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 Καμία σύγκρουση συμφερόντων



ΓΕΝΙΚΑ

Η Χολαγγειοσκόπηση είναι διαθέσιμη τα τελευταία έτη, ως 
βοηθητική της ERCP. 
Πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα και με εμπειρία κέντρα και για 

απολύτως σαφείς ενδείξεις – διαγνωστικές και θεραπευτικές



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

 Καταστολή
 Αντιβιοτικά
Οδηγό σύρμα
 Καθετηριασμός- υποβοηθούμενη χολαγγειοσκόπηση



• Δυο κύρια συστήματα για χολαγγειοσκόπηση:

 Dual operator system
Single operator systems



Single-operator systems 

Πλεονεκτήματα

 Ένας ενδοσκόπος
 Χωριστό κανάλι έγχυσης νερού
 Αντλία νερού 
 Δεν είναι “εύθραστο”

Περιορισμοί

 Το μέγεθος του πόρου
 Απότομες και με γωνιώσεις

στενώσεις
 Διάφορες ανατομικές 

παραλλαγές που δεν επιτρέπουν 
την κατάλληλη θέση του 
12δακτυλοσκοπίου
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SpyGlass Video Monitor
• 19 Inch Flat Screen

SpyGlass Lightsource
• 300 Watt supplies high intensity white light to the 

SpyGlass Probe

SpyGlass Camera
• Auto shutter camera designed to be used with the 

supplied camera head and color video monitor

SpyGlass Component Cart
• 3 Joint Arm for extension

Irrigation Pump
• Maximum flow rate of 650 ml/min and maximum 

head pressure of 40 psi
Isolation Transformer
• Isolates current from multiple capital units

System Capital Components



SpyGlass DS
Εξαρτήματα του συστήματος

• SpyGlass DS           
Digital Controller

• SpyScope™ DS             
Access and Delivery Catheter



Three Main 
Improvement Areas
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Easy to 
Set-up

Ease of 
Use

Improved 
Imaging 
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Articulation SpyBite Biopsy

Laser Lithotripsy EHL



Spyglass DS

Ενσωματωμένο ψηφιακό αισθητήρα
Καλύτερη ποιότητα εικόνας Vs ινοπτικού
60% ευρύτερο οπτικό πεδίο
Λεπτό άκρο
Περισσότερο εύκαμπτο άξονα
Μιας χρήσης, χωρίς έκπτωση εικόνας από την επαναχρησιμοποίηση
Αυτόματο white balance και εστίαση και 
Αυτόματο έλεγχο φωτισμού μέσω 2 ανεξάρτητων Leds



ΤΕΧΝΙΚΗ SPYGLASS

• Ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή
• Τοποθέτηση οδηγού σύρματος
• Καθετηριασμός πάνω από το οδηγό σύρμα (αν χρειάζεται)
• Ο ΚΧΠ πρέπει να είναι διατεταμένος
• Αφαιρούμε το οδηγό σύρμα μόλις φτάσουμε στο στόχο
• Καλύτερη εικόνα χωρίς σκιαγραφικό



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
Στενώσεις χοληφόρων
Σταδιοποίηση(λήψη στοχευμένων

βιοψιών και κυτταρολογικών εξετάσεων)

Ελλείματα πλήρωσης
Λήψη ιστού
Επέκταση νεοπλάσματος 

φύματος
Αιμοχολία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
Λιθοτριψία
Έλεγχος αιμορραγίας
Καυτηριασμός όγκων
Προώθηση σύρματος
Αφαίρεση stent



ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟ-CA

• Νεόπλαστα αγγεία
• Μάζα
• Θηλωματώδεις προβολές
• Διηθητικές-ελκωτικές βλάβες
• Στενωτικού τύπου CA



CCA (fiberoptic spyglass)
CCA (Spyglass DS)









ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

• Η χολαγγειοσκόπηση, επιπρόσθετα της χολαγγειογραφίας
κατά την ERCP, αυξάνει τη διαγνωστική ικανότητα

• Μπορεί να υπολογίσει την έκταση της νόσου, και να 
αναγνωρίσει σύγχρονες βλάβες που δεν φάνηκαν στη 
χολαγγειογραφία

• Είναι πολύ σημαντική στη διάκριση λίθων από νεοπλασία
(Itoi et. al CGH 2010)



ΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

• Ο χαρακτηρισμός μιας βλάβης με βάση την εικόνα της 
χολαγγειοσκόπησης , βασίζεται σε διάφορους παράγοντες: 

• Τον τύπο της ενδοαυλικής στένωσης, την ευθρυπτότητα, την 
αγγειοβρύθια και τις βλεννογονικές αλλοιώσεις. 

• Ως κύρια κριτήρια για κακοήθεια έχουν χρησιμοποιηθεί ο 
συνδυασμός νεόπλαστων αγγείων, αυτόματη-εύκολη 
επίσταξη, ακανόνιστη επιφάνεια 

(Fukuda et al GIE 2005).



Karagyozov P et al. World J Gastrointest Endosc 2019 January 16



PSC

• PSC, μπορεί να συνοδεύεται από επικρατούσες στενώσεις στα 
χοληφόρα που μπορεί και να είναι κακοήθεις.

• Η χολαγγειογραφία από μόνη της δεν μπορεί να διακρίνει 
καλοήθη από κακοήθη στένωση

• Η χολαγγειοσκόπηση σε συνδυασμό με λήψη βιοψιών είναι 
πολλά υποσχόμενη



PSC






ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΛΙΘΟΙ

Η ERCP επιτυγχάνει την αφαίρεση λίθων κατά 90-95% με τις 
συμβατικές μεθόδους:

• Σφιγκτηροτομή ή σφιγκτηροτομή και διαστολή με μπαλόνι
• Χρήση μπαλονιού ή καλαθιού εξαγωγής λίθων
• Χρήση μηχανικού λιθοτρύπτη
Ένα ποσοστό 5-10 % αποτυγχάνει



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ:

ΛΙΘΟ
Μεγάλο μέγεθος
Η θέση του (ενδοηπατικά, 

κεντρικότερα στενώσεων κλπ.)

ΑΣΘΕΝΗ
 Ανατομικές ανωμαλίες
 Ανωμαλίες των χοληφόρων 

(στενώσεις, γωνιώσεις, 
κωνοειδής διαμόρφωση)



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΛΙΘΩΝ

• Χολαγγεισκόπηση (spyglass)
• Λιθοτριψία : laser ή ηλεκτρουδραυλική
• Ωστικό κύμα            θρυμματισμός λίθου                 αφαίρεση

• Όλες οι μελέτες δείχνουν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα
(Shah RajJ et al. Endoscopy 2017; 49: 651–658)



EHL



Laser vs EHL

• Χωρίς ακτινοβολία
• Εξίσου αποτελεσματικές
• EHL: φθηνότερη
• Laser: πιο ακριβής στόχευση

απαιτείται λιγότερος χρόνος
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ STENT






ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ








Ενδοσκοπική καταστροφή νεοπλασμάτων 
στα χοληφόρα με ραδιοσυχνότητες (RFA)

Λιγότερα  από 30% των CC και των PC είναι εξαιρέσιμα κατά τη διάγνωση
Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία προσφέρουν μικρό όφελος στην 

επιβίωση σε ανεγχείρητα καρκινώματα, και μετριέται σε μήνες
RFA προκαλεί νέκρωση των νεοπλασματικών ιστών και ίσως αποτελεί μια 

ανακουφιστική θεραπεία για μη εξαιρέσιμους όγκους.
Η διαδικασία μπορεί να γίνει ενδοσκοπικά με χρήση χοληδοχοσκοπίου και 

ειδικών καθετήρων.
Εκτός των περιπτώσεων κακοήθων στενώσεων στα χοληφόρα και 

πάγκρεας και την εφαρμογή σε όγκους που αποφράσσουν SEMS, έχει 
αρχίσει να αναφέρεται και σε στενώσεις μετά μεταμόσχευση, 
μετεγχειρητικές στενώσεις και αδενωμάτων φύματος που υποτροπιάζουν 
προς το Χ.Π. 



ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ  "Habib EndoHPB" 

• Ο  "Habib EndoHPB" ενδείκνυται  για τον καυτηριασμό ανεγχείρητων  
όγκων  παγκρέατος, ήπατος και χοληφόρων. 

• Ο "Habib EndoHPB" , έχει μήκος 180cm και διάμετρο 8Fr. Είναι 
συμβατός με ενδοσκόπια με κανάλι εργασίας 3.2mm ή μεγαλύτερο και 
με οδηγό σύρμα 0.035''.

• Ablation: 10w για 90 sec (είτε άπαξ- όγκος εως 2,5 εκ, είτε 2 
φορές στην ίδια συνεδρία με μεσοδιάστημα 1-2 min, είτε σε κάθε 
ERCP για αλλαγή stent κατά την παρακολούθηση).

• Τοποθέτηση stent μετά τη θεραπεία.

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣΚΑΤΑΛΥΣΗΣ  "HABIBENDOHPB" 







Αποτελέσματα κλινικών μελετών 

Τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών δείχνουν επιμήκυνση του μέσου όρου
επιβίωσης των ασθενών (RFA+stent), σε σχέση με ασθενείς στους οποίους
τοποθετήθηκε μόνο stent

Analysis of Endoscopic Radiofrequency Ablation of Biliary Malignant Strictures in Pancreatic Cancer Suggests Potential Survival Benefit.
( Yiannis Kallis et al. Dig Dis Sci 2015)

Comparison of Metal Stenting with Radiofrequency Ablation Versus Stenting Alone for Treating Malignant Biliary Strictures:
Is there an Added Benefit?

(Sharaiha RZ, et al. Dig Dis Sci 2014)

Σε καρκίνους παγκρέατος : 14,6 μήνες με RFA/stent έναντι 5,9 μηνών μόνο
με τοποθέτηση stent.
Σε χολαγγειοκαρκινώματα : 17,7 μήνες με RFA/ stent έναντι 6,2 μήνων μόνο

με τοποθέτηση stent.
Impact of Radiofrequency Ablation on Malignant Biliary Strictures: Results of Collaborative Registry.

(Sharaiha RZ, et al. Dig Dis Sci 2015)



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Είναι και οι αντενδείξεις της ERCP.
• Κυριότερη είναι η άρνηση του ασθενούς να υποβληθεί σε ERCP

• Οξύ ασταθές καρδιαγγειακό ή καρδιοαναπνευστικό επεισόδιο



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

 Η εμπειρία του ενδοσκόπου
 Βαριά κατάσταση του ασθενούς
 Διαταραχές πηκτικότητας 
 Δομικές ανωμαλίες του οισοφάγου- στομάχου-12δακτύλου(εκκολπώματα-

στενώσεις οισοφάγου-συστροφή στομάχου) 
 Προηγηθείσα γαστρεκτομή
 Αναστόμωση Billroth II 
 Νηστιδονηστιδική αναστόμωση κατά Roux-en-Y
 Η επικοινωνούσα ψευδοκύστη του παγκρέατος, εκτός αν πρόκειται να 

παροχετευτεί άμεσα, ενδοσκοπικά ή χειρουργικά. 
MRCP χωρίς ευρήματα



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Χολαγγειίτιδα
Παγκρεατίτιδα
Διάτρηση
Αιμορραγία –αιμοχολία
Ηπατικό απόστημα
Από 4%-22%- παρόμοιες με εκείνες της ERCP μόνη της.

(Karagyozov P, et al. World J Gastroint Endoscopy, Jan 2019)
Χωρίς σημαντικές διαφορές σε νεώτερους Vs γηραιώτερους και με παρόμοιο 

ποσοστό επιτυχίας>90%
(Bernica J, et.al,Gastroenterology and Hepatology 2018)



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

• Παρόμοιες με την ERCP 
(Draganov P.V et al. GIE 2011)

• Πολυκεντρική μελέτη: ERCP+Χολαγγειοσκόπηση Vs ERCP (7% Vs 2,9%), με κυριότερη τη 
χολαγγειίτιδα (σύσταση για χορήγηση αντιβιοτικών)

(Sethi A. et. al, GIE 2011) 
• Μετανάλυση 45 μελέτες συνολικά 7% με σοβαρές 1%
(παγκρεατίτιδα 2%, χολαγγείτιδα 4%, διάτρηση <1 %,άλλες 3%)

(Korrapati P. et. al, Endosc Int Open 2016)
• Παρόμοια: συνολικά 6,85% με σοβαρές 1,67%

(Khashab M.A et.al, GIE 2015)

• Προοπτική πολυκεντρική μελέτη: συνολικά 7,5% (κύρια χολαγγείτιδα)
(Chen et. al, GIE 2011)



ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

• Εμβολή αέρα (σύσταση για χρήση CO2)
• Πνευμονία από εισρόφηση (χορήγηση αντιβιοτικών)
• Ρήξη εκκολπώματος
• Αιμάτωμα στο 12δάκτυλο
• Επιμόλυνση κύστης παγκρέατος



ΝΕΟ SpyGlass™ Software and SpyScope™ II 



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΣΚΟΠΗΣΗ





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ I

Η χολαγγειοσκόπηση όταν γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα, 
από σωστά εκπαιδευμένους και έμπειρους ενδοσκόπους και 
για τις προβλεπόμενες ενδείξεις: 
Έχει αλλάξει το χειρισμό ασθενών με προβλήματα από τα 

χοληφόρα.
Είναι αποτελεσματική στις διαγνωστικές και θεραπευτικές 

ενδείξεις.
Οι αντενδείξεις είναι ίδιες με την εκτέλεση ERCP+ ΕΣΦ
Έχει αρκετά καλό προφίλ ασφάλειας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ II

Για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων: 
• Χρειάζεται παραπέρα βελτίωση του spyglass (ανάλυση, 

φωτισμός, ευκαμπτότητα, αναρρόφηση, αντοχή) και των 
χρησιμοποιούμενων αναλώσιμων υλικών

• RFA πρέπει να μελετηθεί και για νέες ενδείξεις (ανθεκτικές 
καλοήθεις στενώσεις, επέκταση όγκων φύματος)

• μείωση του κόστους και παραπέρα βελτίωση της καμπύλης 
εκμάθησης



Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας…..
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