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• Νέες περιπτώσεις 11.740

• Θάνατοι: 3830
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Παράγοντες Κινδύνου

www.cancer.gov



• 0,2%-3% όλων των χολοκυστεκτομών

• 0,09%-2% λαπαροσκοπικών χολοκυστεκτομών

• 3,4% αυτοψιών σε ασθενείς με χολολιθίαση> 60

Καρκίνος Χοληδόχου Κύστεως

World J Surg 2003; 27:266



• 5ετής επιβίωση: 5-10%

• 5ετής ασθενών που χειρουργούνται 

με θεραπευτική πρόθεση: 19-26%

• 5ετής σε πρώιμα στάδια: 80%

• 5ετής με λεμφαδενική νόσο <20%

• Σε Τ1a: 10ετής 90%

Καρκίνος Χοληδόχου Κύστεως-

Πρόγνωση

German registry, Surg Endosc 2010; 24:2156

Netherlands registry, Dig Surg 2012:29:92

Consnensus statement, HPB 2015:17;681



Καρκίνος Χοληδόχου Κύστεως-

Πρόγνωση



Καρκίνος Χοληδόχου Κύστεως-

Κατευθυντήριες Οδηγίες

•NCCN, 2016

•Japanese Society of HBP Surgery guidelines, 2015

• AHPBA sponsored expert consensus statement , 2015



Καρκίνος Χοληδόχου Κύστεως-

Χειρουργική Θεραπεία

• Θεραπεία κατά στάδιο • Θεραπεία κατά κλινικό 

σενάριο

– Προεγχειρητική υποψία

– Διεγχειρητική διάγνωση κατά τη 

χολοκυστεκτομή

– Παθολογοανατομική διάγνωση 

μετά τη χολοκυστεκτομή



Σταδιοποίηση

AJCC 7th edition, 2010



Σταδιοποίηση

AJCC 7th edition, 2010



Χειρουργική θεραπεία κατά στάδιο

• Τ1a: απλή χολοκυστεκτομή

• T1b: ριζική επέμβαση

• Τ2-Τ3: ριζική επέμβαση

• Τ4 (ή Ν2): μη χειρουργήσιμοι



Εάν υπάρχει προεγχειρητική υποψία 

καρκίνου

• Μόνο στο 30% των περιπτώσεων

• Σταδιοποίηση (και EUS)

• Προγραμματισμένη ανοικτή ριζική χειρουργική επέμβαση 



Εάν υπάρχει διεγχειρητική υποψία 

καρκίνου

Διαθέσιμη HPB ομάδα Μη διαθέσιμη HPB ομάδα

Διεγχειρητική σταδιοποίηση και 

ριζική επέμβαση

Λεπτομερής καταγραφή και παρα-

πομπή σε έμπειρη HPB ομάδα. 

Όχι βιοψία όγκου



Εάν o καρκίνος βρεθεί στην 

παθολογοανατομική εξέταση



Εάν o καρκίνος βρεθεί στην 

παθολογοανατομική εξέταση

Στάδιο έως Τ1a

Παρακολούθηση 
(απεικονιστικός έλεγχος ανά 

6μηνο για 2 έτη και μετά ετησίως 

έως 5 έτη)

Στάδιο >Τ1b

Σταδιοποίηση με 

CT/MRI/EUS/PEΤ(;)

Διαγνωστική 

λαπαροσκόπηση/Ριζική 

(R0) επέμβαση



• Τ1…………….. έως 37%

• Τ2 …………………..57%

• Τ3 …………………..77%

Πιθανότητα οποιασδήποτε υπολειμματικής 

νόσου μετά απλή χολοκυστεκτομή 

Pawlik et al, J Gastrointest Surg 2007;11:1478





Ποια είναι η ριζική επέμβαση ;

• Όποια επιτυγχάνει R0

• Ριζική χολοκυστεκτομή*

• Χολοκυστεκτομή μαζί με 

ηπατικό παρέγχυμα (2-

3εκ), πυλαίους 

λεμφαδένες και εάν 

απαιτείται εκτομή 

εξωηπατικών χοληφόρων 

με αποκατάσταση

* GLENN F, HAYS DM. The scope of radical surgery in the treatment of

malignant tumors of the extrahepatic biliary tract. Surg Gynecol Obstet.

1954 Nov;99(5):529-41.



Εκτομή τμημάτων IV, V υπό εκλεκτικό αγγειακό αποκλεισμό ήπατος

(αρχείο Δ Χειρ/κής Κλινικής)

Έκταση ηπατεκτομής ;



Έκταση ηπατεκτομής ;

• Εκτομή τμημάτων IVβ και V ήπατος: δεν ωφελεί στην 

επιβίωση-προσφέρει μόνο επιπλοκές (εκτός εάν είναι 

απαραίτητη για να επιτευχθεί R0)

• Εκτομή χοληφόρων κι αποκατάσταση=επιπλοκές 33% 

(Clavien grade 3-4)

D’Angelica et al. Ann Surg Oncol 2009; 16:806

Downing et al. Arch Surg 2011;146:734



Έκταση λεμφαδενεκτομής ;



Έκταση λεμφαδενεκτομής ;



• Διεγχειρητική εκτίμηση όλων των ύποπτων 

περιοχικών λεμφαδένων

• Βιοοψία και των αορτο-κοιλικών λεμφαδένων

• Αφαίρεση τουλάχιστον 6 λεμφαδένων

• Σε νόσο Ν2 όχι ριζική εγχείρηση. Νόσος Ν1 είναι 

ένδειξη προεγχειρητικής ΧΜΘ

Έκταση λεμφαδενεκτομής ;



Τελικά επιδρά η ριζικότητα της 

επέμβασης στην επιβίωση;



Τελικά επιδρά η ριζικότητα της 

επέμβασης στην επιβίωση;



Διάμεση παρακολούθηση 27 μήνες, χωρίς υποτροπές

Γίνεται λαπαροσκοπικά η ριζική 

επέμβαση;



Είναι τελείως απαραίτητη η ριζική επέμβαση 

για το στάδιο Τ1b;



Downing et al. Arch Surg 2011;146:734

Μόνο ασθενείς με Τ2 ωφελούνται από ριζική επέμβαση και λεμφαδενικό καθαρισμό



Έχει σημασία η εντόπιση του όγκου;



Έχει σημασία η εντόπιση του όγκου;

Ναι για τους Τ2 όγκους



Χρειάζεται εκτομή των θέσεων των 

τροκάρ κατά τη ριζική επέμβαση;

Σε 19% των ασθενών βρέθηκε υποτροπή στις θέσεις των τροκάρ



Τελικά τηρούνται οι κατευθυντήριες 

οδηγίες;

Οι μισοί ασθενείς

στο German Registry δεν 

υποβλήθηκαν 

σε ηπατεκτομή εάν και είχαν 

ένδειξη  



Τελικά τηρούνται οι κατευθυντήριες 

οδηγίες;

Στις περισσότερες 

επεμβάσεις 

αφαιρούνται < 3 λεμφαδένες





Γενετικό Προφίλ



Γενετικό Προφίλ





Γενετικό Προφίλ

Abstract

There is currently no data available about the gene expression profiles of gallbladder 

cancer. The purpose of this study was to identify potential markers for gallbladder 

cancer and to examine the genetic differences between early and advanced 

gallbladder cancers. Total RNA was extracted from 17 gallbladder tissue specimens, 

including 6 advanced gallbladder cancers, 6 early gallbladder cancers and 5 normal 

control samples. The genes were localized with DNA microarrays and their presence 

was verified by performing real-time PCR. When the gallbladder cancer isolates were 

compared to the normal control samples, we identified 4,682 genes, including 2,270 

that were overexpressed genes and 2,412 that were underexpressed genes in the 

gallbladder cancer. We selected 9 overexpressed genes (SERPINB5, BCL10, CD44, 

ARHGEF11, SERPINB2, RELA, PAK4, PPARD and BUB1B) and 1 underexpressed 

gene (CAV2) for real-time PCR analysis. When the advanced gallbladder cancer 

isolates were compared with the early gallbladder cancer isolates, we identified only 12 

genes with greater than a 1.7-fold change in gene expression. We have identified 

several genes that may be tumor markers for gallbladder cancer. The close genetic 

similarity found between the early and advanced gallbladder cancers may help explain 

the poor prognosis of this disease

Tumour Biol. 2008;29(1):41-9. doi: 10.1159/000132570. Epub 2008 May 23.

Gene expression profiles in gallbladder cancer: the 

close genetic similarity seen for early and advanced 

gallbladder cancers may explain the poor prognosis.
Kim JH1, Kim HN, Lee KT, Lee JK, Choi SH, Paik SW, Rhee JC, Lowe AW.



• Προεγχειρητική διάγνωση-παρακολούθηση ομάδων υψηλού κινδύνου

• Παθολογοανατομική εξέταση παρασκευασμάτων χολοκυστεκτομών

• Σταδιοποίηση (PET, EUS, λαπαροσκόπηση)

• Ρόλος προεγχειρητικής ΧΜΘ

• Επιλογή ασθενών που θα ωφεληθού από την πιο εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση

• Ρόλος χειρουργικής σε προχωρημένα στάδια (εκτομή πολλαπλών οργάνων, HIPEC)

• Εξατομίκευση θεραπευτικής προσέγγισης

Καρκίνος χοληδόχου κύστεως 2017

Τα χειρουργικά ερωτήματα





Radical cholecystectomy

“radical cholecystectomy” was first proposed by Glenn and

Hays in 1954 in which the gallbladder bed with a rim of

liver tissue and lymphatic tissue within the hepatoduodenal

ligament were excised en bloc [83]. An “extended radical

cholecystectomy” that was proposed in 1982 differs in that

the lymphatic tissue within the hepatoduodenal ligament, the

posterosuperior head of the pancreas, with dissection around

the portal vein, and common hepatic artery are removed

en bloc with the gallbladder, a rim of liver tissue, and the

extrahepatic bile duct [83]

Surg Gynecol Obstet. 1954 Nov;99(5):529-41.

The scope of radical surgery in the 

treatment of malignant tumors of the 

extrahepatic biliary tract.
GLENN F, HAYS DM.





Rokitansky–Aschoff sinuses



Εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες;

• At high- and mid-volume centers, respectively,

• 60% and 61% of patients with an indication for liver

• resection (T2-3 carcinomas) underwent the required 

liver

• resection. However, at low-volume centers, only 

41% of

• the patients with an indication for liver resection 

(T2-3

• carcinomas) underwent the required resection. 

Therefore,

• a substantial portion of gallbladder carcinomas was

• treated at low-volume centers, but low-volume 

centers

• perform liver resection significantly less often than 

highor

• mid-volume centers in patients with T2-3 

carcinomas,

• a tumor stage where liver resection is 

recommended

• by the S3 Guidelines and the literature[



Μελέτη που δείχνει υπολειμματική νόσο 

σε όγκους>Τ1





• Am Surg. 2014 Jul;80(7):710-3.

• Cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for gallbladder cancer: a 

retrospective review.

• Randle RW1, Levine EA, Clark CJ, Stewart JH, Shen P, Votanopoulos KI.

• Author information

• Abstract

• Cytoreductive surgery (CRS) with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) often 

prolongs survival in patients with peritoneal surface disease, yet is generally avoided in patients 

with peritoneal spread from gallbladder cancer as a result of its aggressive biologic behavior. 

Therefore, we reviewed our experience with CRS/HIPEC for patients with gallbladder cancer. We 

retrospectively evaluated the outcomes of CRS/HIPEC procedures performed from 1991 to 2013 

using a prospectively maintained database of 1069 procedures. Patient and tumor characteristics, 

morbidity, mortality, and survival were reviewed. CRS/HIPEC was performed six times in five 

patients with peritoneal spread from gallbladder cancer. Patients were young (age 28 to 54 years) 

without pre-existing comorbidities. Eighty per cent had an Eastern Cooperative Oncology Group 

score of 0 or 1. At CRS, organs resected included omentum (n = 4), liver (n = 3), colon (n = 2), 

ovaries (n = 1), and diaphragm (n = 1). A complete macroscopic cytoreduction of intraperitoneal 

disease was achieved in every case. Clavien graded major morbidity was 17 per cent. There was 

no observed mortality. Median and 3-year survival were 22.4 months and 30 per cent, 

respectively. CRS/HIPEC may be performed safely in patients with peritoneal dissemination from 

gallbladder cancer. Carefully selected patients with low-volume disease amenable to complete 

cytoreduction may experience a meaningful survival benefit



Surgical Oncology

❖ Biology is King

❖ Selection is Queen

❖ Technical maneuvers are the Prince 

and Princess

Blake Cady, MD

Occasionally, the prince and princess try to overthrow the powerful forces of the King and Queen, sometimes with temporary ap

Occasionally, the prince and princess try to overthrow the powerful forces of the 

King and Queen, sometimes with temporary apparent victories, but usually to no 

long term avail.











• 5ετής επιβίωση 5-10%

• 5ετής ασθενών που χειρουργούνται με 

θεραπευτική πρόθεση: 19-26%

• 5ετής σε πρώιμο στάδιο έως 80%

Καρκίνος Χοληδόχου Κύστεως-

Πρόγνωση

German registry, Surg Endosc 2010; 24:2156

Netherlands registry, Dig Surg 2012q29:92



Διήθηση Ήπατος




