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✓ 40-50% των ασθενών με CRC 

καταληγουν από μεταστατική νόσο 

συνήθως στο ήπαρ 

✓ 15%-25% σύγχρονες LM 

✓ 20-25% μετάχρονες LM 

Benjamin 1987, Scheele 1995, Pawlik 2007





“Colorectal cancer is a 

disease of the liver”



1. CRC + LM ≤ 2 τμήματα (εξαιρέσιμη) 

2. CRC + LM > 2 τμήματα (εξαιρέσιμη) 

3. CRC + LM δυνητικά εξαιρέσιμη 

4. CRC + LM μη εξαιρέσιμη 



▪ Περιεγχειρητική θνητότητα: 0-7% 

(Nordlinger, 1818 pts: 2,4%) 

▪ Περιεγχειρητική νοσηρότητα: 16-37% 

(Nordlinger 1818 pts: 24%) 

▪ 5ετής επιβίωση 35%-58% (Fong 1999, 

Abdalla 2004)

▪ ΟΜΩΣ μόνο 20%-30% των ασθενών 

έχουν αυτό το σενάριο



✓ Πρώτα CRRx και μετά LRx; 

✓ Ταυτόχρονη CRRx και LRx; 

✓ Πρώτα LRx και μετά CRRx; 



✓ Τεχνικά ζητήματα 

✓ Χειρουργική εκπαίδευση και εξειδίκευση 

✓ Γενική κατάσταση και συνοδά

νοσήματα του ασθενούς 

➢Προσπέλαση (τομή κ.λ.π.) 

➢Ανοικτή ή λαπαροσκοπική τεχνική 

➢«Δύσκολη» κολεκτομή

➢«Δύσκολη» ηπατεκτομή  



 25%-30% of patients are considered eligible for LRx
after the preoperative staging and evaluation

 40% of those undergoing laparotomy are found to 
have unresectable disease

 A: 46% curative LRx (Ro)

B: 12% non curative LRx

 Median Survival:
A: 37 months

B: 21 months

 Nonresectable: 16 months.













▪ Επιμερισμός νοσηρότητος και θνητότητος

▪ Έγκαιρη αντιμετώπιση συμπτωμάτων από 

το παχύ έντερο 

▪ Χημειοθεραπεία μετά την κολεκτομή και 

εκτίμηση ανταπόκρισης των LM 

▪ ΌΜΩΣ ,η μετεγχειρητικη νοσηροτητα μπορει

να καθυστερησει την χημειoθεραπεια.



▪ Συγκρίσιμη νοσηρότητα και θνητότητα με 
την αντιμετώπιση σε δύο φάσεις (Martin 
2003, Chua 2004) 

▪ Συγκρίσιμη 5ετής επιβίωση (Hillingso, 2009)

▪ Χαμηλότερο κόστος – Μικροτερη νοσηλεια

▪ ΌΜΩΣ το μέγεθος της LRx διαφοροποιεί τα 
αποτελέσματα 

▪ CRRx + LRx > 3 τμήματα: 

✓ θνητότητα 8.3% vs 1.4% για < 2

✓ νοσηρότητα 36.1% vs 17.6% για < 2
Reddy, 2007











 Αναδρομικες σειρες στην συγχρονη
αντιμετωπιση δεν ανεδειξαν υπεροχη.

 Πιθανες ενδειξεις

Τ4 πρωτοπαθης βλαβη

> 3 μεταστασεις

δυσκολη εντοπιση στο ηπαρ

εξωηπατικη νοσος

Allen 2003 , Reddy 2009 , Capussotti 2007



 Chemo(?) + LRx ± chemo + CRRx

 Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν: 

α) οι LM είναι οριακά εξαιρέσιμες και τίθεται θέμα 
χρόνου 

β) η πρωτοπαθής βλάβη είναι ασυμπτωματική

 Μερικές φορές όμως η σειρά δεν τηρείται ή 
διακόπτεται λόγω ανάπτυξης 
συμπτωματολογίας από την πρωτοπαθή 
βλάβη (feasibility 80% ,3yrs survival 41-89%)

 Για το ορθο chemo+ RTx με τις δοσολογιες
να ποικιλουν και η εμπειρια είναι μικρη.

Verhoef 2009 , de Jong 2011 , Wang 2016







 Ανταποκριση στην chemo

Πληρης υφεση 4% ακτινολογικα

9% ιστολογικα

Απλη παρακολουθηση εχει κινδυνο
υποτροπης

41-75% στην ιδια εντοπιση

Benoist 2006 , Tanaka 2009



 Catheter or chemotherapy – related 
toxicities

 HAI: 10% catheter morbidity

 HAI: GI symptoms (22%), chemical hepatitis 
(19%), bone marrow toxicity (8%), bile ducts 
damage

 Systemic chemo: cholestasis, sinusoidal 
obstruction, fibrotic venular occlusion

 Conclusion: Early LRx



 Στεατωση 30-40%

Αυξημενος κινδυνος λοιμωξεων

 Στεατοηπατιτις 3.6-8%   (irinotecan)

Αυξημενη μετεγχειρητικη θνητοτητα(15% vs 2%)

 Κολποειδικη νοσος 10-52%  (οξαλιπλατινα)

 Κοοby 2003 , Vauthey 2006





Δύο στρατηγικές

Α) Neoadjuvant κυτταρομείωση ή   Β) αυξηση του  FLR

A) Chemo ± στοχευμένη θεραπεία  μετατροπή 
εξαιρεσιμότητας στο 38%-40% των ασθενών με 
επίτευξη R0 LRx στο 30%-38%, (CELIM study, 2010) 

B) PVE και ηπατεκτομή δύο σταδίων 

1ο στάδιο: εκτομή LM από τον αρ. λοβό και 
απολίνωση Δ. πυλαίας. Σε αυτή τη φάση γίνεται 
συνήθως και η κολεκτομή

2ο στάδιο: μείζων LRx στον δεξιό λοβό (Karoui, 2010) 







➢ 5ετής επιβίωση 42% 

➢ 30% των ασθενών δεν ολοκλήρωσαν 

τα στάδια κυρίως λόγω εξέλιξης της 

νόσου 

➢ Θνητότητα 2ης LRx: 7% vs 0%

➢ Νοσηρότητα 2ης LRx: 59% vs 20%
Wicherts, Adam, 2008







 ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΠΑΡ (LOCAL CONTROL)

 ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ?



➢ Συστηματική θεραπεία σταδίου IV 

➢ Κολεκτομή ?

➢ Εναλλακτικές Μ.Ι. τεχνικές για 

συμπτωματολογία από το παχύ έντερο 



✓ Αντιμετώπιση απόφραξης, διάτρησης, 

αιμορραγίας, συριγγίου, επίμονου 

πυελικού άλγους 

✓ Πρόληψη των ανωτέρω 

επαπειλούμενων καταστάσεων 

✓ Παράταση επιβίωσης ; 



➢ Θνητότητα μετεγχειρητική: 2.7% - 2.9%

Νοσηρότητα μετεγχειρητική: 11.8%-20.6%

Τοπική υποτροπή: 6% 

Μέση επιβίωση: 25 μήνες 

➢ Θετικοί προγνωστικοί παράγοντες: έκταση 

των LM, ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία, 

απουσία περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης

➢ θνητότητα 3μήνου, έως 28% 

(Scheer 2008, Nash 2002) (Vibert 2007)



➢ Πιο συχνά για καρκίνους του αρ. κόλου

και του ορθού 

➢ Υπό επαρκή συστηματική θεραπεία, μόνο 

7%-29% αυτών των ασθενών θα 

εμφανίσουν συμπτωματολογία από την 

πρωτοπαθή βλάβη (για το ορθό 15% 

περίπου) 

➢ νοσηρότητα και θνητότητα στις 

επείγουσες επεμβάσεις ιδίως σε   

αυξημενο ASA 
Poultsides 2009, Michel 2004



➢ Μερικές αναδρομικές μελέτες δηλώνουν 
μέση επιβίωση 11-16 μήνες στην ομάδα 
εκτομής, σε σύγκριση με 2-9 μήνες στην 
ομάδα συντηρητικής αγωγής 

➢ Θανατοι μη σχετιζομενοι με τον  καρκινο?

➢ Δύσκολο να προκύψουν ομογενοποιημένες 
τυχαιοποιημένες μελέτες προοπτικής 

➢ Scheer 2008 ,  Scoggins 1999



Στις Η.Π.Α., 66% - 72% των ασθενών 3ης

ηλικίας σταδίου IV υποβάλλονται σε 

κολεκτομή, ενώ μόνο 20% περίπου 

εμφανίζονται με

απόφραξη, αιμορραγία ή διάτρηση

και μόνο 4% υποβάλλονται σε κάποια LRx 

Temple 2004, Eisenberger 2008



 Μικρότερος χειρουργικός χρόνος (στομία ή 
παράκαμψη)

 Μικρότερο μετεγχειρητικό άλγος  λιγότερες 
αναπνευστικές επιπλοκές

 Μικρη νοσηροτητα από το τραυμα

 Μικρότερο άλγος και μικρότερη τομή 
μικρότερη ανοσοκαταστολή 
› ↓ κίνδυνος για λοιμώξεις

› ↓ επίπτωση στην ανοσολογική επιτήρηση 
(immunologic surveillance) και καλύτερος έλεγχος 
της μεταστατικής διασποράς



 Γρηγορότερη σίτιση, κινητοποίηση και 
επιστροφή στο οικείο περιβάλλον

 Γρηγορότερη εφαρμογή επικουρικών 
θεραπευτικών σχημάτων 
(χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία)

 Ελάχιστα επεμβατική ενδοπεριτοναϊκή 
σταδιοποίηση και εκτίμηση πρόγνωσης 
(πλεονέκτημα η χρήση και του 
λαπαροσκοπικού υπερηχογραφήματος)



 Κολοστομία (σιγμοειδές, εγκάρσιο) loop 

ή τελική

 Ειλεοστομία

 Παράκαμψη (π.χ. ειλεοεγκάρσια)

 Κολεκτομή



 “Trephine” κολοστομία (πλεονέκτημα ή 
αποφυγή γενικής αναισθησίας)

 M.I. Σιγμοειδοστομια με τομη στον Α.Λ.Β. 
υπο περιοχικη αναισθησια.

 Ενδοσκοπικά Stents

 Lap κολεκτομή
› Hartmann

› Αναστόμωση ± προφυλακτική στομία

 Stent + Lap κολεκτομή



Ασθενής terminal ASA>3 ASA<2

Έντερο Ασυμπτωματικό Συμπτωματικό Ασυμπτωματικό Συμπτωματικό

Καρκίνος Chemo ? Chemo? Chemo Chemo 

BSC±
endoscopic 
palliation 

lap ή MI Εκτομή 





Always look on the bright side of life

Monty Python 1979  ( Life of Brian )




