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Χολαγγειοκαρκίνωμα

Alljiffry Μ et al, WJG 2009

60-70% πυλαίο (Klatskin)

20-30% εξωηπατικό

5-10% ενδοηπατικό



Σύγχρονη διάσταση του χολαγγειοκαρκινώματος

• Η αντιμετώπιση ασθενών με 

χολαγγειοκαρκίνωμα είναι ιδιαίτερα απαιτητική 

και αποτελεί πρόκληση για τους εμπλεκόμενους 

ηπατολόγους/χειρουργούς/επεμβατικούς 

ακτινολόγους

• Καλό timing και διατμηματική συνεργασία 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και του χρόνου επιβίωσης των ασθενών



• Ο μέσος χρόνος επιβίωσης για ασθενή με 

xολαγγειοκαρκίνωμα είναι λιγότερο από 1 χρόνο. Η 

συνολική 5ετής επιβίωση είναι 15%

• Μετά από μία ριζική επέμβαση, η 5ετής επιβίωση 

μπορεί να ανέρθει στο 40%

• Σε R1 εκτομές με επιπρόσθετη RCTx, ο μέσος χρόνος 

επιβίωσης μπορεί να φτάσει τους 24 με 36 μήνες

Ηπατεκτομή για χολαγγειοκαρκίνωμα
Πρόγνωση



Χολαγγειοκαρκίνωμα της πύλης του ήπατος

•Η χειρουργική εξαίρεση του όγκου αυξάνει την 

επιβίωση, αλλά συνοδεύεται από μεγάλη 

νοσηρότητα και θνητότητα. 

•Η διαδερμική παροχέτευση είναι σχεδόν πάντα 

απαραίτητη ενώ η ενδοσκοπική πρέπει να

αποφεύγεται εάν είναι δυνατόν. 

•Management of hilar cholangiocarcinoma in the north of 

England: SD Mansfield et al; World J Gastrenterol, 2005)



MRCP: Πυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα



Διαδερμικές Επεμβάσεις

• Α. Διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων

• Β. Προεγχειρητικός εμβολισμός κλάδου  

πυλαίας φλέβας

• Γ. Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση  

(Ablation RF-ΜV)

• Δ. Ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός 

ήπατος



Στόχοι της διαδερμικής-ενδοσκοπικής θεραπείας

Βελτίωση του ικτέρου / Ανακούφιση του κνησμού

Αποφυγή χολαγγειίτιδας και σχηματισμού αποστήματος

Αποφυγή βλάβης ηπατικού παρεγχύματος/αναγέννηση

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Luman et al., Eur J Gastroenterol Hepatol 1997
Abu-Hamda, Sem Liv Dis 2004

Πυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα (Klatskin)



Α. Διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων I

• Προεγχειρητική παροχέτευση συνιστάται σε περιπτώσεις 
χολαγγειίτιδας, ηπατικής ανεπάρκειας ή ευρείας 
ηπατεκτομής(1).

• Περίπου 50% των ασθενών με χολαγγειοCa είναι μη 
εγχειρήσιμοι και χρήζουν παρηγορικής θεραπείας με σκοπό 
την αντιμετώπιση του ίκτερου, του κνησμού, της ηπατικής 
ανεπάρκειας και της χολλαγγειίτιδας(2).

• Η χειρουργική παροχέτευση έχει τα ίδια ποσοστά επιτυχίας 
με μεγαλύτερα πιθανότητα θνητότητας-θνησιμότητας(3). 

1: Aly EA et al: Dig Surg 2001, 18: 84-89

2: Abu-Humda EM et al: Semin Liv Dis 2004, 24:165-175

3: Smith AC et al: Lancet, 1994, 344:1655-1660



Διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων II

• Η διαδερμική προσπέλαση υπερτερεί της 
ενδοσκοπικής σε ποσοστά επιτυχίας και πιθανών 
επιπλοκών(1).

• Οι μεταλλικές ενδοπροθέσεις κοστίζουν φθηνότερα 
εάν το προσδόκιμο επιβίωσης είναι μεγαλύτερο των 
5 μηνών(2).

• Η αμφοτερόπλευρη παροχέτευση – και των δύο 
λοβών – δεν υπερτερεί της ετερόπλευρης(3).

• Επανάληψη της επέμβασης χρήζουν 30% των 
ασθενών(4).

• 1: Paik WH et al, Gastrointest Endosc 2009, 69: 55-62
• 2: Kaasis M et al, Gastrointest Endosc 2003, 57: 177-182
• 3: De Palma GD et al, Gastrointest Endosc 2002001, 53: 547-553
• 4: Stoker J et al: J vasc Iner Radiol 1993, 4: 597-604



Διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων ΙΙΙ

• Προεγχειρητική παροχέτευση συνιστάται σε περιπτώσεις 
χολαγγειίτιδας, ηπατικής ανεπάρκειας ή ευρείας 
ηπατεκτομής(1).

• Περίπου 50% των ασθενών με χολαγγειοCa είναι μη 
εγχειρήσιμοι και χρήζουν παρηγορικής θεραπείας με σκοπό 
την αντιμετώπιση του ίκτερου, του κνησμού, της ηπατικής 
ανεπάρκειας και της χολλαγγειίτιδας(2).

• Η χειρουργική παροχέτευση έχει τα ίδια ποσοστά επιτυχίας 
με μεγαλύτερα πιθανότητα θνητότητας-θνησιμότητας (3). 

1: Aly EA et al: Dig Surg 2001, 18: 84-89

2: Abu-Humda EM et al: Semin Liv Dis 2004, 24:165-175

3: Smith AC et al: Lancet, 1994, 344:1655-1660



Επιλογή των χολαγγείων για stenting
Μονόπλευρη vs. αμφοτερόπλευρη

N=141 Μονόπλευρη 
σκιαγράφηση και 

παροχέτευση

Αμφοτερόπλευρη 
σκιαγράφηση και 

παροχέτευση

Αμφοτερόπλευρη 
σκιαγράφηση, 
μονόπλευρη 
παροχέτευση

Επιβίωση 145 ημέρες 225 ημέρες 46 ημέρες

Chang et al., GI-Endosc  1998

N=157 μονόπλευρη αμφοτερόπλευρη p

Επιτυχία παροχέτευσης 88,6% 76,9% 0,041

Πρώιμη χολαγγειίτιδα 8,8% 16,6% 0,013

De Palma et al., GI-Endosc  2001

Αμφιλεγόμενα δεδομένα



Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη παροχέτευση και 
τοποθέτηση ενδοπρόθεσης;

• Πολλοί συγγραφείς θεωρούν επαρκή την 
ετερόπλευρη παροχέτευση παρηγορητικά,  
φθηνότερη, με λιγότερες άμεσες επιπλοκές, 
μικρότερη τεχνική δυσκολία και μικρότερο χρόνο 
επέμβασης – ακτινοβολίας.

• Άλλοι υποστηρίζουν ότι η αμφοτερόπλευρη 
παροχέτευση αυξάνει την επιβίωση, μειώνει τις 
απώτερες επιπλοκές όπως επίσης  και τις 
επαναλήψεις. (Chang et al, Gastrointest Endosc,1998)

• Το πρόβλημα επιλύει η τεχνική «Τ» όταν είναι 
εφικτή.



Πρόταση για επιλογή της στρατηγικής stenting

Ασθενής με υποψία Klatskin

Aπεικονιστική μέθοδος
Iδανική: MR/MRCP

Aτροφία ενός ηπατικού λοβού

Μονόπλευρο Stenting 
του μη ατροφικού λοβού

Απουσία ατροφίας

Αμφοτερόπλευρο Stenting και 
προγραμματισμός διάνοιξης των 
σημαντικών τμηματικών χολαγγείων
σύμφωνα με MRCP



Διαδερμική προσπέλαση χοληφόρων



Χολαγγειοκαρκίνωμα



Χολαγγειοκαρκίνωμα της πύλης του 
ήπατος



Ίδιος ασθενής



Χολαγγειοκαρκίνωμα της πύλης του 
ήπατος



Klatskin, προεγχειρητική παροχέτευση



Klatskin, προεγχειρητική παροχέτευση



Klatskin, προεγχειρητική παροχέτευση



Β. Προεγχειρητικός εμβολισμός 
κλάδου πυλαίας φλέβας

• 30% από τα χολαγγειοκαρκινώματα πύλης 
προκαλούν απόφραξη κλάδου της πυλαίας και 
υπερτροφία του άλλου λοβού, με καλύτερη 
μετεγχειρητική πρόγνωση(1).

• Ο προεγχειρητικός εμβολισμός κλάδου πυλαίας 
φλέβας ενδείκνυται όταν πρόκειται να 
αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του ήπατος(2).

1:Jarnagin WR et al: Ann Surg 2001, 234:507-517

2:Nagimo M et al: Ann Surg 2006, 243: 354-372



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ

Τέσσερις παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση για εμβολισμό 
της πυλαίας φλέβας (PVE) 

 O λόγος του εναπομείναντος υγιούς ιστού που θα αναγεννηθεί (FLR) 
προς τον συνολικά υπολογιζόμενο όγκο του ήπατος (ΤΕLV) καθορίζει την 
μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα 

 Σε χρόνια ηπατική νόσο ή υψηλή δόση χημειοθεραπείας ο FLR/TELV > 40 
%

Σε φυσιολογικό κατά τα άλλα ήπαρ ο FLR/TELV > 25 % για την επίτευξη 
αύξησης του υγιούς ήπατος

 Η παρουσία συστηματικής νόσου π.χ. διαβήτη ελαττώνει το ρυθμό της 
ηπατικής υπερτροφίας

 Ο σχεδιασμός του τύπου και της έκτασης της χειρουργικής επέμβασης 
που θα ακολουθήσει τον εμβολισμό έχει μεγάλη σημασία για την 
ελάττωση της μετεγχειρητικής θνησιμότητας



Εμβολισμός δεξιού κλάδου πυλαίας 
φλέβας, προσπέλαση από δεξιά 

μεσοπλεύρια



Εμβολισμός δεξιού κλάδου πυλαίας 
φλέβας, προσπέλαση από δεξιά 

μεσοπλεύρια



Γ. Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση  
(Ablation) 

-Ραδιοσυχνότητες (Radiofrequencies-RF)
-Μικροκύματα (Μicrowaves-ΜV)

-κλπ.

• Ενδείκνυνται σε ασθενείς με μικρά 
ενδοηπατικά χολαγγειοκαρκινώματα οι 
οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε 
ηπατεκτομή.



RFA





RFA



➢ Διαδερμική πρόσβαση

➢ Διαφυματική πρόσβαση

➢ 11 ασθενείς με Klatskin (Tύπου III u. IV), μοναδική CT-RFA

➢ Follow-up 6 μήνες: Μείωση όγκου 35% (10-60%)

➢ Επιβίωση: 18 μήνες (11-30 μήνες) 

Steel et al., GIE 2011

➢ 22 ασθενείς με στένωση ηπατο/χοληδόχου πόρου (19 Pankreas-Ca, 6 CCC)

➢ ενδοσκοπική πρόσβαση + τοποθέτηση SEMS

➢ Follow-up 90 ημέρες: 90% επιβίωση, 14% απόφραξη SEMS

Fan et al., WJG 2008

Πυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα (Klatskin)
Σύγχρονη διάσταση → RFA



Δ. Ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός 
ήπατος

• Η μέθοδος δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής 
λόγω της μη αύξησης του προσδόκιμου 
επιβίωσης σε μικρές σειρές, ελέγχεται όμως 
διεξοδικά με αλλαγή σχημάτων και σε 
συνδυασμό με RF ή MW ιδιαίτερα σε 
ενδοηπατικούς όγκους και ως προς την 
πιθανότητα μετατροπής της σε κατώτερο 
στάδιο και πιθανής εγχειρησιμότητας(1).

• 1: Kim JH et al, Cancer 2008, 113: 1614-1622



TACE



TACE



TACE



PVE+TACE





• Διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός με 
μικροκύματα σε συνδυασμό με ταυτόχρονο 
χημειοεμβολισμό στην θεραπεία ανεγχείρητου 
ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος

• Διαδερμικός ενδοπορικός θερμοκαυτηριασμός
στην θεραπεία ανεγχείρητου Bismuth III and IV 
πυλαίου χολαγγειοκαρκινώματος

Σύγχρονη διάσταση του χολαγγειοκαρκινώματος



Διπλή χολοπεπτική αναστόμωση 
δεξιά επί κακοήθειας: απόφραξη 

και διαστολή-stent

(Ε) Μετεγχειρητική στένωση αναστόμωσης



Στένωση χολοπεπτικής αναστόμωσης, λιθίαση, 
διαστολή με μπαλόνι



Παραλία «Πισίνα» στα 

Σύβοτα Θεσπρωτίας

Ευχαριστώ!


