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Απεικόνιση ήπατος

CTA έχει αντικαταστήσει την συμβατική 
αγγειογραφία

 προεγχειρητικό ελεγχο ηπατεκτομής

 προμεταμοσχευτικό ελεγχο

 έλεγχο πρό χημειοεμβολισμό

 έλεγχο βατότητας πυλαίας (ΤΙPS)

 κίρρωσης

ΜRA?



ΗΚΚ-επιβίωση

Χωρίς θεραπεία: μέση επιβίωση: 3-6 μήνες, 
0% σε ενα ετος

Ακτινοθεραπεία: ελάχιστη επίδραση, μη                       
ακτινοευαίσθητος όγκος

IV χημειοθεραπεία:       < 20% ανταπόκριση

δεν τροποποιεί επιβίωση

1. Gastroenterology 1994;106:720-726

2. Surg Oncol Clin North Am 1996;5:283-300

3. Sugarbaker PH (ed): Hepatobiliary Cancer. Boston: Kluwer, 1994, pp. 21-31



Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές

 Χημειοεμβολισμός 

 Διαδερμικός καυτηριασμός(ablation)

- Χημικός (αλκοόλη)

- Θερμικός
▪ Ραδιοσυχνότητες

▪ Μικροκύματα

▪ Laser

▪ Εστιασμένος Υπέρηχος

▪ Cryoablation

▪ Εμβολισμός πυλαίας φλέβας



Η κατηγοριοποίηση αυτή συσχετίζει το στάδιο της νόσου με την 

προτεινόμενη θεραπεία και καθορίζει την θεραπεία επιλογής για 

κάθε στάδιο

Κατηγοριοποίηση Barcelona



Πολύ πρώιμο στάδιο HCC

➢Η χειρουργική εξαίρεση είναι η θεραπεία εκλογής όταν ο 

ασθενής μπορεί να υποστεί ένα χειρουργείο και όταν έχει καλή 

ηπατική λειτουργία  με φυσιολογικά επίπεδα χολερυθρίνης και 

χωρίς σημεία πυλαίας υπέρτασης

➢ Έγκυρη εναλλακτική ο καυτηριασμός με RF

➢Μια συστηματική μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 

καυτηριασμός με RF και η χειρουργική αφαίρεση έχουν ίδια 

αποτελεσματικότητα*

➢Τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς πρέπει να 

συνυπολογίζονται κατά την εκλογή μιας θεραπευτικής μεθόδου 

(θέση του όγκου, σωματότυπος του ασθενούς

*Radiofrequency Ablation versus Surgical Resection as Primary Treatment of Hepatocellular  Carcinoma 
Meeting the Milan Criteria. A Systematic Review
Cho YK et al. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26(9):1354-1360.



Πρώιμο στάδιο HCC (1)

 Η χειρουργική αφαίρεση ή η μεταμόσχευση είναι οι 
θεραπείες πρώτης γραμμής

 Οι διαδερμικές μέθοδοι δεύτερης γραμμής θεραπείες

 Τα RF καλύτερα από αιθανόλη (λαμβάνουμε υπόψη 
τους περιορισμούς των RF – μέγεθος και θέση όγκου)

 Όταν δεν είναι εφικτή η χρήση RF, τότε TACE with 
drug eluting beads ή χρήση microwave (MW) 
(πλεονεκτήματα των MW). Νέα τεχνολογία= IRE 
(irreversible electroporation)

 Εάν ο όγκος έχει μέγεθος 3-5 cm θα μπορούσαμε να 
κάνουμε συνδυασμό RF + TACE



Πρώιμο στάδιο HCC (2)

 Εάν ο όγκος έχει μέγεθος > 5cm δεν αποκλείουμε το 

χειρουργείο καθώς οι ενδαρτηριακές μέθοδοι ή οι συνδυαστικές 

μέθοδοι έχουν ποικίλα ποσοστά επιτυχίας

 Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε μορφή καυτηριασμού ή 

TACE ως ενδιάμεσο ( “bridging” ) θεραπευτικό στάδιο για την 

μετέπειτα μεταμόσχευση ή την χειρουργική αφαίρεση (ελάττωση 

του φορτίου του όγκου), ειδικά στην περίπτωση που η λίστα 

αναμονής για ένα μόσχευμα είναι μεγάλη > 6μήνες (περιορισμός 

της προόδου της νόσου).



Ενδιάμεσο στάδιο HCC

 TACE θεραπεία πρώτης γραμμής

 Γενικά, το TACE δεν πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις κιρρωτικού 

ήπατος με συνοδά σημεία ανεπάρκειας αυτού (Child –Pugh B, 

score > 8, με ασκίτη και/ή ίκτερο)

 TACE με doxorubicin eluting beads γίνεται καλύτερα ανεκτό 

(σημαντική ελάττωση της ηπατοτοξικότητας και των επιπλοκών της 

doxorubicin)

 Στις μέρες μας προτείνονται έτερα θεραπευτικά πρωτόκολλα με 

βάση το TACE (TACE + anti-VEGF drug)

 Υποσχόμενος ο ρόλος του ραδιοεμβολισμού (πχ Yttrium 90). 



Προχωρημένο στάδιο HCC

 Η θεραπεία εκλογής είναι ο αναστολέας των κινάσων “Sorafenib”

 Είναι αμφιλεγόμενο εάν οι ασθενείς που έχουν κατηγοριοποιηθεί βάσει  

των κριτηρίων Barcelona ως προχωρημένου σταδίου πρέπει να 

αποκλείονται από τις τοπικές θεραπείες, ειδικά στην περίπτωση εκείνων 

με ελαφρώς επηρεασμένο το performance status (PS 1) και με σχετικά 

περιορισμένη ενδο- και έξω- ηπατική νόσο

 Το TACE και ο ραδιοεμβολισμός μπορούν να διενεργηθούν στα 

προχωρημένα στάδια του HCC.

 Στην πρόσφατη βιβλιογραφία υπάρχουν πλέον μελέτες που 

υποστηρίζουν ότι ο ραδιοεμβολισμός μπορεί να έχει την ίδια 

αποτελεσματικότητα.



Χημειοεμβολισμός ήπατος

 Χημειοεμβολισμός ήπατος είναι μια επεμβατική 
τεχνική με την οποία μεταφέρουμε 
ενδαρτηριακά υψηλές συγκεντρώσεις 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων κατευθείαν στο 
ήπαρ για παρατεταμένες περιόδους

Yamada, et al Radiology 1983;148:397-401



50% - 75% at 5 years 40% - 50% at 3yr vs 10% at 3yr

Επιλογή ασθενούς



Πλεονεκτήματα

 Διακοπή αιματικής ροής προς τον όγκο

 Συγκέντρωση χημειοθεραπευτικής ουσίας στον 
όγκο: 

10-25 x συγκέντρωση iv

 Αύξηση χρόνου παραμονής χημειοθεραπευτικού 
στο ήπαρ

 Μείωση συστηματικής τοξικότητας
Cancer 1990:66;1897-1903

Radiology 1989;170:783-786

Cancer Res 1988;48:2446



Αντενδείξεις

 Αντενδείξεις σε αγγειογραφία

 Αντενδείξεις σε ηπατικό εμβολισμό
-απόφραξη πυλαίας φλέβας

-ηπατική εγκεφαλοπάθεια

- LDH>425, AST>100, BILI>2

-HCC>50%

-απόφραξη χοληφόρου δέντρου

 Αντενδείξεις χημειοθεραπείας

-έντονη λευκοπενία ή θρομβοκυτταροπενία

-νεφρική / καρδιακή ανεπάρκεια



Προετοιμασία

 Απεικόνιση: CT/MRI, αποκλεισμός μεταστάσεων

 Εργαστηριακές εξετάσεις

 Νήστις από το προηγούμενο βράδυ

 Καθετήρας Folley

 Ενυδάτωση (NSS 200-300cc/hr IV)

 χημειοπροφύλαξη: Ancef 1 gm
Flagyl 500 mg

Zofran 32 mg

Decadron 10 mg

Benadryl 50 mg



C - TACE

100 mg Cisplatin

 50 mg Adriamycin 

 10 mg Mitomycin C

Αναμεμιγμένο με...

0.1 cc/kg lipiodol και PVA (45-150μm) μικροσωματίδια



Lipiodol

 κατακρατείται από αγγειοβριθείς όγκους

 φορέας χημειοθεραπευτικών ουσιών

 έκπλυση lipiodol αργή από αγγειοβριθείς 

όγκους ήπατος-ταχεία από φυσιολογικό 

ηπατικό παρέγχυμα (< 1 μήνα)













CT post-embo



Μετεπεμβατική φροντίδα

 Ενυδάτωση (NSS 3L/24h)

 IV αντιβίωση, αντιεμετική και αντιφλεγμονώδη 
αγωγή

 Έντονη παυσίπονη αγωγή (πεθιδίνη)

 Εξιτήριο μετά 3ημερο με per os αντιβίωση για 5 
ημέρες

 Εργαστηριακές εξετάσεις μετά από 4 εμβομάδες

 Επαναληπτική συνεδρία μετά 6-8 εμβομάδες



Επιπλοκές 

 Μετεμβολικό σύνδρομο 80-90% (άλγος, πυρετός, 

ναυτία και έμετος)

 Απόστημα 1-3%

 Χολοκυστίτιδα 

 Νεφρική ανεπάρκεια

 Αυξημένα ηπατικά ένζυμα και χολερυθρίνη

 Θάνατος 1-3%(30η)



HCC - ΕΠΙΒΙΩΣΗ

χημειοεμβολισμός:

 Ποσοστό ανταπόκρισης: 60-80 %

 Επιβίωση (n=800)

 1 έτος - 72 %   (54% - 88%)

 2  έτη - 53 %   (33% - 64%)

 3 έτη - 40 %   (18% - 51%)

Radiology 1989;170:783-786
Radiology 1986;161:303-307
J Clin Oncol 1990;8:1108-1114
AJR 1991;156:1177-1179







TACE με την χρήση DC Bead για ΗΚΚ

DC bead (Biocompatibles International 

UK) 

 Παραμορφώσιμα, υδρόφιλα, μη 

απορροφήσιμα σφαιρίδια υδρογέλης από 

πολυβινυλαλκοόλη (Deformable 

Hydrogel microspheres) 

 Έχουν την ικανότητα in vitro σύνδεσης 

με doxorubicine και βραδέας 

αποδέσμευσης αυτού στον όγκο. 

Σύνδεση με DOXORUBICIN      

Lewis AL, Gonzalez MV, Lloyd AW, et al., J Vasc Interv Radiol (2006), 17:pp.335-342

Time=

1min

Time= 

20min

Time= 

30min

Time= 

10min







Η υψηλή συγκέντρωση του doxorubicine εντός του όγκου καθώς και η 
μηδαμινή συγκέντρωση του στην περιφέρεια ελαχιστοποιεί την 
τοξικότητα

 Συγκεντρώσεις x 400% συγκριτικά με αυτές του TACE 

 Εντός του όγκου: μεγιστοποίηση 3 ημέρες μετά εμβολισμό /
υψηλή για 7 μέρες και με πτωτική τάση στις 14 μέρες

 Επίπεδα πλάσματος σε Vx-2 ελάχιστα συγκριτικά με χορήγηση 
ΙΑ

 Πρώτη μελέτη σε ανθρώπους: Οι Varela et al έδειξαν ότι τα 
επίπεδα doxorubicin στο αίμα κατά τον εμβολισμό με DC bead 
είναι σημαντικά χαμηλότερα συγκριτικά με την παραδοσιακή 
μέθοδο χημειοεμβολισμού - conventional TACE (p=0.00002)

Παραμονή του DOXORUBICIN 

εντός του όγκου

Hong et al  Clin Cancer Res; 2006

Lewis et al JVIR 2006 

Varela et al 2006 J Hepatol. 2007; 46(3):474-481



Αποτελέσματα: Αντινεοπλασματική δράση
► Νέκρωση: μεγάλύτερη μεταξύ 7 και 14 ημερών μετά θεραπεία

► Vx-2 model : νέκρωση στο 100% στις 7 ημέρες

► Η έκταση της νέκρωσης σχετίζεται με την διάμετρο των σφαιριδίων

Hong et al  Clin Cancer Res; 2006

Lewis et al JVIR 2006 

Απλά σφαιρίδια

Περιορισμένη – μη νεκρωτική βλάβη

αγγειοπάθεια /υπερπλασία έσω χιτώνα/ίνωση

«Συνδεδεμένα» σφαιρίδια» 100-300μm

Διάχυτη ρευστοποιός 

νέκρωση/αγγειοπάθεια/φλεγμονή/ίνωση/χολαγγει

ακή υπερπλασία

Εκτεινόμενη περιφερικά

↓
IΣΧΑΙΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

«Συνδεδεμένα» σφαιρίδια

700-900 μm

Μικρότερη έκταση 

προκλειθείσας βλάβης



TACE με DC Bead vs c-TACE: 

Ηπατική τοξικότητα (επίπεδα ALT-AST)

p=0.001
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p<0.001

Lammer et al CVIR 2010



Τοποθέτηση καθετήρα και τελικό 

αποτέλεσμα (end point)

THA

14%

3%

AHA

4%

61%

17%

3%

21

77%

H Barcelona είχε 

ως end point το 

near stasis

Τώρα : απόφραξη 

των αγγείων εντός 

του όγκου.



END POINT ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ



ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ



Ηπατική αγγειογραφία προ εμβολισμού



 Διενεργείται υπέρηχος 3 – 4 ημέρες μετά τον 
εμβολισμό σε ασθενείς με επιδεινούμενο κοιλιακό 
άλγος.

 Καλή ανταπόκριση στην συντηρητική θεραπεία 
(διαδερμική χολοκυστοστομία μόνο στην περίπτωση 
γαγγραινώδους χολοκυστίτιδας)

 Η βιβλιογραφία για την c -TACE αναφέρει επίπτωση 
0.2% - 4.6% ενώ για το DC Bead 1.6% - 3.3% 



ΑΠΟΣΤΗΜΑ



Ο ασθενής αυτός έχει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αποστήματος ;



ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ FOLLOW UP



ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ









Ραδιοεμβολισμός



100



Yttrium 90

β Radiation.

Mean Penetration: 2.5 mm.

Mean life: 64. 2 hrs



Κριτήρια εξαίρεσης:

•Σημαντικό ηπατοπνευμονικό shunting (> 30 Gy)

•Αδυναμία αποφυγής της εναπόθεσης μικροσφαιριδίων στο  

γαστρεντερικό σωλήνα – Απομόνωση της ηπατικής κυκλοφορίας

Ραδιοεμβολισμός για  HΚΚ



37



•Έλεγχος της νόσου : 88 %

•Ποσοστό ανταπόκρισης : 23 %

•Εξέλιξη σε νέο όγκο: 43%

Ανταπόκριση στο RE-HCC

Sangro et al Int J Rad Onc Biol Phys 2006



•Η ανατομική αξιολόγηση της ανταπόκρισης 

μπορεί να χρειαστεί έως 3 μήνες. Πρώιμα 

αποτέλεσματα μπορούμε να δούμε με DWI 

στον 1ο μήνα

RE-HCC



42 patients treated with glass Y90 spheres

Median survival

Overall: 431days

Okuda I: 660 days

Okuda II: 236 days

Επιβίωση  RE-HCC

Keppke. AJR 2007



Υβριδικές θεραπείες

 Συνδυασμός χημειοεμβολισμού και κατόπιν 

ablation

 Προκαλεί μεγαλύτερο όγκο νέκρωσης και 

καλύτερη επιβίωση λόγω συνέργειας ισχαιμίας και 

καυτηριασμού

Bartolozzi et al: combined treatment of  HCC with HCE and etoh administration: long –term results. Radiol Med (Torino) 

1997;94:19-23

Buscarini et al: Percutaneous Radiofrequency thermal ablation combined with Transcatheter arterial embolization the 

Treatment of  Large HCC. Ultraschall Med 1999; 20:47-53

Lencioni R et al: Combined transcatheter arterial chemoembolization and percutaneous ethanol injection for the treatment 

of  Large HCC: Local therapeutic effect and Long-term survival Rate. Eur Radiol 1998;8:439-444

Rossi S et al: Unresectable HCC: percutaneous radiofrequency thermal ablation after occlusion after occlusion of  tumor 

blood supply. Radiology 2000;217:119-126  







Liu Y et al. J Vasc Interv Radiol 2009; 20:472–483

Αναδρομική μελέτη 281 

ασθενών με χειρουργικά 

αφαιρέσιμο HCC με 

ερώτημα εάν η  επιβίωση 

βελτιώνεται σημαντικά  

διενεργώντας 

προεγχειρητικό, 

μετεγχειρητικό εμβολισμό 

(ή και συνδυασμό των δύο)



Ενδείξεις του εμβολισμού

Ενδείξεις του προεγχειρητικού εμβολισμού:

 Ευμεγέθης όγκος, πολύ μεγάλος για χειρουργική 
αφαίρεση (>10εκ)

 Όγκος στην πύλη του ήπατος, γεγονός που καθιστά 
δύσκολη την αφαίρεση σε μια συνεδρία

 Όγκος παρακείμενος σε μεγάλο αγγειακό κλάδο

Ενδείξεις του μετεγχειρητικού εμβολισμού:

 Θετικά όρια

 Αγγειακή διήθηση (είτε μακροσκοπική είτε 
μικροσκοπική)

 Υποτροπή

Liu Y et al. J Vasc Interv Radiol 2009; 20:472–483



 Ο προεγχειρητικός εμβολισμός δεν μετατρέπει 

απλώς έναν μη αφαιρέσιμο όγκο σε αφαιρέσιμο

αλλά περιορίζει και τις ενδοηπατικές μεταστάσεις. 

Επομένως μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής

 Ο μετεγχειρητικός εμβολισμός ελαττώνει την 

πιθανότητα υποτροπής ιδίως στους ασθενείς με 

θετικά όρια. Δρα επίσης ως προληπτική θεραπεία 

ειδικά στους ασθενείς με αγγειακή διήθηση, 

αυξημένη AFP ή κίρρωση.



Case 1

 -Male born in 1924 with cirrhosis 2ary hep.B .

-2004: 3 cm HCC m VIII seg.

Segmentectomy .

-2009: Local reccurenceDEB-TACE 

(100-300 μm + 100 ml Doxo).

-2009: New lesion in seg. VIIRFA.





2010 new lesion in 

seg.VIMWA



2012: New hypervascular lesion in 

seg. IV adjacent portal vein.







Ithaca island


