων που δη
μιουργούν επεισόδια απόφραξης εναπο
τίθενται μη χοληστερινικές ουσίες, που
δημιουργούν μη διαλυτό κάλυμμα,
• η πλήρης διάλυση χρειάζεται μήνες, αν
και με τη χρήση εξωσωματικής λιθοτρι
ψίας μπορεί η διαδικασία να επιταχυνθεί
και στο διάστημα αυτό ο κίνδυνος επι
πλοκών παραμένει υψηλός και
• οι λίθοι τείνουν να υποτροπιάσουν σε
αρκετούς από τους ασθενείς2. Αντίθετα
η αφαίρεση λίθων με ενδοσκοπική πα
λίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία
(ERCP) στο χοληδόχο πόρο, αποτελεί
μέθοδο εκλογής6.
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για
τη συντηρητική αγωγή αναζωπυρώνε
ται καθώς υπάρχουν ενδείξεις από τα
πειραματόζωα ότι το Helicobacter billis
και άλλα σαπροφυτικά ελικοβακτηρίδια
είναι δυνατόν να αποτελούν τον πρώτο
κρίκο για το σχηματισμό χολόλιθων και
ότι η παρουσία τους πιθανόν συντηρεί τη
χρόνια φλεγμονή του τοιχώματος της χο
ληδόχου7-12. Το 50-60% των ασθενών με
χολολιθίαση εμφανίζει θετική PCR για τα
ελικοβακτηρίδια αυτά, παρότι υπάρχουν
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και μελέτες στις οποίες τα βακτήρια αυτά
δε συσχετίζονται με ανάπτυξη χολόλι
θων8,10,13. Πιο ισχυρή είναι η συσχέτιση των
σαπροφυτικών ελικοβακτηριδίων με την
παρουσία λιθίασης στο χοληδόχο πόρο14.
Παρά τη συχνή ανεύρεση υπολειμμάτων
βακτηρίων στους χολόλιθους, τα αντιβιο
τικά είναι αποτελεσματικά μόνο έναντι των
λευκών χολόλιθων, καθώς η χολή -παρά
τη φλεγμονή στη χρόνια χολοκυστίτιδαείναι συνήθως στείρα βακτηρίων επειδή
τα χολικά άλατα, η αυξημένη έκκριση
ανοσοσφαιρίνης και ντιφενσινών, η απορ
ρόφηση της γλυκόζης από τα χολαγγει
οκύτταρα και η βακτηριοστατική δράση
της βλέννας εμποδίζουν την ανάπτυξη
βακτηρίων15-19. Το μέλλον θα δείξει αν
η θεραπεία έναντι των ελικοβακτηριδίων
αυτών μπορεί να προλάβει την υποτροπή
των χολόλιθων και να καταστήσει ξανά
τις θεραπείες διάλυσης θεραπείες πρώτης
γραμμής ή θα ξεθυμάνει όπως παλιότερα
ο ενθουσιασμός με άλλα σαπρόφυτα
(Escherichia coli και Pseudomonas spp),
που τελικά αποδείχθηκε ότι σε περίπτωση
στάσης επιμολύνουν τη χολή20-22.
Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβά
νει:
1. Από του στόματος χορήγηση
ουσιών που διαλύουν τους χολόλιθους
Εφαρμόζεται σε ακτινοδιαφανείς χο
λόλιθους μικρότερους των 15 mm στη
χολοκυστογραφία, με την προϋπόθεση
ότι η χοληδόχος κύστη έχει επαρκή συ
σταλτικότητα και τα χοληφόρα δεν απο
φράσσονται από χολόλιθους. Καλύτερα
αποτελέσματα παρατηρούνται σε χολόλι
θους μικρότερους των 5 mm23, με πυκνό
τητα στην αξονική τομογραφία που δεν
ξεπερνά τις 100 μονάδες Hounsfield24. Στη
διάρκεια της θεραπείας αποφεύγονται λι
θογόνα φάρμακα, όπως η χλωροφιμπρά

τη και η χολεστυραμίνη23. Το ποσοστό
των ασθενών που πληρούν τα κριτήρια
είναι συνήθως μικρότερο του 10%, ενώ
το ποσοστό της επιτυχίας μετά από 1-2
χρόνια συνεχούς θεραπείας κυμαίνεται
από 45-80% (το μεγαλύτερο ποσοστό
αφορά σε λίθους κάτω από 5 mm και το
μικρότερο σε λίθους 10-15 mm)24.
Οι ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί
για διάλυση των χολόλιθων είναι το αρ
κτοδεοξυχολικό οξύ (UrsoDeoxyCholic
Acid) και το χηνοδεοξυχολικό οξύ (Cheno
DeoxyCholic Acid), τα οποία χρησιμο
ποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό.
Το αρκτοδεσοξυχολικό υπερέχει του χη
νοδεσοξυχολικού οξέος στις συνιστώμε
νες δόσεις 8-12 mg/kg και 12-15 mg/kg
ημερησίως αντίστοιχα 25-35. Ο συνδυα
σμός σε ισομοριακό διάλυμα και δόση
10 mg/kg ημερησίως είναι εφάμιλλος
ίσης δόσης αρκτοδεσοξυχολικού (ή και
καλύτερος για χολολίθους κάτω από 5
mm) και σαφώς υπέρτερος ίσης δόσης
χηνοδεσοξυχολικού, ενώ το κόστος του
είναι χαμηλότερο23,25-35. Παρόλα αυτά,
επειδή συνδυάζεται με διαταραχή της
ηπατικής βιολογίας και απαιτεί παρακο
λούθηση τρανσαμινασών ανά τρίμηνο, η
χρήση του έχει υποχωρήσει36. Το αρκτο
δεσοξυχολικό είναι γενικά καλά ανεκτό.
Εμφάνιση αιμολυτικής αναιμίας έχει περι
γραφεί μόνο σε θεραπεία πρωτοπαθούς
χολικής κίρρωσης και αντιπροσωπεύει
τη σημαντικότερη επιπλοκή37. Διάρροια
εμφανίζεται στο 2-9%. Φουσκώματα και
ήπιο κοιλιακό άλγος στο 6-10%, ενώ
ναυτία και έμετος σε ποσοστά μικρότερα
του 3%. Σε αντίθεση με το χηνοδεσοξυ
χολικό, δεν εμφανίζει ηπατοτοξικότητα.
Επηρεάζει το μεταβολισμό των φαρμάκων
στο κυτόχρωμα Ρ-450 σε προ- και μεταμεταγραφικό επίπεδο μεταβάλλοντας τα
επίπεδα των αντιεπιληπτικών φαρμάκων
όπως καρβαμαζεπίνης, φαινοβαρβιτάλης
και φαινυντοΐνης, τα επίπεδα της νιτρεν
διπίνης και της δαψόνης. Αλληλεπιδρά
με τη χολεστυραμίνη και τα αντιόξινα,
που περιορίζουν την απορρόφησή του.
Αυξάνει την απορρόφηση της κυκλοσπο
ρίνης, ενώ περιορίζει αυτή της βιταμίνης
Ε και της σιπροφλοξασίνης36.
Η διάρκεια της θεραπείας διάλυσης
εξαρτάται από τον τύπο, το μέγεθος και
τον αριθμό των χολόλιθων και συνήθως
κυμαίνεται μεταξύ 3 μηνών μέχρι και 2
χρόνων. Το εξάμηνο θεωρείται το πιο λογι
κό διάστημα23. Η δόση του αρκτοδεσοξυ
χολικού οξέος είναι 2-3 φορές/24ωρο για
τον περιορισμό της πιθανότητας ανάπτυξης
διάρροιας36. Στους έξι μήνες νέο υπερη
χογράφημα θα επιβεβαιώσει την επιτυχία

της αγωγής23,38. Η πιθανότητα υποτροπής
είναι 10% ανά έτος και συνολικά 25-50%.
Αν ο ασθενής ξεπεράσει την 3ετία χωρίς
υποτροπή γενικά θεωρείται σπάνιο να
υποτροπιάσει. Για την πρόληψη των υπο
τροπών θεωρείται ασφαλής η χορήγηση
αρκτοδεσοξυχολικού σε συνολική δόση
200-300 mg/ημερησίως και εξάμηνη πα
ρακολούθηση με υπερηχογράφημα. Με
τον τρόπο αυτό, η πιθανότητα υποτροπής
στην 3ετία περιορίζεται στο 12,5%38.
Στη χοληδοχολιθίαση η διάλυση με
αρκτοδεσοξυχολικό μπορεί να δοκιμα
στεί σε ασυμπτωματικά περιστατικά ή σε
συνδυασμό με την τοποθέτηση ενδοπρό
σθεσης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου39. Η
αγωγή στην περίπτωση αυτή σκοπό έχει
να περιορίσει τα υψηλά ποσοστά υπο
τροπής της χολαγγειΐτιδας που φτάνουν
στο 33,7%40.
Γενικά οι θεραπείες διάλυσης χρησιμο
ποιούνται σήμερα μόνο σε μικρό αριθμό
περιστατικών, που πληρούν τις σχετικές
ενδείξεις, κυρίως σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου για επέμβαση ή ERCP.

2. Εξωσωματική λιθοτριψία
Με τη μέθοδο αυτή δεν επιτυγχάνεται
πλήρης διάλυση των χολολίθων της χο
ληδόχου κύστης, αλλά διάσπασή τους σε
μικρότερα τεμαχίδια (ως 8 mm) ή άμμο
(2-3 mm), τα οποία στη συνέχεια αποβάλ
λονται από τη χοληδόχο κύστη ή διαλύ
ονται με την από του στόματος χορήγηση
διαλυτικών ουσιών, όπως ήδη αναφέρ
θηκε. Η μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά το 1985 στη Δυτική Γερμανία41. Η
θεραπεία βασίζεται σε κρουστικά κύματα
που παράγονται έξω από το σώμα του
ασθενή, εστιαζόμενα στο χολόλιθο τον
οποίο διασπούν ανεξάρτητα από τη χη
μική του σύσταση. Η θεραπεία διαρκεί
περίπου 20-60 λεπτά, ενώ ανάλογα με
το μέγεθος, τον τύπο και τον αριθμό των
λίθων μπορεί να χρειαστούν παραπάνω
από μία θεραπευτικές συνεδρίες.
Η εξωσωματική λιθοτριψία συνήθως είναι
αποτελεσματική σε ασθενείς με 2-3 το πολύ
λίθους της χοληδόχου κύστης, διαμέτρου
έως 3 cm. Απαιτεί καλή λειτουργικότητα της
χοληδόχου και συνεργασία του ασθενούς,
ενώ αντενδείκνυται σε εγκύους, σε ασθενείς
με υποψία χολοκυστίτιδας και σε ασθενείς
με διαταραχές της πηκτικότητας41-44. Μόνο
το 20-25% των ασθενών πληροί τα πα
ραπάνω κριτήρια. Ένα 15-60% περίπου
των ασθενών παρουσιάζει κολικό κατά
τη θεραπεία, ενώ τα ποσοστά χολαγγειΐτι
δας ή παγκρεατίτιδας είναι γύρω στο 2%.
Ανάπτυξη αιματώματος στην περιοχή ή
συνοδού αιματουρίας είναι πιθανή. Η εν

Εικόνα 3. Πολλαπλοί χολόλιθοι εντός της χοληδόχου κύστης.
Υπερηχογραφική εικόνα.

δοσκοπική σφιγκτηροτομή του σφιγκτήρα
του Oddi σε προβλήματα αποβολής των
διασπασθέντων χολόλιθων από το χολη
δόχο πόρο θεωρείται αναγκαία, αλλά δε
δικαιολογείται προληπτικά.
Η θεραπεία με αρκτοδεσοξυχολικό ξε
κινά 2 εβδομάδες πριν τη λιθοτριψία και
συνεχίζεται έως και ένα χρόνο μετά. Η
αποτελεσματικότητά της κυμαίνεται από
35-60% για ασθενείς με ακτινοδιαυγείς
λίθους έως κάτω από 20% για τους απο
τιτανωμένους43-44. Το συνολικό ποσοστό
ασθενών που παραμένει ελεύθερο νόσου
στην 5ετία δεν ξεπερνά το 30%43.
Η λιθοτριψία σπανιότατα χρησιμοποι
είται σήμερα και κυρίως σε ασθενείς με
δύσκολους στην αντιμετώπισή τους χο
ληδοχόλιθους.

3. Άμεση διάλυση χολόλιθων
Με τη βοήθεια καθετήρα που εισέρχεται
διαδερμικά στη χοληδόχο κύστη κάτω από
υπερηχογραφικό έλεγχο είναι δυνατό να
εγχυθεί στη χοληδόχο κύστη και γύρω
από το χολόλιθο μέσω αντλίας ΜΤΒΑ
(μεθυλτετραβουτυλαιθέρας), που διαλύει
σε μικρό χρονικό διάστημα το χολόλιθο
(4-16 ώρες). Συνολικά, απαιτούνται 37ml διαλύτη. Ο καθετήρας αφαιρείται 2-3
ημέρες αργότερα και το κανάλι κλείνεται
με gelfoam. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι η ναυτία, ο πόνος από τον
ερεθισμό του βλεννογόνου της χοληδόχου,
ήπια αναιμία, υπνηλία και χαρακτηριστική
απόπνοια45. Η μέθοδος μπορεί να συνδυ
αστεί και με εξωσωματική λιθοτριψία και
σπανιότατα εφαρμόζεται σήμερα.
4. Ενδοσκοπική αφαίρεση χολολίθων από το χοληδόχο πόρο
Η μέθοδος αποτελεί μια ακόμη πρόοδο
στη μη χειρουργική θεραπεία της χολολι

θίασης. Η εκτέλεση της μεθόδου απαιτεί
ενδοσκόπιο πλαγίας όρασης διαμέσου
του οποίου γίνεται καθετηριασμός του
φύματος του Vater, σφιγκτηροτομή και εν
συνεχεία αφαίρεση των λίθων του χοληδό
χου πόρου με τη χρησιμοποίηση ειδικών
καθετήρων basket δια του φύματος μετά
τη σφιγκτηροτομή, ενώ οι μεγάλοι λίθοι
(>2,5 cm) υποβάλλονται προηγουμένως
σε λιθοτριψία. Αν υπάρξει η παραμικρή
αμφιβολία για αυτόματη έξοδο, τότε αμέ
σως μετά τη σφιγκτηροτομή εισάγεται ο
καθετήρας-μπαλόνι στο χοληδόχο πόρο
και παρασύρει τις πέτρες, τη λάσπη ή τα
συγκρίματα από το στόμιο της τομής.
Όταν οι λίθοι είναι μεγέθους 15-20 mm
τότε επιχειρείται η εξαγωγή τους με λαβί
δα-καλάθι. Οι περισσότεροι συγγραφείς
αναφέρουν ποσοστά επιτυχίας αφαίρεσης
λίθων μετά σφιγκτηροτομή 85-90%. Οι
επιπλοκές της σφιγκτηροτομής είναι σπά
νιες και χαρακτηρίζονται ως πρώιμες ή
όψιμες και περιλαμβάνουν αιμορραγία,
διάτρηση, παγκρεατίτιδα, χολαγγειίτιδα
και ενσφήνωση λίθου. Επείγουσα χει
ρουργική επέμβαση χρειάζεται στο 2-3%
και κυρίως για αιμορραγία. Η θνητότητα
είναι <1%46. Κατά την ERCP, είναι δυνατό
να αφαιρεθούν υπολειμματικοί λίθοι από
τον κυστικό πόρο μετά λαπαροσκοπική
χολοκυστεκτομή47.

5. Άλλες επεμβατικές μέθοδοι
Η ενίσχυση φωτός από εκπομπή ακτι
νοβολίας που έχει υποστεί διέγερση, το
γνωστό LASER, έχει εφαρμοστεί πειραμα
τικά για λιθοτριψία. Σε λίθους της χολη
δόχου κύστης, τοποθετείται διαδερμικός
καθετήρας-βραχίονας LASER ο οποίος
έρχεται σε επαφή με το λίθο και το θρυμ
ματίζει. Σε λίθους του χοληδόχου πόρου
ο καθετήρας LASER εισάγεται στον πόρο
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διαμέσου του ενδοσκοπίου και, αφού
έρθει σε επαφή με το λίθο, προκαλεί
το θρυμματισμό του48. Η θεραπεία είναι
πειραματική και εφαρμόζεται μόνο στα
πλαίσια σχετικού πρωτοκόλλου.
Μετά τη θεραπεία της χολολιθίασης
(χειρουργική ή συντηρητική), χρειάζεται
ελάττωση του σωματικού βάρους (σε
υπέρβαρους ασθενείς), μείωση της χο
ληστερόλης με σωστή δίαιτα πλούσια σε
φυτικές ίνες (π.χ. άφθονα λαχανικά) και
χαμηλή σε λιπαρά, έτσι ώστε να εμπο
διστεί η δημιουργία νέων χολόλιθων.
Συνιστώνται, επίσης, μικρά γεύματα κατά
τη διάρκεια της ημέρας με τα οποία επιτυγ
χάνεται συχνή σύσπαση της χοληδόχου
κύστης2.

Abstract
Gallstones have a high prevalence world
wide. Only symptomatic disease and its
complications mandate treatment. Nonsurgical treatment of cholelithiasis is indi
cated in patients not fit or not willing to
undergo an operation, as well as in those
with loose indications. Endoscopic retro
grade cholangiopancreatography (ERCP)
is the first choice to treat choledocholi
thiasis. The main non-surgical treatments
of gallstone disease are: a) stone dissolu
tion by either per oral medical treatment
(ursodesoxycholic acid) or direct stone
dissolution by organic solvents (MTBE)
or LASER and b) extracorporeal shockwave lithotripsy with or without per oral
adjuvant treatment with ursodesoxycholic
acid. The main problems in non-surgical
treatment are poor response rate, long
treatment duration and high rate of stone
recurrence. Medical treatment is well
tolerated, but shock-wave lithotripsy has
quite many side effects. ERCP is highly ef
fective (80-90%) while adverse events are
rather infrequent. Nevertheless, it cannot
be applied in patients in poor condition.
Lately an association between gallstone
disease and saprophytic helicobacters is
promising a prospective in the prevention
of gallstone recurrence.
Key words: non-sugical treatment of
gallstone disease, ursodesoxycholic acid,
extracorporeal shock-wave lithotripsy,
endoscopic retrograde cholangiopancreatography.
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