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Χολαγγειοκαρκίνωμα

➢Διάγνωση

➢Σταδιοποίηση

➢Εκτίμηση εξαιρεσιμότητας ή μη

Ρόλος Απεικόνισης



Χολαγγειοκαρκίνωμα

➢ Απεικονιστικές μέθοδοι

– US, CEUS (contrast enhanced US)

– CT 

– MRI/MRCP

– PET/CT

➢ Απαραίτητες προϋποθέσεις:
✓ Συγκεκριμένων προδιαγραφών μηχανήματα CT, MRI
✓ Ειδικά πρωτόκολλα εξετάσεων CT, MRI/MRCP
✓ Εξειδικευμένος ακτινολόγος



➢ Ενδοηπατικό
➢ Περιπυλαίο
➢ Περιφερικό

Περιπυλαίος τύπος (Klatskin):
Συχνότερος τύπος  (50-67%)

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Ταξινόμηση



Χολαγγειοκαρκίνωμα

Σημαντική  η ταξινόμηση:
✓ Απεικόνιση
✓ Πρόγνωση
✓ Προεγχειρητικό σχεδιασμό

➢ Ογκόμορφο
➢ Διηθητικό 
➢ Ενδοαυλικό

Μορφολογική Ταξινόμηση



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα-
ICCA

▪ “Mass forming”: συχνότερος μορφολογικός τύπος

▪ Τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο 29-43%

▪ Διαφορική διάγνωση ηπατικής μάζας

o Κίρρωση ?

o Γνωστή κακοήθεια ?

▪ US, CT, MRI



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
US

▪ Συχνά αποτελεί την πρωταρχική απεικόνιση

▪ Μή ειδική εξέταση, μή ειδικά απεικονιστικά ευρήματα

➢ Περιορισμός: Σχεδόν αδύνατη η διάκριση απο ΗΚΚ !

Συμπαγής μάζα
+/-Διατεταμένα χοληφόρα



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
CEUS (Contrast Enhanced US)

▪ Ενισχυτές ηχογένειας

▪ Πρότυπα ενίσχυσης

▪ Διαγνωστική ακρίβεια > απλό 

US

▪ Κατώτερη μέθοδος απο CT/MRI 

για διάκριση ICCA-HCC



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα 
CT

▪ Ειδικά πρωτόκολλα ήπατος (Triple phase CT)

▪ Δυναμικός έλεγχος μετά την εφ χορήγηση σκιαγραφικού

o Αρτηριακή 

o Πυλαία - φλεβική 

o Καθυστερημένη φάση (>6min): ιδιαίτερα σημαντική για 

τη διάγνωση του ICCA!



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
CT

▪ Τυπικά απεικονιστικά ευρήματα-πρότυπο ενίσχυσης

o Υπόπυκνη μάζα

o Περιφερική ενίσχυση στην αρτηριακή και πυλαία φάση

o Καθυστερημένη προοδευτική ενίσχυση (ινώδες στρώμα)



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
CT

▪ Συνοδά ευρήματα

✓ Διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων

✓ Εισολκή ηπατικής κάψας



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
CT

✓ Δορυφόρες αλλοιώσεις

▪ Συνοδά ευρήματα

✓ Διήθηση αγγείων

✓ Ατροφία ηπατικού λοβού



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
MRI

▪ Πρωτόκολλα ήπατος (Liver MRI)
o Ακολουθίες Διάχυσης (Dwi)
o Δυναμικός έλεγχος με iv σκιαγραφικό (gadolinium)

✓ Χαμηλό σημα σε Τ1 και υψηλό σε Τ2 ακολουθίες

✓ Πρότυπο ενίσχυσης : περιφερική ενίσχυση στην 
αρτηριακή-φλεβική φάση και  καθυστερημένη ενίσχυση



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
MRI

✓ Υψηλό σήμα σε Τ2 
✓ Τυπικο πρότυπο ενίσχυσης
✓ Εισολκή κάψας



Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
MRI

▪ Ειδικά ηπατοχολικά σκιαγραφικά
o Gadoxetic acid (Primovist®)
o Gadobenate dimeglumine (Multihance®)

✓ Καλύτερη ανάδειξη δορυφόρων
αλλοιώσεων-ηπατικών μεταστάσεων

Τυπική απεικόνιση ICCA στην ηπατοχολική φάση
✓ Περιφερικός δακτύλιος με υποενίσχυση

Kang Y et al, Radiology, 2012; 264:3



Ακτινολογική διάγνωση Ενδοηπατικού 
Χολαγγειοκαρκινώματος

CT/MRI



Πότε υπάρχει διαγνωστικό πρόβλημα?

▪ Ασθενείς με κίρρωση-Δ/δ απο ΗΚΚ

o τυπικο πρότυπο ενίσχυσης ΗΚΚ σε ασθενείς υψηλού 

κινδύνου, ειδικότητα 100%

▪ Άτυπα απεικονιστικά χαρακτηριστικά/άτυπα πρότυπα ενίσχυσης 

(έως 30%)

▪ Μικτό ICC-HCC

▪ Μικρού μεγέθους αλλοιώσεις 1-2εκ

➢Βιοψία



ICCA-άτυπη ενίσχυση

▪ Αρτ υπερενίσχυση +Washout στην πυλαία και καθυστερημένη φάση
▪ Σχεδόν αδύνατη η διάκριση απο ΗΚΚ!

HCC
Or 

ICCA



Ενδoηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
Periductal Infiltrating type

▪ MRI/MRCP
▪ Διάταση περιφερικών ενδοηπατικών χοληφόρων
▪ Υψηλό σήμα σε Τ2-Ενίσχυση πέριξ του χοληφόρου
▪ Μή απεικόνιση μάζας



Ενδoηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα
Intraductal type

▪ Διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων (ήπια έως μεγάλη)
▪ Μπορεί να αναδειχθεί μικρή πολυποειδής μάζα 

ενδοαυλικά
▪ MRCP: ελλείματα πλήρωσης εντός του χοληφόρου



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα

➢ Bismuth-Corlette classification

▪ Συχνότερος μορφολογικός τύπος
Periductal infiltrating type (70%)



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα-
Απεικόνιση

▪ Ασθενής με αποφρακτικό ίκτερο

▪ US: πρωταρχική απεικόνιση, αλλά περιορισμένος ρόλος

✓ Διάταση χοληφορων/επίπεδο απόφραξης

▪ CT, MRI/MRCP

▪ MRCP: μή επεμβατική απεικόνιση χοληφόρων

✓ Ανατομικές παραλλαγές χοληφόρων

✓ Καθορισμός έκτασης του όγκου (Bismuth-Corlette)

✓ Σχεδιασμό παρηγορικής παροχέτευσης χοληφόρων

➢ Γενικά είναι δύσκολη η διάγνωση ακόμα και με CT, ΜRΙ/MRCP!

➢ Απεικόνιση πριν επεμβατική πράξη στα χοληφόρα (παροχέτευση, stent) !! 



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα
Συνήθη απεικονιστικά ευρήματα

✓Διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων

✓Μή επικοινωνία (διαχωρισμός) μεταξύ δεξιών και 

αριστερών χοληφόρων (MRCP)

✓ Συνήθως χωρίς απεικόνιση μάζας



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα

➢ Διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα
MRCP

✓ Διάταση 
ενδηπατικών 
χοληφόρων

✓ Διαχωρισμός 
αριστερών/δεξι
ών

✓ Απόφραξη στη 
συμβολή ΔΗΠ 
και ΑΗΠ



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα
CT-MRI

✓ Πάχυνση-ενίσχυση τοιχώματος χοληφόρου (στένωση) με συνοδό διάταση



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα
CT-MRI

✓ Πάχυνση-ενίσχυση τοιχώματος χοληφόρου (στένωση) με συνοδό διάταση

Ατροφία
ΔΕ λοβού



Διαφορική διάγνωση

➢ IgG4 cholangiopathy



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα
CT, MRI

➢ Καθυστερημένη ενίσχυση

➢ Ατροφία 
ΑΡ λοβού



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα
Mass Forming

✓ Υποαγγειούμενη μάζα
✓ Διήθηση –διάταση χοληφόρων

➢ Bismuth-Corlette IIIb



Περιπυλαίο Χολαγγειοκαρκίνωμα
Intraductal Type



Σταδιοποίηση  και Εκτίμηση Εξαιρεσιμότητας

▪ ΤΝΜ AJCC/UICC (7th ed)

▪ Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι απο τους πιο δύσκολους όγκους στην 

απεικονιστική σταδιοποίηση

▪ Χειρουργική θεραπεία (R0): η μόνη θεραπεία

▪ Εκτίμηση εξαιρεσιμότητας ή μη

▪ Επέκταση όγκου

✓ Χοληφόρα

✓ Αγγεία

✓ Ήπαρ

▪ Λεμφαδένες-N2

▪ Μεταστατική νόσος

▪ Επαρκές FLR

Απαραίτητη η στενή συνεργασία με τον 
Χειρουργό για τον προεγχειρητικό 

σχεδιασμό



Κριτήρια μη εξαιρεσιμότητας

▪ Bilateral hepatic duct involvement up to secondary biliary radicles.

▪ Encasement or occlusion of the main portal vein.

▪ Unilateral tumor extension to secondary biliary radicles with contralateral 

portal vein or hepatic artery encasement or occlusion.

▪ Hepatic lobar atrophy with contralateral portal vein or hepatic artery 

encasement or occlusion.

▪ Hepatic lobar atrophy with contralateral tumor extension to secondary 

biliary radicles.

▪ Insufficient predicted hepatic reserve following extended hepatectomy.

▪ N2, distant metastatic disease.

Engelbrecht M, eat al. AJR 2015; 204



Εκτίμηση Εξαιρεσιμότητας

➢ Χοληφόρα

▪ CT: συνήθως υποεκτιμά

▪ MRI/MRCP

✓ Διαγνωστική ακρίβεια 95%

▪ Bismuth-Corlette classification

▪ Ανατομικές παραλλαγές των χοληφόρων

Bismuth-Corlette IV
Tumor involving bilateral segmental ducts



Εκτίμηση Εξαιρεσιμότητας

➢ Αγγεία

▪ CT (3D CTA), MRI (MRA)

▪ CT: διαγνωστική ακρίβεια έως 96%

▪ Ηπατική αρτηρία (CHA, RHA, LHA)

▪ Πυλαία φλέβα-κλάδοι

▪ Ανατομικές αγγειακές παραλλαγές

▪ Διήθηση αγγείου: επαφή όγκου με 

αγγείο >180 μοίρες



Διήθηση αγγείων

✓ Διήθηση αριστερού κλάδου πυλαίας φλέβας

Διήθηση αγγείων πύλης ήπατος Διήθηση RHA



Λεμφαδένες

▪ Ανεξάρτητος Προγνωστικός Παράγοντας

▪ N1, N2

▪ Έως 50% θετικοί λεμφαδένες κατά τη 

διάγνωση

▪ Συνηθέστερα στην πύλη του ήπατος και 

μεταξύ πυλαίας-κάτω κοίλης φλέβας

▪ CT: χαμηλή ακρίβεια (sens 61%)

▪ Κριτήριο μεγέθους

▪ MRI



Εκτίμηση Εξαιρεσιμότητας

▪ CT volumetry
▪ Υπολογισμός FLR (Future Liver Remnant)
▪ FLR>30%

➢ Συνεργασία Ακτινολόγου-Χειρουργού



Εξωηπατική νόσος

▪ Περιτοναϊκή νόσος

▪ Ήπαρ, πνεύμονες

▪ CT, MRI

▪ PET/CT

Περιτοναϊκές εμφυτεύσεις



Σταδιοποίηση και Εκτίμηση 
Εξαιρεσιμότητας

▪ CT: ευαισθησία και ειδικότητα 84-90%

▪ MRI+MRCP+MRA

✓Υπεροχή κυρίως για την έκταση του όγκου στα 

χοληφόρα

Bridgewater J, et al. Guidelines. Journal of Hepatology 2014
ESMO clinical practice guidelines, Annals of Oncology, 2016



Συμπεράσματα
• Δύσκολη η διάγνωση

– Απεικονιστική πολυμορφία

– Έμμεσα ευρήματα

– Μικρός όγκος μπορεί να «χαθεί»

• Δυσκολότερη η προεγχειρητική σταδιοποίηση-εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας

– Ακριβής προεγχειρητική σταδιοποίηση δεν είναι πάντα εφικτή

• CT  , MRI/MRCP

• Γνώση  δυνατοτήτων και περιορισμών

• Διαθεσιμότητα

• Local expertise



Συμπεράσματα

➢ Στενή συνεργασία Ακτινολόγου-Χειρουργού


