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ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ

• Ο ορθοκολικός καρκίνος είναι ο τρίτος συχνότερος 
καρκίνος στον άνθρωπο.

• 15-25% των ασθενών παρουσιάζονται με σύγχρονες 
ηπατικές μεταστάσεις- 80% μόνο στο ήπαρ

• 40-50% μετάχρονες μεταστάσεις

• 10% περιτοναϊκές μεταστάσεις

• 80% μη εξαιρέσιμες



ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Σε περιπτώσεις που οι μεταστάσεις  είναι 

εξαιρέσιμες, η χειρουργική προσφέρει την μόνη 

δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση με 

πιθανότητες 5ετούς επιβίωσης  μέχρι και 50%  



1. Είναι δυνατή η πλήρης εκτομή (R ).

2. Αν δύο (2) εν συνεχεία τμήματα του ήπατος μπορεί   να 

παραμείνουν με πλήρη προσαγωγά και απαγωγά αγγεία 

και χολαγγεία.

3. Αν ο όγκος του εναπομείναντος ήπατος (FLR) είναι 

επαρκής και λειτουργικός (>20% του συνολικού όγκου του 

ήπατος σε φυσιολογικό ήπαρ).

American Hepato-Pancreato-Biliary Association -

Consensus Conference 2006



 Εξωηπατική νόσος

 Τα θετικά ιστολογικά όρια εκτομής (όριο εκτομής >1 cm, αμφισβητείται έντονα)

 Μετάγγιση αίματος περιεγχειρητικά (άρα σκοπός μας είναι η αναίμακτη χειρουργική)

 Θετικοί λεμφαδένες στον ηπατοδωδεκαδακτυλικό σύνδεσμο 

 >1 όζος και γενικά ο αριθμός των ηπατικών μεταστάσεων, όπως και η κατανομή τους 

(αν και έχει βρεθεί ότι εξαίρεση μέχρι και 8 όζων, προσδίδει την ίδια περίπου επιβίωση 

με αυτή της εξαίρεσης ενός όζου, εφόσον η ηπατεκτομή μας είναι R0)

 Επίπεδο CEA >200 ng/ml κατά την ηπατεκτομή

 Μέγεθος του όγκου >5 cm (όσο μεγαλύτερο τόσο πιο δυσμενής η πρόγνωση) 

 Διάστημα ελεύθερο νόσου, μετά κολεκτομή <12 μήνες

 Πρωτοπαθής νόσος (ορθοκολικός καρκίνος) με θετικούς λεμφαδένες

 Διαφοροποίηση του πρωτοπαθούς όγκου

 Ηλικία >70 έτη  
Fong και συν., Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ( MSKCC, USA)



Consensus recommendations

Safe resection margins are still a goal of
therapy; a minimal surgical clearance 
margin of 1 mm has been suggested as
sufficient



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ

1. Σύγχρονη  εξαίρεση  πρωτοπαθούς και 
μεταστάσεων

2. Εξαίρεση  πρώτα των ηπατικών μεταστάσεων 
(Reverse strategy) και σε δεύτερο χρόνο του 
πρωτοπαθούς όγκου.

3. Εξαίρεση πρώτα του πρωτοπαθούς όγκου και σε 
δεύτερο χρόνο των ηπατικών μεταστάσεων.



Lykoudis et al, BJS 2014





Mayo et al.  J. Am. Coll. Surg. 2013





















Consensus recommendations

All but one panel member favored first-line optimal chemotherapy for
patients with potentially resectable synchronous metastatic disease

Αt least four courses of first-line chemotherapy should be given and, if progression 
occurs during first-line therapy or only stable disease is achieved after 4 months, second-
line treatment should be considered if conversion from borderline or
non-resectable metastases to resectability is still the goal

The optimal timing for assessing response to chemotherapy is considered to be 
every 2 months

Overall, a total duration of 6 months of perioperative (preoperative
and adjuvant) chemotherapy is recommended

These recommendations are in line with those from the European Society for 
Medical Oncology for mCRC, and those of NICE in England and Wales .



Προεγχειρητική χημειοθεραπεία

• Ανίχνευση ασθενών με 
λανθάνουσα, 
εξωηπατική, 
χημειοάντοχη νόσο

• Αντιμετώπιση 
μικρομεταστατικών 
εστιών

• Υποσταδιοποίηση νόσου

• Πρόγνωση

• Ηπατοτοξικότητα

• Σπάνια πλήρη 
ανταπόκριση

• Vanishing lesions



www.thelancet.com/oncology Vol 14 November 2013



www.thelancet.com/oncology Vol 14 November 2013



www.thelancet.com/oncology Vol 14 November 2013



ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic 
colorectal cancer





FDG-PET

• Ευαισθησία: 75-95%

• Ανίχνευση λανθάνουσας εξωηπατικής νόσου,

μείωση μη αναγκαίων λαπαροτομιών 48% σε 
28%, Ruers et al, 2009

• Μειονεκτήματα: ακριβό, αναξιόπιστο για 
βλάβες < 1εκ, αναξιόπιστο μετά από CTx, 
διαθεσιμότητα



Consensus recommendations

• PET-CT may be useful for the detection of 
extrahepatic disease, particularly in 
patients with recurrent disease or high 
tumour load (multinodular and/or large 
metastases) or for whom difficult hepatic 
resections are planned.



ALPPS vs PVE και ηπατεκτομή δύο σταδίων

• 67 vs. 48 % morbidity and 12 % in-hospital 
mortality vs. 6 % 90-day mortality

• benefit of ALPPS over conventional PVE is 
heavily debated

Qadan and D'Angelica . Curr Colorectal Cancer Rep. 2017 



Τοπικοπεριοχικές θεραπείες

• Χρήσιμες σε περιπτώσεις μη επαρκούς FLR

• 5-year OS was statistically similar between 
ablation-resection (56 %) vs multiple resection 
(49 %)- RFA

• high-risk borderline- resectable CRLM disease

Qadan and D'Angelica . Curr Colorectal Cancer Rep. 2017  



ΗΑΙ

• borderline- resectable or unresectable disease

• advanced CRLM, with a median tumor number of 14

• response rates were 76 % with 4 complete responses

• 47 % underwent conversion to complete resection at a 
median of 6 months

• 3-y OS was 80 % in resected patients vs 26 % who did 
not undergo resection.

• 20 % patients had no evidence of disease at a median 
FU of 39 months

Qadan and D'Angelica . Curr Colorectal Cancer Rep. 2017 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η επιλογή των ασθενών είναι σημαντικός παράγοντας

• Αντιμετώπιση και διαχείριση αυτών των ασθενών από 
ογκολογικό συμβούλιο σε εξειδικευμένα κέντρα 
αναφοράς

• Καμία από τις μεθόδους δεν φαίνεται να υστερεί έναντι 
της άλλης

• Χρειάζονται περαιτέρω  μελέτες-RCT/ πολυκεντρικές 
μελέτες 


