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Γνωστοποιήσεις

• Τίποτε που να έχει σχέση με τη σημερινή παρουσίαση.



Η χολοκυστεκτομή την εποχή της 
λαπαροσκόπησης.

• Η Λαπαροσκόπηση έκανε πιο εύκολη την απόφαση διενέργειας 
Χολοκυστεκτομής (ΛΧ).

• «Περιττές»;; επεμβάσεις.

• «Προληπτική ΛΧ» - Πρόληψη επιπλοκών, κακοήθειας vs κόστος, επιπλοκές ΛΧ.



“There is no innocent gallstone” 
William J Mayo MD, 1904

“The innocent gallstone is not a myth”. 
Gracie W, Ransohoff D. N Engl J Med 1982



Αυξημένο ποσοστό Χολοκυστεκτομών με αμφίβολες ή 
καθόλου ενδείξεις μετά την εισαγωγή της 

Λαπαροσκόπησης

• n=831
• 21,18% καθόλου ενδείξεις

Pulvirenti E et al. BMC Surg 2013
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“The availability of laparoscopic cholecystectomy should not expand 
the indications for gall bladder removal”.

NIH Consensus Conference Report 1993
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Επιπλοκές ΛΧ

• Διεγχειρητικές:
• Λόγω αναισθησίας
• Κακώσεις χοληφόρων

• Διάρροια μετά χολοκυστεκτομή
• Σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή
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Χολολιθίαση

• 10-20% του πληθυσμού
• Υπεροχή Γυναικών έναντι ανδρών κάτω των 40 ετών. Ισορροπία μετά.
• Οι ασυμπτωματικοί χολόλιθοι γίνονται συμπτωματικοί σε 10-25% σε 5-15 

έτη.
• Όσο περισσότερο μένει ασυμπτωματικός κάποιος τόσο μικρότερη 

πιθανότητα έχει να εμφανίσει στο μέλλον συμπτώματα ή επιπλοκές.
• Εξαιρετικά σπάνια αναπτύσσονται επιπλοκές αν δεν προηγηθεί 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο κολικού χοληφόρων.
Anu Behari, V.K.Kapoor Indian J Surg 2009





Επιβαρυντικοί παράγοντες

• Ηλικία
• Γυναικείες ορμόνες
• Κύηση
• Απότομη απώλεια βάρους
• Παχυσαρκία
• Παρεντερική διατροφή
• Φάρμακα 

• Οιστρογόνα 
• Αντιλιπιδαιμικά
• Οκρεοτίδη
• Κεφτριαξόνη)

• Υπερτριγλυκεριδαιμία
• ΣΔ
• Παθήσεις ή εκτομή τελικού ειλεού
• Βλάβες νωτιαίου μυελού



Προστατευτικοί παράγοντες

• Στατίνες
• Ασκορβικό οξύ
• Καφές 



Παθοφυσιολογία

• Ηπατική Υπερέκκριση Χολικής Χοληστερόλης
• Υπερέκκριση χοληστερίνης
• Ελάττωση χολικών αλάτων ή φωσφολιπιδίων

• Υποκινησία χοληδόχου κύστης
• Απορρόφηση χοληστερόλης 
• Ελαττωμένη κένωση χοληδόχου κύστης σε άτομα με 

λίθους

• Εντερικοί παράγοντες
• Γενετικοί παράγοντες
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Χολόλιθοι
Χοληστερινικοί Μαύροι Καφέ

Σύνθεση 50-100% Χοληστερίνη Calcium Bilirubinate
Calcium Phosphate
Γλυκοπρωτεΐνες
Χαλκός
Όχι κρυσταλλική δομή

Άλατα Ασβεστίου
Έμμεση χολερυθρίνη
Χοληστερίνη
Χολικά οξέα
Βλέννη

Χρώμα Κίτρινο – καφέ Μαύρο Καφέ

Σύσταση Κρυσταλλική Σκληρή Μαλακή, λιπαρή

Ακτινοσκιερότητα Ανιχνεύονται 85% «Σκοτεινοί»>50% Ανιχνεύονται 100%

Υποτροπή Σπάνια Σπάνια Συχνή

Αίτια Νοσήματα, εκτομή
τελικού ειλεού
Ορμόνες – Κύηση
Παχυσαρκία
Υπερτριγλυκεριδιαμία
Ηλικία
Χρόνια ηπατική νόσος
ΟΠΔ
Σωματοστατίνη

Χρόνιες αιμολυτικές 
αναιμίες
Κίρρωση
Σ.Gilbert
Κυστική ίνωση

Στένωση χοληφόρων
Εκκόλπωμα 12λου
Μετά σφιγκτηροτομή
Χολικά παράσιτα



Μικρολιθίαση – Χολική λάσπη

• Κρύσταλλοι χοληστερίνης, calcium bilirubinate, calcium phosphate, 
άλατα ασβεστίου λιπαρών οξέων

• Αίτια
• Κύηση 
• ΟΠΔ 
• Απώλεια βάρους 
• Κεφτριαξόνη

• Θεραπεία μόνο σε συμπτωματικούς



Συμπτωματικοί χολόλιθοι

• Κολικός χοληφόρων
• Οξεία χολοκυστίτιδα
• Οξεία χολαγγειΐτιδα
• Οξεία παγκρεατίτιδα
• Αποφρακτικός ίκτερος
• Πορσελανοειδής χοληδόχος κύστη (αυξημένος κίνδυνος καρκίνου)



Ενσφήνωση λίθου στον κυστικό πόρο –
Οξεία χολοκυστίτιδα (<10%)

Περιοδική απόφραξη κυστικού πόρου –
Κολικός χοληφόρων (20%)

Ασυμπτωματικός λίθος (75%)

Καρκίνωμα χοληδόχου 
κύστης (<0,1%)

Σ.Mirizzi (<0,1%)

Ενσφήνωση λίθου στον άπω χοληδόχο πόρο – Κολικός 
χοληφόρων – Χολαγγειίτιδα – Παγκρεατίτιδα (5%)

Χολοκυστοεντερική
επικοινωνία – Ειλεός –
Σ.Bouveret (<0,1%)



Κίνδυνος ανάπτυξης συμπτωμάτων

• n=123
• Συμπτώματα: 

• 5ετία: 10% 
• 10ετία: 15% 
• 15ετία: 18%

• 2% ανά έτος επί 5 έτη και μετά μικρότερη
• Μόνο 3 είχαν επιπλοκές. Όλοι οι άλλοι κολικό χοληφόρων.

Gracie W, Ransohoff D. The natural history of silent gallstones: The innocent gallstone is not a myth. N Engl J
Med 1982; 307:798-800.



Κίνδυνος ανάπτυξης συμπτωμάτων

• n=151
• Συμπτώματα: 

• 2 έτη: 12% 
• 4 έτη: 17% 
• 10 έτη: 26%

• 3% κίνδυνος στα 10 έτη

Attili A, De Santis A, et al. Hepatology 1995



Στόχος: Αναγνώριση ασθενών με:

• Αυξημένο κίνδυνο να γίνουν συμπτωματικοί.
• Αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.
• Αυξημένο κίνδυνο καρκίνου χοληδόχου κύστης.



Σύσταση για ΛΧ σε ασυμπτωματική χολολιθίαση και:

• Ιθαγενείς Αμερικάνοι (20% μεγαλύτερη πιθανότητα καρκίνου χοληδόχου 
κύστης) 

Quintana JM et al. Ann Surg 2005

• Χοληδοχοκύστη
• Ν. Caroli
• Διαμονή ή μεγάλο ταξίδι σε μακρινές περιοχές με δύσκολη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας
• Θεραπεία με σωματοστατίνη
• Σπληνεκτομή σε Κληρονομική Σφαιροκυττάρωση
• Χοληδοχολιθίαση
• Μεταμόσχευση καρδιάς, πνευμόνων (νεφρών;) 

Richardson WS et al. Ann Surg 2003

• Συνύπαρξη πολυπόδων χοληδόχου κύστης >0,5cm, αδενομυωμάτωσης



Σχετικές ενδείξεις

• ΣΔ (περισσότερες διεγχειρητικές επιπλοκές σε οξείες επεμβάσεις)
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία. Περισσότερες επιπλοκές σε συμπτωματικές. 11,5 vs 25,5% 

Muroni M et al. Int J Surg 2015

• Λίθοι μεγάλου μεγέθους που καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη τη χοληδόχο κύστη 
(αυξημένος κίνδυνος καρκίνου)

• Πορσελανοειδής χοληδόχος κύστη. Αντιφατικά αποτελέσματα.
Ibrahim M et al. Cleveland Clinic Journal of Medicine 2018

• Βαριατρικές επεμβάσεις. 
Warschkow R et al. Obes Surg 2013

Κριτήριο η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη



Τυχαία ανακάλυψη χολόλιθων κατά τη διάρκεια άλλης 
χειρουργικής επέμβασης

• Περιπτώσεις που λόγω αλλαγής της ανατομίας κάνει δύσκολη την 
αντιμετώπιση επιπλοκών (π.χ. γαστρεκτομή, γαστρική παράκαμψη)

• Μεγάλοι χολόλιθοι >2,5 εκ.
• Πορσελανοειδής χοληδόχος κύστη.
• Αιμολυτικές αναιμίες κυρίως σε περίπτωση σπληνεκτομής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα σημαντικό ποσοστό ασυμπτωματικών γίνονται 
συμπτωματικοί μετά από άλλο χειρουργείο στην κοιλιά.



Θεραπεία Χολολιθίασης

• Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
• Φαρμακευτική
• Λιθοτριψία - ESWL



Φαρμακευτική Θεραπεία

Ursodeoxycholic acid 10-15mg/kg ΣΒ
• Κυρίως βραδινή δόση.
• Μόνο χοληστερινικοί λίθοι.
• Να μην καταλαμβάνουν >50% του όγκου της χκ.
• Κυρίως σε ασθενείς με ήπιο κολικό χωρίς έντονα συμπτώματα ή επιπλοκές.
• ? Προφύλαξη σε γρήγορη απώλεια βάρους?
• Καλύτερα αποτελέσματα σε μικρόλιθους (<5mm 70% vs >10mm 29%)
• Διακοπή της θεραπείας

• Εξαφάνιση των λίθων σε 2 us διαφορά 1 μήνα.
• Μη ανταπόκριση σε 6 μήνες.
• Επιπλοκές.



Πολύποδες χοληδόχου κύστης

• Χοληστερόλωση χοληδόχου κύστης
• Διάχυτη
• Χοληστερινικοί πολύποδες
• Συνδυασμός
• Τοπική

• Αδενομυωμάτωση χοληδόχου κύστης
• Πολύποδες χοληδόχου κύστης



Χοληστερόλωση - Θεραπεία

• Συνήθως δεν τίθεται διαγνωστικό θέμα γιατί ανευρίσκεται μετά τη 
χολοκυστεκτομή

• Εάν εντοπιστεί σε US εικόνα όπως στους πολύποδες
• Εάν υπάρχουν επιπλοκές ΛΧ





Αδενομυωμάτωση

• Δεν έχει κίνδυνο εξαλλαγής. Μόνο λίγα περιστατικά συνύπαρξης μάλλον 
παρά αιτίας 

• Μεγαλύτερος κίνδυνος στην εστιακή. Πιθανόν αυτή η μορφή αποτελεί 
προκαρκινική βλάβη 

Ootani T et al. Cancer 1992

• Συνήθως ασυμπτωματική
• Χολοκυστεκτομή

• Μάζα >10mm 
• Εστιακή Αδενομυωμάτωση
• Χολολιθίαση
• Συμπτώματα







Πολύποδες χοληδόχου κύστης

• 0,3-12,3% του πληθυσμού
• ΔΕΝ προκαλούν συμπτώματα. Όταν υπάρχουν συμπτώματα είναι

λόγω απόφραξης κυστικού πόρου  ή λόγω φλεγμονής ή λόγω 
χολόλιθων.

• 83% βλαβών <0,5 εκ. δεν ανευρίσκονται στα παθαν παρασκευάσματα 
Konstantinidis IT et al. J Gastrointest Surg 2012

• US – Χολοκυστογραφία δεν αναδεικνύουν τη φύση. Καλύτερο το EUS, 
PET.

• Μεγαλύτερος κίνδυνος σε ιθαγενείς Αμερικάνους 5,5 vs 0,8% 
Aldouri AQ et al. Eur J Surg Oncol 2009



Τύποι Πολυπόδων Χοληδόχου Κύστης
Ιστολογικός 
Τύπος

Συχνότητα 
(%)

Νεοπλασματικοί Μέγεθος 
(mm)

Νούμερο 
Πολυπόδων

Σχόλια

Χοληστερινικοί 60 ΟΧΙ 2-10 Πολλαπλοί (μ.ο. 8) ΛΧ σε συμπτώματα

Αδενομύωμα 25 ΟΧΙ 10-20 1 Συνήθως στο θόλο. Ημισφαιρική 
προβολή. ΛΧ σε συμπτώματα ή 
αν δεν μπορεί να αποκλειστεί 
όγκος.

Φλεγμονώδεις 10 ΟΧΙ 5-10 1 στο 50%
2-5 στο υπόλοιπο

Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση

Αδένωμα 4 ΝΑΙ 5-20 1 στα 2/3
2-5 στο υπόλοιπο

0,15% μετά από ΛΧ
ΛΧ >10mm

Διάφοροι 
(Ινώματα, 
λειομυώματα, 
λιπώματα, 
νευροϊνώματα, 
καρκινοειδή, 
έκτοπος γαστρικός 
βλεννογόνος)

<1 ΝΑΙ 5-20 1 Εξαιρετικά σπάνιοι



Αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας

• Μέγεθος πολύποδα >10mm
• Ηλικία >60
• Συνυπάρχουσα χολολιθίαση
• Πρωτοπαθή Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα
• Μεμονωμένοι πολύποδες

Terzi C et al. Surgery 2000

• Ίσως το cut-off θα πρέπει να είναι στα 6mm
Park JY et al. J Gastroenterol Hepatol 2009

Zielinski MD et al. J Gastrointest Surg 2009



Κακοήθεια - Μέγεθος

• n=291
• Κακοήθεις: 27,97+/-2,46
• Καλοήθεις: 8,56: +/-0,36

Kwon W et al. J Kor Med Sci 2009 



Τυχαία ανακάλυψη πολυπόδων χοληδόχου κύστης. Είναι 
απαραίτητη η παρακολούθηση;

• n=346
• Μέγεθος πολύποδα mean: 5mm (1-18)
• Follow up: mean 5,4 έτη (2-11,5)
• Εξέλιξη:

• Σταθερό μέγεθος 60%
• Ελάττωση 5%
• Αύξηση 1%
• Εξαφάνιση 34%

• 42 ασθενείς (12%) ΛΧ 
• Πολύποδες: 31%
• Λίθοι: 57% 
• Τίποτε: 12%
• Κανένα περιστατικό καρκίνου. 
• 1-6mm: κανένας νεοπλασματικός
• 7-9mm: 1 νεοπλασματικός
• >10mm: 2 νεοπλασματικοί

• <6mm ίσως δεν χρειάζεται ούτε παρακολούθηση
Corwin MT et al. Radiology 2011



Μακροχρόνια παρακολούθηση πολυπόδων χοληδόχου 
κύστης

• n=1558
• Νεοπλασματικοί: 2,1%
• Παράγοντες κινδύνου για νεοπλασματικούς πολύποδες: >10mm 

(24,2 αυξημένος κίνδυνος).
• 45,5% Νεοπλασματικών πολυπόδων <10mm
• 3,5% αυξήθηκε το μέγεθος
• Ακόμη και μικρού μεγέθους πολύποδες έχουν ένα μικρό κίνδυνο 

κακοήθειας
Park JY. et al. J Gastroenterol Hepatol 2009



Σύγκριση χειρουργικά εξαιρεθέντων πολυποειδών
βλαβών χοληδόχου κύστης με τον προεγχειρητικό US

• n=130 ΛΧ
• 79 (60,78%) Μη νεοπλασματικοί
• 15 (11,53%) Νεοπλασματικοί
• 36 (27,69%) Δε βρέθηκαν πολύποδες
• Από 33 ύποπτους US 

• 23 μη νεοπλασματικοί
• 6 νεοπλασματικοί (4 αδενώματα – 2 Ca)

• Τρεις πολύποδες, δ<10mm στο US  Νεοπλασματικοί (2 αδενώματα – 1 Ca)
• Παράγοντες κινδύνου: 

• ΠΣΧ 
• >6mm 
• Αύξηση μεγέθους

Zielinski MD et al. J Gastrointest Surg 2009



Πολύποδες χοληδόχου κύστης μετά από US: Υπάρχει λόγος για 
ανησυχία; Μία μελέτη παρακολούθησης 7 ετών.

Kratzer W et al. BMC Gastroenterology 2008

n=34





ESGAR-EAES-EFISDS-ESGE Guidelines 
Πολύποδες χοληδόχου κύστης

• ΛΧ 
• >10mm 
• συμπτωματικοί 
• 6-9mm με παράγοντες κινδύνου εφ’όσον είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση
• αύξηση κατά 2mm

• Παράγοντες κινδύνου
• >50 ετών
• ΠΣΧ
• Ιθαγενείς Αμερικάνοι
• Επίπεδοι πολύποδες και εστιακή πάχυνση τοιχώματος χοληδόχου κύστης>4mm

• Εξαφάνιση πολύποδα – Διακοπή παρακολούθησης
• Παρακολούθηση μόνο με US. Άλλοι μέθοδοι (EUS) σε δύσκολες περιπτώσεις.

Wiles R et al. Eur Radiol 2017



Wiles R et al. Eur Radiol 2017



• < 6mm παρακολούθηση, σταδιακά μεγαλύτερα διαστήματα, 6μήνες 
έως 2 έτη. Διακοπή της??

• >10mm ΛΧ
• 6-10mm ??
• ΛΧ σε ειδικές περιπτώσεις (Συνυπάρχουσα χολολιθίαση, ΠΣΧ)



Συμπεράσματα – Ασυμπτωματική χολολιθίαση

• 75% με ασυμπτωματική χολολιθίαση θα παραμείνουν έτσι.
• Η συντριπτική πλειοψηφία όσων θα υποστούν επιπλοκές θα έχουν 

πρώτα ένα τουλάχιστον επεισόδιο κολικού χοληφόρων.
• Χολοκυστεκτομή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
• Πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.
• Ανάγκη για εργασίες που θα αναγνωρίσουν τους πληθυσμούς που 

θα ωφεληθούν από τη ΛΧ.



Συμπεράσματα – Πολύποδες χοληδόχου κύστης

• Παρακολούθηση πολυπόδων <5mm
• Χολοκυστεκτομή αν >10mm ή σε ειδικές περιπτώσεις.
• 6-10mm??? Χρειάζονται εργασίες για αυτή την ομάδα.
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