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ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) θεωρεί την τήρηση των 

παρουσών κατευθυντήριων οδηγιών προαιρετική. Η τελική κρίση αναφορικά με την 

εφαρμογή τους πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα ιατρό λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

εξατομικευμένες περιστάσεις εκάστου ασθενούς. Δεδομένου του συμβουλευτικού και 

μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν δύνανται 

να αποτελέσουν τη βάση ένδικης προστασίας ή αγωγής για την τήρηση ή μη στο 

πλαίσιο της κλινικής πρακτικής, αλλά μπορούν μόνο να θεωρηθούν γενικές 

κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, με 

στόχο τη συνεπικουρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Οιοσδήποτε σκέπτεται να εφαρμόσει ή να συμβουλευθεί τη βασιζόμενη σε στοιχεία 

σειρά αναμένεται να κάνει χρήση ανεξάρτητη ιατρικής κρίσης στο πλαίσιο 

εξατομικευμένων κλινικών περιστάσεων ή να ζητήσει την εποπτεία πιστοποιημένου 

ιατρού. Η ΕΟΠΕ δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο 

ή τη χρήση ή την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών, αποποιείται δε 

οιασδήποτε ευθύνης για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή ή χρήση τους.  

Επιπροσθέτως, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες περιγράφουν αξιολογήσεις και 

διαχείριση θεραπειών στο πλαίσιο κλινικής πρακτικής· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να 

υποτεθεί ότι ισχύουν σε παρεμβάσεις εκτελούμενες εντός πλαισίου κλινικών δοκιμών, 

δεδομένου ότι τέτοιου είδους κλινικές μελέτες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

εξετάζουν καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης μιας νόσου για την οποία η κατάρτιση 

καλύτερης θεραπείας καθίσταται απολύτως αναγκαία. Εντούτοις, διά της 

ανασκόπησης και σύνταξης της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας, οι παρούσες 

κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής επισημαίνουν ερωτήματα που χρήζουν 

περαιτέρω έρευνας, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να τίθεται υπ’ 

όψιν η ερευνητική θεραπεία. 
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Επίπεδο ενδείξεων και ισχύς σύστασης 

Επίπεδο ενδείξεων (Level of Evidence/LOE) 

I Ενδείξεις που προκύπτουν από τουλάχιστον μία μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 

δοκιμή καλής μεθοδολογικής ποιότητας (λίγες πιθανότητες αποκλίσεων) ή από μετα-

αναλύσεις επιτυχώς διενεργηθεισών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) 

χωρίς ετερογένεια. 

II Μικρές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ή μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

δοκιμές με υποψία αποκλίσεων (κατώτερη μεθοδολογική ποιότητα) ή μετα-αναλύσεις 

δοκιμών τέτοιου είδους ή δοκιμών με αποδεδειγμένη ετερογένεια.  

III Προοπτικές μελέτες κοόρτης  

IV Αναδρομικές μελέτες κοόρτης ή περιπτωσιολογικές-ελεγχόμενες μελέτες 

V Μελέτες άνευ ομάδας ελέγχου, περιπτωσιολογικές εκθέσεις, απόψεις ειδικών  

Ισχύς σύστασης (Strength of Recommendation/SOR) 

A Ισχυρές ενδείξεις αποτελεσματικότητας με ουσιαστικό κλινικό όφελος, συνιστάται 

ιδιαίτερα  

B Ισχυρές ή μέτριες ενδείξεις αποτελεσματικότητας αλλά με περιορισμένο κλινικό όφελος, 

συνιστάται εν γένει  

C Ανεπαρκείς ενδείξεις αποτελεσματικότητας ή οφέλους, οι οποίες δεν αντισταθμίζουν τον 

κίνδυνο ή τα μειονεκτήματα (ανεπιθύμητα συμβάντα, κόστος,..) | Προαιρετικά  

D Μέτριες ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται εν γένει. 

E Ισχυρές ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται ποτέ.  
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1. ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 

1.1. Μοριακή βάση και γενετική: Προβλεπτικοί και 
προγνωστικοί δείκτες  

Η παθογένεση του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) είναι μια διαδικασία 

πολλών σταδίων που προϋποθέτει ποικίλες γενετικές μεταβολές. Κατά τη 

διάρκεια μιας μακράς περιόδου νεοπλασίας, μη αναστρέψιμες δομικές 

τροποποιήσεις σε γονίδια και χρωμοσώματα, καθώς και επιγενετικές 

μεταλλάξεις, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κακοήθους ηπατοκυτταρικού 

φαινότυπου. Ως αποτέλεσμα, το ΗΚΚ μπορεί να χαρακτηρίζεται από ποικίλες 

γενετικές και επιγενετικές αλλαγές και μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορους 

μοριακούς υποτύπους. Διάφορα μονοπάτια εμπλέκονται στη διαδικασία 

καρκινογένεσης του ΗΚΚ και ορισμένα εξ αυτών μελετώνται ενδελεχώς.  

Έχουν αναφερθεί αρκετές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ενίσχυση των 1q, 8q, 6p 

και 17q ή απώλεια των 8p, 16q, 4q, 17p και 13q), κάποιες από τις οποίες (π.χ. 

απώλεια του 4q) συσχετίζονται με πιο επιθετικό φαινότυπο (1). Δυστυχώς, δεν 

μπορούμε να κάνουμε σαφείς συνειρμούς ως προς τις γενετικές συνδέσεις 

ούτε να εξαγάγουμε συμπεράσματα εφόσον οι μελέτες στην πλειονότητά τους 

περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό δειγμάτων χωρίς ενσωμάτωση 

τεκμηρίωσης των ομάδων ελέγχου. 

Σε όλο και περισσότερα δεδομένα γίνεται λόγος για συμμετοχή του 

σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt στην παθογένεση του ΗΚΚ. Αυξημένη 

έκφραση και πυρηνική συσσώρευση της -κατενίνης παρατηρούνται σε 

ποσοστό έως και 62% των ΗΚΚ και συσχετίζονται με δυσμενέστερη 

πρόγνωση και υψηλότερο ποσοστό υποτροπής του όγκου (2). Επιπλέον, 

μεταλλάξεις της -κατενίνης καταδείχθηκαν σε ποσοστό 26-41% των 

περιστατικών και συσχετίστηκαν με έκθεση στην αφλατοξίνη και με την 

ηπατίτιδα C (3,4). Επιπροσθέτως, μεταλλάξεις άλλων γονιδίων που 

εντάσσονται στο μονοπάτι Wnt, όπως ο αναστολέας Axin1 και σε μικρότερη 
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συχνότητα ο Axin2, έχουν αναφερθεί σε περιστατικά ΗΚΚ (5). Φυσικά, ο 

περιορισμένος αριθμός τών εν λόγω δεδομένων δεν επαρκεί για την παροχή 

οριστικών τεκμηρίων σχετικά με το ότι η παρεκκλίνουσα ενεργοποίηση του 

σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt ευθύνεται για την έναρξη της καρκινογένεσης 

του ΗΚΚ όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλους συμπαγείς όγκους (κατά κανόνα 

ορθοκολικού καρκίνου). 

Πολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 

διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο κατά τη νεοπλασματική μεταβολή του 

ΗΚΚ. Οι μεταλλάξεις του p53 ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, 

πιθανόν λόγω διαφορών τόσο σε αιτιολογικούς παράγοντες όσο και στην 

επιδεκτικότητα του ξενιστή. Σε περιοχές με υψηλή έκθεση στην αφλατοξίνη B1 

(AFB1) μία μετάλλαξη σημείου στην τρίτη θέση του κωδωνίου 249 είναι ο 

κυρίαρχος τύπος μετάλλαξης του p53. Η ίδια μετάλλαξη έχει ανιχνευθεί σε μη 

καρκινικό ήπαρ, αντικατοπτρίζοντας την έκθεση σε AFB1 κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο και δηλώνοντας ότι πρόκειται για πρώιμο γεγονός 

μετάλλαξης στην καρκινογένεση του ήπατος (6). Το εν λόγω εύρημα παρέχει 

το σκεπτικό για ανάλυση του ορού για τη μετάλλαξη του κωδωνίου 249 ως 

βιοδείκτη έκθεσης σε AFB1 και έγκαιρης ανίχνευσης του ΗΚΚ, αυτό όμως 

πρέπει να αποδειχθεί σε προοπτικές μελέτες. 

Μεταβολές σε διάφορα άλλα μονοπάτια, όπως υπερέκφραση του TGF- (7), 

αδρανοποίηση του Rb (8) ή υπερέκφραση του ογκογονιδίου MΕΤ (9) έχουν 

αναφερθεί σε σχέση με το ΗΚΚ. Ο ακριβής ρόλος των εν λόγω μονοπατιών και 

η σημασία τους για το ΗΚΚ παραμένουν μάλλον άγνωστα. 

Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για υψηλής κλίμακας γενομική ανάλυση 

οδήγησε σε λήψη πιο σημαντικών δεδομένων. Σε παλαιότερη μελέτη 

γενομικής, οι όγκοι του ΗΚΚ ταξινομήθηκαν σε δύο υποκατηγορίες με 

διαφορετική πρόγνωση βάσει της υπογραφής έκφρασης των γονιδίων που 

σχετίζονται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, των αντιαποπτωτικών 

σημάτων, της ουβικιτίνωσης και της σουμοϋλίωσης (SUMOylation) (10). 

Δεδομένα πρόσφατης μελέτης προφίλ γονιδιακής έκφρασης κατέδειξαν την 
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ύπαρξη διακριτών κατηγοριών ΗΚΚ με διαφορετική πρόγνωση λόγω 

διαφορετικής μοριακής γενετικής, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία για το ότι η 

διαδικασία μετάλλαξης ωθείται από διαφορετικούς μηχανισμούς, ανάλογα με 

τους αιτιολογικούς παράγοντες (11). Εφόσον όλες οι μεγάλης κλίμακας 

μελέτες προφίλ γονιδιακής έκφρασης έχουν διεξαχθεί σε περιορισμένο αριθμό 

δειγμάτων, είναι αδύνατον να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Εν γένει, οι 

πολυτιμότερες πληροφορίες που έχουν προκύψει από μικροσειρές 

πειραμάτων είναι ότι το ΗΚΚ είναι μια γενετικά ποικιλόμορφη, που μπορεί να 

ταξινομηθεί σε διάφορες υποκατηγορίες.  

Τέλος, η παρεκκλίνουσα έκφραση αρκετών μικροRNA εμπλέκεται στην 

παθογένεση του ΗΚΚ, και οι υπογραφές έκφρασης των miRNA συσχετίζονται 

με την πορεία της νόσου και την πρόγνωση για ασθενείς με ΗΚΚ. 

Παραδείγματος χάριν, υπογραφή 20-miRNA συσχετίστηκε με φλεβική διήθηση 

και με ελεύθερη νόσου και με συνολική επιβίωση (12), ενώ η αύξηση των mir-

221 και mir-21 συνδέθηκε με μειωμένη απόπτωση και αυξημένη αγγειογένεση 

(13). Όπως συμβαίνει και με τη δημιουργία προφίλ γονιδιακής έκφρασης, οι 

υπογραφές έκφρασης των miRNA μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

υποκατηγοριοποίηση του ΗΚΚ, η οποία οδηγεί σε διασαφήνιση των 

μηχανισμών καρκινογένεσης. 

Παρά τα προαναφερθέντα δεδομένα, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 

μηχανιστικών μελετών με αντικείμενο την εμπλοκή συγκεκριμένων 

μονοπατιών (γονιδιακών ή πρωτεϊνικών) σε καθένα από τα βήματα του 

νεοπλασματικού μετασχηματισμού. Με την εφαρμογή νέων στρατηγικών 

έρευνας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών μοριακής βιολογίας, οι γνώσεις 

μας σχετικά με τη μοριακή βιολογία του ΗΚΚ πιθανότατα θα διευρυνθούν, 

παρέχοντας τη δυνατότητα ορθολογικού σχεδιασμού στοχευμένων θεραπειών. 

Συστάσεις  
 Κανένας βιοδείκτης δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς ώστε να 
δύναται να χρησιμοποιείται ως προγνωστικός βιοδείκτης στην 
καθημερινή κλινική πρακτική. 
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 Δεν υπάρχει διαθέσιμος δείκτης για την πρόβλεψη του 
αποτελέσματος της θεραπείας ΗΚΚ.  

1.2 Κλινική εικόνα και διάγνωση  

Το ΗΚΚ είναι συχνά μια νόσος ασυμπτωματική, χωρίς σωματικά συμπτώματα, 

εξαιρουμένων ασθενών που σχετίζονται με υποκείμενη χρόνια ηπατική νόσο 

ή/και με κίρρωση. Ψηλαφητό και μαλακό μόρφωμα στην άνω κοιλία ή φύσημα 

ηπατικής αρτηρίας ενδεχομένως να ανευρεθούν σε περιπτώσεις πιο 

προχωρημένης νόσου. Υποψία ΗΚΚ μπορεί να ελλοχεύει για ασθενείς με 

προηγουμένως αντιρροπούμενη κίρρωση και ραγδαία υποβάθμιση της 

ηπατικής λειτουργίας, εμφάνιση αποφρακτικού ασκίτη, αιμορραγία από 

κιρσούς, εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας, οξεία ενδοκοιλιακή αιμορραγία, ίκτερο, 

απώλεια βάρους και πυρετό. Ενίοτε, προκύπτουν παρανεοπλασματικά 

σύνδρομα, όπως υπερχοληστερολαιμία, ερυθροκύττωση, υπερασβεστιαιμία 

και υπογλυκαιμία.  

Η διάγνωση του ΗΚΚ βασίζεται στην απεικόνιση, τη βιοψία και την εξέταση της 

άλφα-φετοπρωτεΐνης (AFP). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η AFP διαθέτει 

ανεπαρκή ευαισθησία ή ειδικότητα για χρήση της ως διαγνωστικού μέσου, 

καθώς τα επίπεδά της μπορούν να αυξηθούν λόγω ενδοηπατικού 

χολαγγειοκαρκινώματος και, κάποιες φορές, σε ηπατικές μεταστάσεις εξ 

ορθοκολικού καρκίνου, επομένως η χρήση της δεν συνιστάται πλέον 

ομοφώνως. Εντούτοις, υψηλά επίπεδα AFP >200 ng/mL, (διάφορα όρια αυτού 

του επιπέδου έχουν αναφερθεί) σε συνδυασμό με κάποια κλασική εξέταση 

απεικόνισης είναι πιθανότατα ενδεικτικά ΗΚΚ (14,15).  

Το ΗΚΚ μπορεί να διαγνωστεί ακτινολογικά διά εξέτασης με χρήση σκιαγραφικού 

(δυναμική CT ή MRI) υπό την προϋπόθεση ύπαρξης τυπικών ειδικών 

απεικονιστικών χαρακτηριστικών (16) (17) (18). Το υπερηχογράφημα με χρήση 

σκιαγραφικού (CEUS) δεν είναι ευρέως διαθέσιμο, ενώ η τομογραφία εκπομπής 

ποζιτρονίων (PET/CT) θεωρείται ανεπαρκής. Για την ορθή τεκμηρίωση ύπαρξης 

ΗΚΚ, είναι απαραίτητη εξέταση τριών φάσεων (αρτηριακή, φλεβική και 
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καθυστερημένη). Η παρουσία αρτηριακής πρόσληψης ακολουθούμενης από 

«ταχεία έκπλυση» του σκιαγραφικού στη φλεβική και την καθυστερημένη φάση έχει 

υψηλή ειδικότητα για ΗΚΚ (19) (20) (21) (22). 

Οι τρέχουσες συστάσεις για τη διάγνωση ΗΚΚ παρουσιάζονται στην Εικόνα 1 

(23,24). Επί ηπατικής αλλοίωσης μικρότερης του 1 cm κατά την αρχική απεικόνιση, 

δεν απαιτείται περαιτέρω λεπτομερής διερεύνηση αρχικά, καθότι οι περισσότερες 

από αυτές τις αλλοιώσεις θα καταλήξουν σε κιρρωτικά οζίδια. Σε αυτή την 

περίπτωση, η απεικονιστική τεχνική που κατέγραψε για πρώτη φορά την ύπαρξη 

του οζιδίου επαναλαμβάνεται ανά διαστήματα 3 μηνών και, εφόσον παρατηρηθούν 

αλλαγές, οι ασθενείς θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Εάν στον US ανευρεθεί 

αλλοίωση διαμέτρου άνω του 1 cm, πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις 

με αξονικό τομογράφο πολλαπλών ανιχνευτών ή δυναμική MRI. Το 

υπερηχογράφημα με χρήση σκιαγραφικού θεωρείται ότι διαθέτει λιγότερη 

ειδικότητα. Εάν η εμφάνιση είναι τυπική ΗΚΚ, σε αρτηριακές και φλεβικές φάσεις, 

είτε σε σάρωση CT είτε σε MRI, η διάγνωση ΗΚΚ επιβεβαιώνεται, ενώ δεν 

απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, επεμβατικές ή μη επεμβατικές. Δεύτερη 

απεικονιστική εξέταση (σάρωση CT ή MRI) θα πρέπει να διενεργείται εάν τα 

ευρήματα του US δεν είναι τυπικά ΗΚΚ, και εφόσον η εμφάνιση είναι τυπική 

κατόπιν, η διάγνωση επιβεβαιώνεται. Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να διενεργηθεί 

βιοψία της ύποπτης αλλοίωσης. Καθώς η διεξαγωγή και η ποιότητα της 

απεικονιστικής εξέτασης είναι τόσο κρίσιμης σημασίας για τη μη επεμβατική 

διάγνωση ΗΚΚ, αυτή θα πρέπει ιδανικά να διενεργείται σε εξειδικευμένα 

διαγνωστικά κέντρα, σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα διεξαγωγής 

απεικονιστικών εξετάσεων. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η βιοπτική επαλήθευση δεν είναι απαραίτητη 

για τη διάγνωση ΗΚΚ, εφόσον τα τυπικά χαρακτηριστικά της νόσου υφίστανται 

κατά την απεικόνιση. Εντούτοις, οι ως άνω συστάσεις ισχύουν μόνο για οζίδια 

ανιχνευόμενα σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος. Όσον αφορά τους ασθενείς 

χωρίς κίρρωση ή άλλη γνωστή ηπατική νόσο, θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά 

η χρήση βιοψίας, προς επιβεβαίωση της διάγνωσης του ΗΚΚ. 
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Συστάσεις 

 Σε ασθενείς με κίρρωση ή γνωστή ηπατική νόσο, εφόσον 
αναγνωρίζεται αλλοίωση διαμέτρου μικρότερης του 1cm κατά την 
εξέταση με υπέρηχο, θα πρέπει να παρέχεται μεταπαρακολούθηση με 
υπέρηχο ανά διαστήματα 3-6 μηνών (LOE III, SOR B). Εάν δεν 
σημειωθούν αλλαγές εντός περιόδου 2 ετών, παρακολούθηση ρουτίνας 
μπορεί να συνεχιστεί (LOE III, SOR B). 
 Σε ασθενείς με κίρρωση ή γνωστή ηπατική νόσο, εφόσον 
ανευρεθεί αλλοίωση διαμέτρου άνω του 1 cm σε υπερηχογράφημα, 
πρέπει να γίνεται περαιτέρω διερεύνηση είτε διά CT τριφασικής 
σάρωσης πολλαπλών ανιχνευτών είτε διά δυναμικής MRI. Εάν τα 
αποτελέσματα της απεικόνισης είναι τυπικά για ΗΚΚ, η διάγνωση ΗΚΚ 
είναι οριστική και δεν απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Εάν τα ευρήματα της 
απεικονιστικής εξέτασης δεν είναι τυπικά ΗΚΚ, θα πρέπει να διενεργηθεί 
δεύτερη εξέταση με χρήση σκιαγραφικού ή να πραγματοποιηθεί βιοψία 
της αλλοίωσης (LOE II, SOR B). 
 Σε ασθενείς άνευ χρόνιας ηπατικής νόσου, θα πρέπει να 
εξετάζεται σοβαρά η βιοψία της αλλοίωσης (LOE II, SOR A). 
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Εικόνα 1: Αλγόριθμος διερεύνησης μικρών οζιδίων ανευρεθέντων κατά τον 

προσυμπτωματικό έλεγχο ατόμων υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΗΚΚ.  

1.3 ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.3.1 Βιοψία όγκου έναντι μη επεμβατικών απεικονιστικών 
μεθόδων  

Σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση ΗΚΚ, οι οποίες 

περιεγράφησαν λεπτομερέστερα παραπάνω, δεν απαιτείται βιοψία όγκων >10 

mm σε κιρρωτικό ήπαρ εφόσον προκύψει τυπική αγγειακή εμφάνιση από τη 

CT ή την MRI. Εντούτοις, το ποσοστό ψευδώς θετικής διάγνωσης για ΗΚΚ με 

μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές κυμαίνεται μεταξύ 0%-33 τοις εκατό. 

Όσον αφορά αλλοιώσεις <10 mm, οι μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές 

δεν είναι ακριβείς και δεν μπορεί να γίνεται χρήση τους για τη λήψη 

θεραπευτικών αποφάσεων. 

Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μελέτη 

Νοσημάτων του Ήπατος (AASLD) του 2011 αναφέρεται ότι 52%-56% των 
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ασθενών με αλλοιώσεις 10-20 mm θα χρειαστούν βιοψία ήπατος. Όσον 

αφορά τη διάγνωση ΗΚΚ, η ειδικότητα και ευαισθησία της βιοψίας ήπατος με 

βελόνα 18-20 gauge είναι 100% και 86%-93%, αντιστοίχως. Τα αποτελέσματα 

βιοψίας του όγκου είναι λιγότερο αξιόπιστα για όγκους ≤ 10 mm. Το ποσοστό 

κινδύνου διασποράς διά της βελόνης σε πρόσφατη μετα-ανάλυση ήταν 2,7% 

με μέσο διάστημα 17 μηνών μεταξύ βιοψίας και διασποράς (25). Κατά 

προσέγγιση, το 2%-11% των βιοπτικών παρασκευασμάτων ενδεχομένως να 

είναι ανεπαρκές για ιστολογική διάγνωση (26).  

1.3.2   Ιστοπαθολογικά κριτήρια για διάγνωση μικρού (≤ 20 mm) ΗΚΚ  

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα που εμφανίζεται σε κίρρωση συνήθως έπεται της 

εμφάνισης μη κακοήθων προκαρκινικών αλλοιώσεων όπως μεγάλα αναγεννητικά 

οζίδια (LRN), χαμηλού βαθμού δυσπλαστικά οζίδια (LGDN) και υψηλού βαθμού 

δυσπλαστικά οζίδια (HGDN). Επί μη κιρρωτικού ήπατος, η εξέλιξη της 

ηπατοκυτταρικής νεοπλασίας σε ανθρώπους παραμένει αδιευκρίνιστη (27). 

Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση ΗΚΚ περιορίζουν τη χρήση 

βιοψίας σε ηπατικά οζίδια ασυνήθιστης αγγειακής μορφής σε CT ή MRI (10-

15% των περιστατικών). Σε έδαφος κίρρωσης, συχνά πρόκειται για μικρού 

μεγέθους (<20 mm), ισο/υποαγγειακές, ηπατοκυτταρικές αλλοιώσεις υψηλής 

διαφοροποίησης, που θέτουν διαγνωστική πρόκληση μεταξύ υψηλού βαθμού 

δυσπλαστικού οζιδίου και ΗΚΚ υψηλής διαφοροποίησης. Η βιοψία παρέχει 

τόσο αρχιτεκτονικές όσο και κυτταρολογικές πληροφορίες, καθώς επίσης και 

υλικό για επακόλουθες μελέτες βιοδεικτών και, ως εκ τούτου θεωρείται πως 

υπερέχει της παρακέντησης διά λεπτής βελόνης όπως αναφέρθηκε από 

Διεθνή Ομάδα Συναίνεσης για Ηπατοκυτταρικές Νεοπλασίες (International 

Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia) το 2009 (28,29). 

Τα πρώιμα ΗΚΚ είναι μικροί (≤ 20 mm), ελαφρώς οζώδεις όγκοι με ασαφή 

όρια, ιστολογία υψηλής διαφοροποίησης, παρουσία πυλαίων διαστημάτων, 

κυμαινόμενο αριθμό ανεξάρτητων αρτηριών, ψευδοαδενώδη εικόνα και, 

συχνά, διάχυτη ηπατική στεάτωση. Δεν παρατηρείται μικροαγγειακή διήθηση. 

Η στρωματική διήθηση πυλαίων διαστημάτων/διαφραγμάτων αποτελεί ένα 
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πολύ χρήσιμο διαγνωστικό χαρακτηριστικό υπέρ της ύπαρξης νεοπλασίας 

κατά τη διαφοροποίηση από υψηλού βαθμού δυσπλαστικό οζίδιο και 

ενδέχεται να επιβεβαιώνεται από την απουσία χολαγγειολικής αντίδρασης, η 

οποία επισημαίνεται από ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για κερατίνη 7 ή 19 (28). 

Η διενέργεια ανοσοϊστοχημικών χρώσεων για γλυπικάνη 3, πρωτεΐνη 

θερμικού σοκ 70 και συνθετάση της γλουταμίνης συμβάλλει στη διαφορική 

διάγνωση του ΗΚΚ από υψηλού βαθμού δυσπλαστικό οζίδιο, εφόσον η 

θετικότητα δύο εξ αυτών των δεικτών επιβεβαιώνει την ύπαρξη ΗΚΚ 

(27,29,30). 

Προοδευτικό ΗΚΚ (μορφή ΗΚΚ διακριτού οζώδους τύπου) ενδέχεται να 

αναπτυχθεί εξαιτίας προϋπάρχοντος δυσπλαστικού οζιδίου ή λόγω πρώιμου 

ΗΚΚ και, χαρακτηριστικά, διαθέτει διακριτά όρια και ινώδη κάψα. Ενδέχεται να 

είναι μικρού μεγέθους (<20 mm), συνήθως υψηλής ή μέτριας 

διαφοροποίησης, σπανίως στεατοτικό, άνευ πυλαίων διαστημάτων αλλά με 

ανεπτυγμένες ανεξάρτητες αρτηρίες και αρκετά συχνή μικροαγγειακή διήθηση. 

Το προοδευτικό ΗΚΚ μπορεί να έχει τη μακροσκοπική και ακτινολογική 

εμφάνιση «οζιδίου εντός οζιδίου» (27,29). 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα πρωτοπαθή καρκινώματα που εκδηλώνονται 

σε κιρρωτικό ήπαρ δεν είναι αποκλειστικά ΗΚΚ. Ομοίως, η παλαιότερη άποψη 

ότι υπάρχουν μόνο 2 τύποι πρωτοπαθούς καρκινώματος του ήπατος, το ΗΚΚ 

και το χολαγγειοκαρκίνωμα, δεν ισχύει πλέον. Για παράδειγμα, πρωτοπαθή 

ηπατικά καρκινώματα μικτής ή αβέβαιης προέλευσης, όπως συνδυασμένα 

ηπατοκυτταρικά-χολαγγειοκαρκινώματα (κάποια ενδέχεται να διαθέτουν 

χαρακτηριστικά βλαστικών κυττάρων) και καρκινοσαρκώματα, πλέον 

αναγνωρίζονται και η διάγνωσή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 

προσεκτικής ιστοπαθολογικής εξέτασης (30).  

Σε μη κιρρωτικό ήπαρ, η κύρια διαφορική διαγνωστική πρόκληση έγκειται 

μεταξύ ΗΚΚ, λόγω του ευρέος φάσματος διαφοροποίησής του και των 

ιστολογικών μορφών, και ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος ή 

δευτεροπαθών ηπατικών μεταστάσεων (29). 
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Η ορθή ταξινόμηση και υποκατηγοριοποίηση του ΗΚΚ βάσει μορφολογικών 

και ανοσοφαινοτυπικών κριτηρίων είναι σημαντικές όχι μόνο για τη διάγνωση 

αλλά και για την παροχή πληροφοριών από τον βιοδείκτη ιστού, επιτρέποντας 

καλώς εχόντων εξατομικευμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση ΗΚΚ στο 

προσεχές μέλλον. 

1.3.3 Ιστολογική σταδιοποίηση ΗΚΚ  

Ιστολογική βαθμολόγηση όπως αυτή του συστήματος των Edmondson και 

Steiner από το 1954 (βαθμοί I-IV) και η ταξινόμηση του αμερικανικού 

Ινστιτούτου Παθολογίας των Ενόπλων Δυνάμεων (AFIP) (βαθμοί 1-4) (31), 

βασίστηκε σε προοδευτικά πυρηνικά και κυτταρολογικά χαρακτηριστικά, ενώ 

η πιο πρόσφατη ταξινόμηση κατά WHO (30) βασίζεται στη διαφοροποίηση 

του όγκου (υψηλή, μέτρια, χαμηλή, μη διαφοροποιημένος όγκος). Η 

ιστολογική βαθμολόγηση συστήνεται να περιλαμβάνεται στην έκθεση για 

χειρουργικά παρασκευάσματα ΗΚΚ. Ωστόσο, η κλινική της σημασία και 

χρησιμότητα σε ατομική βάση δεν είναι εμφανής. Σε ηπατικές βιοψίες για 

ΗΚΚ, δεν θα πρέπει να γίνεται σχολιασμός της βαθμολόγησης, εκτός εάν ο 

όγκος είναι υψηλού βαθμού (χαμηλής διαφοροποίησης). Τα στοιχεία σχετικά 

με την προγνωστική σημασία της ιστολογικής βαθμολόγησης είναι αντιφατικά. 

1.3.4 Μικροαγγειακή διήθηση 

Η μικροαγγειακή διήθηση είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου 

υποτροπής και δείκτης δυσμενούς πρόγνωσης κατόπιν εκτομής 

ήπατος/μεταμόσχευσης ήπατος για ΗΚΚ. Οι συμβατικές απεικονιστικές 

μέθοδοι είναι αναποτελεσματικές ως προς την ανίχνευση μικροαγγειακής 

διήθησης, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν εδραιωμένοι βιοδείκτες 

πρόβλεψης μικροαγγειακής διήθησης. Η ιστολογική εξέταση του χειρουργικού 

παρασκευάσματος αποτελεί την ακριβέστερη μέθοδο ανίχνευσης 

μικροαγγειακής διήθησης. Ωστόσο, υποψία μικροαγγειακής διήθησης 

ελλοχεύει ενδεχομένως σε ευμεγέθεις όγκους (>3 cm), με μακροσκοπικά 

οζώδη εικόνα και εξωοζώδη ανάπτυξη, συρρέοντος πολυοζώδους τύπου, 
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καθώς και σε ΗΚΚ χαμηλής διαφοροποίησης (υψηλού βαθμού), βάσει της 

προθεραπευτικής βιοψίας ήπατος (32). 

1.3.5 Ινοπεταλιώδες καρκίνωμα 

Το ινοπεταλιώδες καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος, ειδικός ιστολογικός τύπος 

ΗΚΚ που εκδηλώνεται σε μη κιρρωτικό ήπαρ παιδιών και νέων ενηλίκων. Το 

ινοπεταλιώδες καρκίνωμα συνδέεται με καλύτερη πρόγνωση από ό,τι κλασικό 

ΗΚΚ που εκδηλώνεται σε κιρρωτικό ήπαρ, αλλά με παρόμοια εκείνης ΗΚΚ σε 

μη κιρρωτικό ήπαρ (30). 

1.3.6 Ανοσοφαινότυπος ΗΚΚ  

Πρόσφατα προτάθηκε ένας νέος υπότυπος προοδευτικού ΗΚΚ, ο οποίος 

αναγνωρίζεται από την παρουσία καρκινικών κυττάρων (>5%) που εκφράζουν 

δείκτες βλαστικών/αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων (HPC) όπως η 

κυτταροκερατίνη 19 (CK19), το μόριο προσκόλλησης επιθηλιακών κυττάρων 

(EpCAM), το CD133 και άλλα. Άγνωστο παραμένει κατά πόσον ο 

ανοσοφαινότυπος της CK19 αντιπροσωπεύει την πηγή 

βλαστικών/αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων ή την αποδιαφοροποίηση 

ώριμων ηπατοκυττάρων (29). Η συμπεριφορά τού εν λόγω υποτύπου είναι 

επιθετικότερη συγκριτικά με εκείνη του κλασικού προοδευτικά εξελισσόμενου 

ΗΚΚ χωρίς έκφραση δεικτών βλαστικών/αιμοποιητικών προγονικών 

κυττάρων, εμφανίζοντας υψηλότερα ποσοστό υποτροπής κατόπιν εκτομής, 

αντίσταση στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, καθώς και αυξημένη 

συχνότητα μεταστάσεων (29,30).  

Συστάσεις  

 Οι ιστολογικές βιοψίες μικρών ηπατικών αλλοιώσεων (<20 mm) 
θα πρέπει να αξιολογούνται από εξειδικευμένους παθολόγους. Επί 
όγκων 10-20 mm, εκδηλούμενων σε έδαφος χρόνιας ηπατικής νόσου, η 
ιστολογική βιοψία ήπατος υπερέχει της κυτταρολογικής εξέτασης με 
παρακέντηση διά λεπτής βελόνης (FNAC) ως προς τη διάγνωση ΗΚΚ. 
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 Η στρωματική διήθηση αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο 
υπέρ της ύπαρξης ΗΚΚ, τεκμηριώνεται περαιτέρω από την απουσία 
χολαγγειολικής αντίδρασης και επισημαίνεται από ανοσοϊστοχημικές 
χρώσεις για την κερατίνη 7 ή 19. Η ιστοπαθολογική διάγνωση ΗΚΚ 
ενισχύεται από θετικές ανοσοϊστοχημικές χρώσεις (2 εκ 3) για 
γλυπικάνη 3, πρωτεΐνη θερμικού σοκ 70 και συνθετάση της γλουταμίνης 
(LOE IV, SOR B). 
 Η ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος είναι, επί του 
παρόντος, η ακριβέστερη μέθοδος ανίχνευσης μικροαγγειακής διήθησης 
(LOE I, SOR A). 
 Το ινοπεταλιώδες καρκίνωμα αποτελεί ειδικό τύπο ΗΚΚ που 
εκδηλώνεται σε παιδιά και εφήβους και έχει καλύτερη πρόγνωση έναντι 
ΗΚΚ εκδηλούμενου σε κιρρωτικό ήπαρ, αλλά όμοια με εκείνη για ΗΚΚ 
μη κιρρωτικού ήπατος (LOE I, SOR A). 

 

1.4 Παράγοντες κινδύνου, προσυμπτωματικός έλεγχος 
πληθυσμού και παρακολούθηση  

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για ΗΚΚ συνίσταται σε διενέργεια διαγνωστικών 

εξετάσεων σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, ενώ η παρακολούθηση συνίσταται 

σε επαναλαμβανόμενη διενέργεια εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου. Το 

επίπεδο κινδύνου εμφάνισης ΗΚΚ καθορίζει την εφαρμογή ή όχι του 

προσυμπτωματικού ελέγχου, την επιλογή της εξέτασης του προσυμπτωματικού 

ελέγχου, το διάστημα παρακολούθησης και τη στρατηγική διαχείρισης σε 

περίπτωση μη φυσιολογικών αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση για ΗΚΚ έχει 

καταστεί ευρέως αποδεκτή πρακτική, παρά τις ανεπαρκείς ενδείξεις οφέλους. Τα 

αποτελέσματα μίας μεμονωμένης τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής 

παρακολούθησης έναντι απουσίας παρακολούθησης κατέδειξαν την ύπαρξη 

οφέλους επιβίωσης όταν εφαρμόζεται στρατηγική 6μηνης παρακολούθησης με 

εξέταση AFP και υπερήχους (33). 
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Το επίπεδο κινδύνου για ΗΚΚ σχετίζεται με την επίπτωση του ΗΚΚ. Σύμφωνα 

με αυτό, λαμβάνεται η απόφαση για τη συμμετοχή του ασθενούς σε 

πρόγραμμα παρακολούθησης. Η παρακολούθηση για ΗΚΚ μπορεί εν γένει να 

συστήνεται σε συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου. Είναι ευρέως γνωστό ότι ΗΚΚ 

που ανιχνεύεται κατόπιν εμφάνισης συμπτωμάτων έχει δυσμενή πρόγνωση 

(0%-10% ποσοστό 5ετούς επιβίωσης). Αντιθέτως, μικρά ΗΚΚ ενόσω 

παραμένουν ασυμπτωματικά, συχνά μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 

(34,35). 

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΗΚΚ συνήθως είναι οι ίδιοι με 

εκείνους που αφορούν την κίρρωση του ήπατος. Λαμβάνοντας αυτό υπ’ όψιν, 

έχει υπολογιστεί ότι, σε ποσοστό 60-80% επιβεβαιωμένων ΗΚΚ, υφίστανται 

επίσης ενδείξεις κίρρωσης του ήπατος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

παρακολούθηση για ΗΚΚ συστήνεται ένθερμα σε Ασιάτες άρρενες φορείς του 

ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) ηλικίας άνω των 40 ετών, Ασιάτισσες φορείς του 

HBV ηλικίας άνω των 50 ετών, σε φορείς του HBV με οικογενειακό ιστορικό 

ΗΚΚ, Αφρικανούς/Νοτιοαμερικανούς έγχρωμους με ηπατίτιδα B, σε φορείς 

HBV με κίρρωση του ήπατος, σε ηπατίτιδα C σχετιζόμενη με κίρρωση, σε 

πρωτοπαθή χολική κίρρωση σταδίου 4, γενετική αιμοχρωμάτωση και 

κίρρωση, ανεπάρκεια α1 αντιθρυψίνης με συνοδό κίρρωση, και κίρρωση 

άλλης αιτιολογίας. (Πίνακας 1)  

Από την άλλη πλευρά, το όφελος από την παρακολούθηση παραμένει 

ασαφές για τις ακόλουθες ομάδες ασθενών: φορείς HBV ηλικίας κάτω των 40 

ετών (άνδρες) ή των 50 ετών (γυναίκες), ηπατίτιδας C και ίνωσης σταδίου 3, 

καθώς και για μη κιρρωτική μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD) 

(23). Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η επίπτωση ΗΚΚ σε ασθενείς με 

κίρρωση του ήπατος σχετιζόμενη με αυτοάνοση ηπατίτιδα δεν είναι επαρκώς 

υψηλή ώστε να απαιτείται παρακολούθηση για τη συγκεκριμένη ομάδα 

ασθενών (36). 

Όσον αφορά λευκούς φορείς του HBV άνευ κίρρωσης και ανενεργό ηπατίτιδα, 

όπως ορίζεται από τις φυσιολογικές τιμές ALT και τη χαμηλή συγκέντρωση DNA 
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HBV, η επίπτωση του ΗΚΚ είναι υπερβολικά χαμηλή και, κατά συνέπεια, η 

παρακολούθηση δεν έχει αξία (37). Εντούτοις, ακόμη σε ομάδες χαμηλού 

κινδύνου ενυπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν, μεταξύ των οποίων η προχωρημένη ηλικία, επίμονη 

αντιγραφή του ιού, η συλλοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C ή τον ιό της 

ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας (HIV) ή η παρουσία άλλων ηπατικών νόσων. 

Εντούτοις, ακόμη και επί απουσίας κίρρωσης, οι ενήλικοι Καυκάσιοι ασθενείς 

με ενεργό ηπατίτιδα Β διατρέχουν πιθανώς κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ και θα 

πρέπει να υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο. Επιπλέον, ασθενείς με 

κίρρωση σχετιζόμενη με HBV, και κάθαρση της ηπατίτιδας αυτόματα ή 

κατόπιν θεραπείας (ηπατίτιδα B και C), πιθανόν διατρέχουν σε μικρότερο 

βαθμό κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ, ωστόσο η άποψη αυτή χρήζει επιβεβαίωσης 

κλινικών μελετών. Συνεπώς, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για 

αυτές τις ομάδες ασθενών, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να 

υποβάλλονται σε παρακολούθηση. 

1.4.1 Τεστ παρακολούθησης  
Υπάρχουν δύο κατηγορίες εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου: οι 

ορολογικές και οι ακτινολογικές. Όσον αφορά την AFP ως ορολογική εξέταση, 

η ανάλυση καμπύλης ROC υποδεικνύει ότι η οριακή τιμή 20 ng/mL θεωρείται 

ως η καλύτερη αποδεκτή ισορροπία μεταξύ ευαισθησίας και ειδικότητας. 

Ωστόσο, η ευαισθησία ανέρχεται σε μόλις 60%, σε αυτό το επίπεδο, γεγονός 

που καθιστά αυτή την εξέταση ανεπαρκώς ευαίσθητη για γενική χρήση. Όσο 

υψηλότερο όριο τίθεται, τόσο προοδευτικά μικρότερο μέρος ΗΚΚ θα 

ανιχνευθεί. Επομένως, η AFP θεωρείται ανεπαρκής ως εξέταση 

προσυμπτωματικού ελέγχου για ΗΚΚ (38,39). Άλλες ορολογικές εξετάσεις των 

οποίων έχει γίνει χρήση, όπως η Δες-γάμμα καρβοξυπροθρομβίνη (DCP), ο 

λόγος γλυκοζυλιωμένης AFP προς τη συνολική AFP, άλφα φουκοσιδάση, η 

γλυπικάνη 3 και η πρωτεΐνη θερμικού σοκ (HSP)-70 δεν μπορούν να 

προταθούν ως εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα δεδομένα. 
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Ως ακτινολογική εξέταση, το υπερηχογράφημα (US) είναι αποδεδειγμένα 

χρήσιμη εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου για την παρακολούθηση ΗΚΚ. 

Η αναφερόμενη ευαισθησία του υπερηχογραφήματος κυμαίνεται μεταξύ 65% 

και 80% και η ειδικότητα υψηλότερη του 90% όταν διενεργείται ως εξέταση 

προσυμπτωματικού ελέγχου. Μολονότι τα χαρακτηριστικά απόδοσής του δεν 

είναι τα ιδανικά, το υπερηχογράφημα υπερέχει έναντι οιασδήποτε διαθέσιμης 

ορολογικής εξέτασης (40,41). 

Η χρήση σάρωσης CT ως εξέτασης προσυμπτωματικού ελέγχου για ΗΚΚ, 

αναφέρεται. Εντούτοις, τα χαρακτηριστικά απόδοσης της CT έχουν 

αναπτυχθεί κυρίως σε μελέτες διάγνωσης/σταδιοποίησης και παραμένουν 

άγνωστα όσον αφορά την παρακολούθηση για ΗΚΚ. 

Ο συνδυασμός AFP και υπερήχου, που χρησιμοποιείται συχνά στην κλινική 

πρακτική, αυξάνει τα ποσοστά ανίχνευσης, όμως αυξάνει επίσης τα ποσοστά 

ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση με εξέταση της AFP 

μόνο είχε 5% ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, με 

υπερηχογράφημα μόνο είχε 2,9% ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, 

αλλά σε συνδυασμό το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων εκτιμήθηκε 

πως ήταν 7,5% (42). 

Το ιδανικό διάστημα παρακολούθησης παραμένει αδιευκρίνιστο. Βάσει του 

χρόνου διπλασιασμού του όγκου, το διάστημα παρακολούθησης που έχει 

προταθεί είναι 6 έως 12 μήνες. Σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με 

θετικά αποτελέσματα, από τον Zhang κ.ά., για την οποία έγινε αναφορά 

παραπάνω (33), ορίστηκε διάστημα παρακολούθησης 6 μηνών. Εντούτοις, τα 

αποτελέσματα αναδρομικής μελέτης ασθενών με διαστήματα 

παρακολούθησης 6 ή 12 μηνών έδειξαν παρόμοια έκβαση επιβίωσης (43). 

Αντιθέτως, σε πιο πρόσφατη αναδρομική μελέτη καταδείχθηκε ότι το 6μηνο 

διάστημα παρακολούθησης υπερέχει του 12μηνου όσον αφορά την ανίχνευση 

πρώιμου ΗΚΚ και την επιβίωση των ασθενών (44). Κατά τα φαινόμενα, 

συχνότερα διαστήματα παρακολούθησης, ήτοι ανά 3 μήνες, δεν βελτιώνουν 
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την ανίχνευση μικρών ΗΚΚ συγκριτικά με 6μηνα διαστήματα, σύμφωνα με 

άλλη πρόσφατη αναδρομική μελέτη (45).  

Συστάσεις 

 Προγράμματα παρακολούθησης συστήνονται για ασθενείς υψηλού 
κινδύνου ανάπτυξης ΗΚΚ (LOE I, SOR A). Οι ομάδες κινδύνου για τις 
οποίες συστήνεται παρακολούθηση συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 

 Η αποκλειστική διενέργεια υπερηχογραφήματος είναι η καλύτερη 
διαθέσιμη εξέταση για την παρακολούθηση ΗΚΚ (LOE II, SOR A).  

 Το συνιστώμενο διάστημα παρακολούθησης είναι 6 μήνες (LOE II, 
SOR B). 

Πίνακας 1: Ομάδες στις οποίες συστήνεται παρακολούθηση για ΗΚΚ ή στις 
οποίες ο κίνδυνος εμφάνισης ΗΚΚ είναι αυξημένος (τροποποίηση από Bruix 
κ.ά). 

Συστήνεται παρακολούθηση  Αβέβαιο όφελος 
παρακολούθησης  

Ασιάτες άρρενες φορείς ηπατίτιδας Β, 
ηλικίας άνω των 40 ετών   
 
Ασιάτισσες φορείς ηπατίτιδας B, ηλικίας 
άνω των 50 ετών  
 
Φορείς ηπατίτιδας B με οικογενειακό 
ιστορικό ΗΚΚ  
 
Αφρικανοί/Βορειοαμερικανοί έγχρωμοι 
φορείς ηπατίτιδας Β  
 
Ηπατίτιδα C με κίρρωση του ήπατος 
 
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση σταδίου 4  
 
Άτομα με γενετική αιμοχρωμάτωση και 
κίρρωση 
 
Άτομα με ανεπάρκεια α1 αντιθρυψίνης και 
κίρρωση  
  
Κίρρωση άλλης αιτιολογίας  

Φορείς ηπατίτιδας Β κάτω των 
40 ετών (άνδρες) ή των 50 ετών 
(γυναίκες) 
  
Ηπατίτιδα C και ίνωση σταδίου 
3  
 
Μη κιρρωτική NAFLD 
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1.5 Απεικονιστικές εξετάσεις  

Εστιακή αλλοίωση σε ήπαρ ασθενούς με διεγνωσμένη κίρρωση πιθανότατα 

συνιστά ύπαρξη ΗΚΚ. Η αρχική αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται διά 

αξονικής τομογραφίας πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT) του ήπατος με τη χρήση 

κατάλληλων πρωτοκόλλων απεικόνισης (τοπική διασπορά) και MDCT πνευμόνων 

(για τον αποκλεισμό μεταστάσεων). MRI με χρήση σκιαγραφικού ενδεχομένως 

αυξάνει την ακρίβεια χαρακτηρισμού της αλλοίωσης (46).  

Επί ανευρεθείσας ύποπτης αλλοίωσης σε υπερηχογράφημα εν γένει απαιτούνται 

περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις προς επιβεβαίωση του σταδίου του όγκου, 

ενώ η ευαισθησία του υπερηχογραφήματος ως προς την ανίχνευση μικρού 

μεγέθους οζιδίων ενδέχεται να είναι χαμηλή. Με την προσθήκη απεικόνισης 

αρτηριακής φάσης στη CT, ο αριθμός των ανιχνευόμενων καρκινικών οζιδίων 

αυξάνεται, όμως επί οζώδους κιρρωτικού ήπατος η ευαισθησία ως προς την 

ανίχνευση ΗΚΚ είναι χαμηλή. Η συνολική ευαισθησία της MRI είναι όμοια με εκείνη 

της τριφασικής CT, αλλά όσον αφορά ασθενείς με οζώδες κιρρωτικό ήπαρ, η MRI 

διαθέτει καλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα (47).  

Η σταδιοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει CT θώρακος και CT 

(εναλλακτικά, MRI) κοιλίας. Η CT διαθέτει υψηλή ακρίβεια ως προς τη 

σταδιοποίηση του ΗΚΚ, καθώς ο αριθμός των αλλοιώσεων, η ανατομία των 

τμημάτων, η επιχώρια αδενοπάθεια, η αγγειακή διήθηση του όγκου και οι 

μεταστάσεις είναι ευκόλως ανιχνεύσιμες. Η διάκριση μεταξύ κοινού και 

καρκινικού θρόμβου δεν καθίσταται πάντοτε εφικτή, αλλά η πρώιμη ενίσχυση 

εντός του θρόμβου είναι ενδεικτική καρκινικής καταβολής (48). Η πρόσθετη 

διενέργεια CT θώρακος και σπινθηρογραφήματος οστών σε υποψηφίους για 

μεταμόσχευση είναι απαραίτητη. 

Όσον αφορά την εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας, πρέπει να πραγματοποιείται 

ακριβής υπολογισμός του μελλοντικά υπολειπόμενου ήπατος (FLR) με τη 

χρήση τεχνικών υπολογιστικής ογκομετρίας, ενώ η πιθανότητα διήθησης 

μείζονων αγγείων θα πρέπει να διερευνάται διά αξονικής αγγειογραφίας 

πολλαπλών ανιχνευτών (49). Η τεχνική υπολογιστικής ογκομετρίας μπορεί 
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επίσης να προβλέψει την πρόγνωση για ασθενείς με μη εξαιρέσιμο ΗΚΚ 

κατόπιν TACE (50).  

Προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα με 

χρήση σκιαγραφικού (CEIOUS) θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες μη 

προσβάσιμες διά του συμβατικού διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος (IOUS) 

κατά τη διάρκεια χειρουργείου ΗΚΚ. Το CEIOUS αυξάνει την ακρίβεια του IOUS 

και επηρεάζει την πληρότητα της χειρουργικής εξαίρεσης (51). 

Στις πλέον χρησιμοποιούμενες απεικονιστικές τεχνικές για τον υπολογισμό 

ανταπόκρισης του όγκου συγκαταλέγονται η CT και η MRI. Οι μέθοδοι 

απεικόνισης και τα κριτήρια απεικόνισης ποικίλλουν ανάλογα με την 

επιλεγόμενη θεραπεία (χειρουργική εξαίρεση και μεταμόσχευση ή μη 

χειρουργικές θεραπείες, όπως ο διαρτηριακός χημειοεμβολισμός, ο 

καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες και η μοριακά στοχευμένη θεραπεία). Η 

αποτελεσματικότητα μη χειρουργικών θεραπειών για νεοπλασίες συνήθως 

υπολογίζεται βάσει των κριτηρίων RECIST (Response Evaluation Criteria In 

Solid Tumors, Κριτήρια Εκτίμησης Ανταπόκρισης Συμπαγών Όγκων). Τα εν 

λόγω κριτήρια, που βασίζονται στο μέγεθος του όγκου και τη συρρίκνωσή του, 

πολλές φορές δεν είναι κατάλληλα για ΗΚΚ. Στα κριτήρια ανταπόκρισης θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η νέκρωση του όγκου που προκαλείται από τη 

θεραπεία. Η νέκρωση του όγκου υπολογίζεται διά της εξαφάνισης της 

υπεραγγείωσης σε απεικονιστική εξέταση με χρήση σκιαγραφικού. Νέα μέσα, 

όπως η λειτουργική απεικόνιση (CT δυναμικής αιμάτωσης, MRI διάχυσης), θα 

μπορούσαν να αποδειχθούν πρωταρχικής σημασίας (52).  

Συστάσεις  

 Ο χαρακτηρισμός κακοήθων ηπατικών αλλοιώσεων σε κιρρωτικό 
ήπαρ θα πρέπει να πραγματοποιείται διά MRI με χρήση σκιαγραφικού 
(γαδολίνιο) (LOE III, SOR B). 
 Σε μη κιρρωτικό ήπαρ, ο χαρακτηρισμός κακοήθων ηπατικών 
αλλοιώσεων μπορεί να πραγματοποιείται είτε διά MRI με χρήση 
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σκιαγραφικού (γαδολίνιο) είτε με δυναμική CT πολλαπλών ανιχνευτών 
(LOE III, SOR B). 
 Για την εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας, συστήνεται θερμά η χρήση 
αξονικής αγγειογραφίας πολλαπλών ανιχνευτών και υπολογιστικής 
ογκομετρίας (LOE III, SOR B). 
 Λειτουργικές τεχνικές απεικόνισης (CT δυναμικής αιμάτωσης, MRI 
διάχυσης) θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο κατά την εκτίμηση 
της ανταπόκρισης του όγκου σε θεραπεία (LOE III, SOR C). 

 
 

1.6 Εξαιρέσιμο καρκίνωμα    

1.6.1 Προεγχειρητική αξιολόγηση  

Η προεγχειρητική αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας όσον αφορά την επιλογή ασθενών που υποβάλλονται σε 

θεραπευτικές προσεγγίσεις με διαφορετικές μεθόδους. To σύστημα 

βαθμολόγησης κατά Child-Turcotte-Pugh (CTP) είναι το συνηθέστερο εν 

χρήσει για την εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας προεγχειρητικά βάσει 

κλινικών και εργαστηριακών κριτηρίων. Υπάρχουν 3 βαθμοί ηπατικής 

δυσλειτουργίας (στάδια A, B και C). Τα στάδια B και C συνδέονται με δυσμενή 

πρόγνωση κατόπιν εκτομής (53). Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα βαθμολόγησης 

για το στάδιο A έχει αποδειχθεί ανεπαρκές ως προς την εκτίμηση του 

εγχειρητικού κινδύνου. Η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών χαρακτηρίζεται από 

αρκετή ετερογένεια και το σύστημα CTP είναι ανακριβές ως προς τη 

διαφοροποίηση ατόμων υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Επιπλέον, με την εν 

λόγω ταξινόμηση δεν υποδεικνύεται η ποσότητα ηπατικού παρεγχύματος που 

δύναται να αφαιρεθεί άνευ συνοδού μετεγχειρητικής ηπατικής ανεπάρκειας 

(54). 

Στην Ασία, γίνεται χρήση διαφορετικών εξετάσεων της ηπατικής λειτουργίας, 

όπως αυτή με χρήση χρωστικής πρασίνου της ινδοκυανίνης (ICG), MEGX και 

GEC. Η ICG, η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη, βασίζεται στην κάθαρση της 
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χρωστικής από το ήπαρ. Η ICG αποβάλλεται εξ ολοκλήρου από το ήπαρ και 

απεκκρίνεται ανεπηρέαστη στη χολή χωρίς εντεροηπατική κυκλοφορία εκ 

νέου. Η αποβολή θεωρείται απομειωμένη όταν ποσοστό ≥15% της χρωστικής 

παραμένει (ποσοστό κατακράτησης) εντός του πλάσματος για 15 λεπτά μετά 

τη χορήγηση της χρωστικής. Ασφαλής μείζων ηπατική εκτομή μπορεί να 

διενεργηθεί σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος και ποσοστό κάθαρσης του 

ICG μεταξύ 10-15% (55). Η επιλογή των ιδανικών υποψηφίων περιλαμβάνει 

ικανοποιητική αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργικής εφεδρείας και της 

επέκτασης του όγκου (56). Ωστόσο, η επιλογή ασθενών χωρίς πυλαία 

υπέρταση όπως ορίζεται από μέτρηση πίεσης της ηπατικής φλέβας (HVPG) 

<10mmHg, ICG15 <20%, απουσία οισοφαγικών κιρσών, σπληνομεγαλίας 

ή/και χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων (<100.000/mm3) οδηγεί σε ποσοστό 

εξαιρεσιμότητας μικρότερο του 20%. 

Η υπολογιστική ογκομετρία (CT volumetry) είναι απαραίτητη ως υποκατάστατος 

δείκτης της ηπατικής λειτουργίας, ενώ σε αρκετές μελέτες έχει τεκμηριωθεί ο 

ισχυρός συσχετισμός υπολειπόμενου ήπατος και μετεγχειρητικής θνησιμότητας. 

Εμβολισμός πυλαίας φλέβας συστήνεται σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος εάν 

το υπολειπόμενο ήπαρ (FLR) είναι λιγότερο του 40% (57). Σε περίπτωση τιμών 

του ICG–R15 κάτω του 20%, συστήνεται εμβολισμός της πυλαίας φλέβας (PVE) 

για FLR μεταξύ 40 και 60%.  

Η εξέταση αναπνοής LiMAx σε συνδυασμό με υπολογιστική ογκομετρία έχει 

προταθεί για την εκτίμηση της λειτουργίας του FLR. Η εν λόγω εξέταση 

όγκου–λειτουργίας, μολονότι χρήσιμη προεγχειρητικά, χρήζει αξιολόγησης σε 

τυχαιοποιημένες δοκιμές.  

Το σύστημα βαθμολόγησης MELD είναι επίσης σημαντικό ως μεμονωμένη 

εξέταση για τον υπολογισμό της ηπατικής λειτουργίας σε ασθενείς σταδίου 

κατά Child-Pugh. Σε πολλές μελέτες αποκαλύπτεται η σχέση μεταξύ 

βαθμολόγησης MELD και μετεγχειρητικής θνητότητας και νοσηρότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, βαθμός MELD >9 θεωρείται σχετική αντένδειξη μείζονος 

εκτομής ήπατος, ενώ βαθμός MELD >11 συνιστά απόλυτη αντένδειξη 
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οποιασδήποτε τμηματικής εκτομής, λόγω υψηλού ποσοστού θνησιμότητας 

(58). Η πυλαία υπέρταση καθαυτή δεν αποτελεί αντένδειξη εκτομής σε 

ασθενείς με ΗΚΚ και με κίρρωση εάν η βαθμολογία MELD είναι χαμηλή (59).  

Όλοι οι ασθενείς, πριν από τη διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

κλινική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων του διεθνούς κανονικοποιημένου πηλίκου 

προθρομβίνης (INR), χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT) και 

αιμοπεταλίων. 

Βάσει ενδελεχούς προεγχειρητικής εξέτασης, συστήνεται χειρουργική 

επέμβαση εφόσον κρίνεται τεχνικά εφικτή, με αρνητικά όρια και χαμηλό 

ποσοστό μετεγχειρητικής δυσλειτουργίας. 

Συστάσεις 

 Για την αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας προεγχειρητικά, 
συστήνεται η χρήση του συστήματος CTP (LOE II, SOR B). 
 Η εξέταση του ICG–R15 μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
συμπληρωματική μέθοδος για την εκτίμηση κινδύνου (LOE III, SOR B).  
 Επί σχεδιασμού μείζονος εκτομής, η υπολογιστική ογκομετρία 
και το σύστημα MELD λειτουργούν συμπληρωματικά προεγχειρητικά για 
την εκτίμηση της θνησιμότητας (LOE III, SOR B). 
  Πυλαία υπέρταση ή/και αριθμός αιμοπεταλίων <100.000/mm3 
αποτελούν σχετική αντένδειξη εκτομής, ανάλογα με τον τύπο της 
εκτομής (LOE II, SOR B). 
 Πολυεστιακότητα, εξωηπατική νόσος και διήθηση μείζονων 
αγγείων αποτελούν αντενδείξεις εκτομής για την πλειονότητα των 
ασθενών (LOE III, SOR B). 
 Εκτομή ήπατος ενδείκνυται για ασθενείς με επαρκή ηπατική 
λειτουργία, όγκο άνευ διήθησης μείζονων αγγείων και επαρκές 
υπολειπόμενο ήπαρ. 
 Για την αύξηση του FLR, θα πρέπει να εφαρμόζεται εμβολισμός 
της πυλαίας φλέβας (PVE). 
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 Όρια εκτομής >2cm και ανατομικές εκτομές ωφελούν τους 
ασθενείς όσον αφορά την ογκολογική έκβαση. 
 Η τεχνική και η μέθοδος (ανοιχτή ή λαπαροσκοπική) της εκτομής 
καθορίζονται από την πείρα του χειρουργού. 

1.6.2 Εκτομή  

Η εκτομή ήπατος είναι η πρωταρχική και δυνητικά θεραπευτική αντιμετώπιση 

ΗΚΚ σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς με ΗΚΚ. Η εκτομή παρέχει 

ποσοστό 5ετούς επιβίωσης άνω του 50% αλλά με ποσοστό υποτροπής στα 5 

έτη που υπερβαίνει το 70%. Η βαθμολόγηση κατά CTP αποτελεί τον αρχικό 

δείκτη προεγχειρητικής αξιολόγησης του χειρουργικού κινδύνου για 

υποψήφιους εκτομής στο ήπαρ. Η αναλογία FLR/συνολικού όγκου ήπατος 

είναι κρίσιμης σημασίας κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό της χειρουργικής 

εξαίρεσης. Η αναλογία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% για ασθενείς 

χωρίς κίρρωση και τουλάχιστον 30-40% για ασθενείς με ηπατική λειτουργία 

σταδίου Α κατά Child–Pugh. Εάν η αναλογία FLR/συνολικού όγκου ήπατος 

είναι χαμηλότερη των συνιστώμενων τιμών, πρέπει να εξετάζεται 

προεγχειρητικός εμβολισμός της πυλαίας φλέβας (PVE) προς επίτευξη 

υπερτροφίας του ήπατος. Περαιτέρω χαρακτηριστικά του όγκου, ιδίως το 

μέγεθος, η μακρο- ή μικροσκοπική αγγειακή διήθηση και η πολυεστιακή νόσος 

θα πρέπει επίσης να εκτιμώνται. Εν γένει, η εκτομή ήπατος ως δυνητικά 

θεραπευτική επιλογή θα πρέπει να εξετάζεται για ασθενείς με επαρκή ηπατική 

λειτουργία (CTP A άνευ πυλαίας υπέρτασης), μονήρες μόρφωμα άνευ 

διήθησης μείζονων αγγείων και με επαρκή υπολειπόμενο ήπαρ (60,61). 

Μολονότι έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές διατομής, όπως όλα δείχνουν, 

μόνον η πείρα του χειρουργού και η θέση του όγκου μπορούν να καθορίσουν 

τη βέλτιστη μέθοδο. Ασθενείς που υποβάλλονται σε εκτομή ήπατος φαίνεται 

να ωφελούνται από χειρουργικό όριο 2 cm, ενώ ανατομικές εκτομές πρέπει να 

διενεργούνται εφόσον δεν αντενδείκνυνται από την ηπατική λειτουργία του 

ασθενούς. Η τεχνική πρόσθιας προσπέλασης εμφανίζεται ωφέλιμη σε 

ασθενείς με ΗΚΚ τουλάχιστον 5 cm. Όσον αφορά την επίτευξη βέλτιστου 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 29 
 

αγγειακού ελέγχου κατά τη διάρκεια ηπατεκτομής, υποστηρίζεται η χρήση 

διάφορων τεχνικών, αλλά κατά τα φαινόμενα οι εκτομές στο ήπαρ χωρίς 

απόφραξη μείζονων αγγείων είναι ασφαλείς εφόσον εφαρμόζονται οι 

κατευθυντήριες οδηγίες της σύγχρονης χειρουργικής ήπατος ή ολικός 

ηπατικός αγγειακός αποκλεισμός επί αλλοιώσεων που διηθούν μείζονες 

ηπατικές φλέβες ή εκείνες που γειτνιάζουν με την κοιλοηπατική συμβολή. 

Τέλος, για όγκους ≤5 cm εντοπιζόμενους στα περιφερειακά τμήματα του 

ήπατος, ενδείκνυται η διενέργεια λαπαροσκοπικής εκτομής από 

πεπειραμένους χειρουργούς. 

Συστάσεις  

 Η επιλογή θεραπείας υπαγορεύεται από το καρκινικό στάδιο, τους 
διαθέσιμούς πόρους και το επίπεδο πείρας του ιατρού. Οι συστάσεις για 
θεραπεία με βάση τη σταδιοποίηση βασίζονται ως επί το πλείστον στα 
ευρήματα αναδρομικών μελετών.  

1.7 Μεταμόσχευση ήπατος  

Η ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος (ΟΜΗ) είναι η καλύτερη διαθέσιμη 

θεραπεία ίασης για ασθενείς με ΗΚΚ και κίρρωση επί απουσίας 

μεταστάσεων ή μακροσκοπικής αγγειακής διήθησης. Στα κριτήρια επιλογής 

ασθενών για μεταμόσχευση ήπατος συγκαταλέγονται τα λεγόμενα κριτήρια 

του Μιλάνου (μονήρης όγκος έως 5 cm, ή μέχρι και 3 όγκοι μέγιστης 

διαμέτρου ≤3 cm έκαστος, άνευ ενδείξεων μακροσκοπικής αγγειακής 

διήθησης ή εξωηπατικής νόσου) ή τα εκτεταμένα κριτήρια του 

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF) (μονήρης 

όγκος μεγέθους έως και 6,5 cm ή μέχρι και 3 όγκοι μέγιστης διαμέτρου 4,5 

cm και μέγιστο συνολικό μέγεθος όγκου τα 8 cm). Η επιλογή ασθενών με 

βάση τα κριτήρια του Μιλάνου είχε ως αποτέλεσμα ποσοστό 75% ως προς 

την 4ετή συνολική επιβίωση και ποσοστό 83% ως προς την ελεύθερη 

υποτροπής νόσου επιβίωση, ενώ με βάση τα κριτήρια του UCSF είχε ως 

αποτέλεσμα ποσοστά επιβίωσης που κυμαίνονταν από 38% έως 93%.  



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 30 
 

Η μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη (LDLT) συνδέεται με υψηλότερα 

ποσοστά υποτροπής, πιθανώς λόγω πολλαπλασιαστικών ερεθισμάτων του 

αναγεννητικού ηπατικού μοσχεύματος. Το σύστημα MELD λειτουργεί ως 

μετρητής της θνησιμότητας προ μεταμόσχευσης. Η μεταμόσχευση σωτηρίας 

(ST) αναφέρεται σε εκτομή ήπατος ως θεραπεία πρώτης γραμμής, 

εξετάζοντας την ΟΜΗ σε περίπτωση υποτροπής του όγκου ή υποβάθμισης 

της ηπατικής λειτουργίας. Η μεταμόσχευση σωτηρίας δεν αυξάνει τον 

εγχειρητικό κίνδυνο και προσφέρει μια ευκαιρία μακροπρόθεσμης επιβίωσης 

όταν η υποτροπή ΗΚΚ είναι περιορισμένη (62).  

Η ΟΜΗ μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε περιπτώσεις 

εκτομής πρώτης γραμμής και ιστολογικών χαρακτηριστικών όπως 

δορυφορικά οζίδια ή μικραγγειακή διήθηση. Η ιστολογική ανάλυση και οι 

μικροσυστοιχίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον αλγόριθμο διαχείρισης. 

Σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική πρόθεση, η εκτομή ήπατος υπερέχει της 

μεταμόσχευσης στην ομάδα των κριτηρίων του Μιλάνου με χαμηλή 

βαθμολογία MELD, μολονότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα. Θεραπεία 

προ της μεταμόσχευσης ήπατος μπορεί να προσφέρεται ως θεραπεία 

«γέφυρας» ή ογκομείωσης και περιλαμβάνει καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες 

(RFA), σύμμορφη ακτινοθεραπεία, διαρτηριακό χημειοεμβολισμό (TACE), 

σοραφενίμπη, διαδερμική έγχυση αιθανόλης και ηπατική εκτομή για μείωση 

σταδίου (63). Μολονότι οι διιστάμενες απόψεις για αρκετά ζητήματα που 

αφορούν τη μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς με ΗΚΚ κλιμακώνονταν κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες, σε διεθνή διάσκεψη συναίνεσης που διεξήχθη στη 

Ζυρίχη το 2011 συντάχθηκαν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες και 

συστάσεις για ασθενείς με ΗΚΚ που είναι επιλέξιμοι για μεταμόσχευση 

ήπατος (64). Παράρτημα I  

Συστάσεις  

 Η ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος είναι η καλύτερη διαθέσιμη 
θεραπεία ίασης ΗΚΚ σε έδαφος κίρρωσης άνευ μεταστάσεων ή 
αγγειακής διήθησης. 
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 Για την επιλογή ασθενών με ΗΚΚ για ορθοτοπική μεταμόσχευση 
ήπατος, συστήνεται η χρήση των κριτηρίων του Μιλάνου και του UCSF. 
 Η μεταμόσχευση σωτηρίας προσφέρεται ως εύλογη μέθοδος 
αντιμετώπισης υποτροπής ΗΚΚ με καλά ιστολογικά χαρακτηριστικά. 
 Θεραπείες «γέφυρας» ή ογκομείωσης προ της μεταμόσχευσης 
ήπατος μπορούν να χορηγηθούν, μολονότι απαιτούνται περισσότερα 
δεδομένα. 
 Η ενσωμάτωση της βιολογίας του όγκου σε κριτήρια επιλογής 
ασθενών για μεταμόσχευση ήπατος είναι κεφαλαιώδους σημασίας, 
μολονότι τα κριτήρια του Μιλάνου είναι υποκατάστατος δείκτης της 
επιθετικότητας του ΗΚΚ. 
 

1.8 Παθολογοανατομική έκθεση  

Μια ολοκληρωμένη παθολογοανατομική έκθεση για χειρουργικά 

παρασκευάσματα ΗΚΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά 

δεδομένα (65,66):  

1.8.1 Μακροσκοπική εξέταση  
 Παρασκεύασμα: τύπος (λοβεκτομή, τμηματεκτομή, ηπατεκτομή), βάρος 

και διαστάσεις. 

 Όγκος/οι: αριθμός και διαστάσεις, απόσταση από τα χειρουργικά όρια, 

μακροσκοπική αγγειακή διήθηση, παρουσία δορυφορικών οζιδίων. 

 Πρόσθετη εκτίμηση: κάψα ήπατος και γειτνιάζοντες ιστοί, μη καρκινικό 

ηπατικό παρέγχυμα, χοληδόχος κύστη, αριθμός και θέση λεμφαδένων. 

   1.8.2 Ιστοπαθολογία  
 Τύπος όγκου, ιστολογική μορφή και ιστολογική διαφοροποίηση 

(βαθμοί I-IV ή βαθμοί 1-4) (30,31,67). 

 Πολυοζώδης νόσος: διαφοροποίηση μεταξύ πολυεστιακής και 

μεταστατικής νόσου (εφόσον καθίσταται εφικτή). 
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 Σχόλια για: όρια χειρουργικής εκτομής, αγγειακή και περινευρική διήθηση, 

παρουσία ινώδους κάψας και δορυφορικών οζιδίων, διήθησης της 

ηπατικής κάψας, της πύλης του ήπατος, του σπλαγχνικού περιτοναίου ή 

παρακείμενων οργάνων, λεμφαδενικές μεταστάσεις, αλλοιώσεις 

σχετιζόμενες με προεγχειρητική θεραπεία/καυτηριασμό του όγκου 

(ποσοστό νεκρωτικού όγκου). 

 Μη καρκινικό ηπατικό παρέγχυμα: υποκείμενη χρόνια ηπατική νόσος 

(αιτιολογία, προσήκουσα βαθμολόγηση και σταδιοποίηση), παρουσία 

δυσπλαστικών εστιών, μετάλλαξη μικρών ή μεγάλων κυττάρων σε 

κιρρωτικά οζίδια ή σε ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία χοληφόρων. 

 Ταξινόμηση pTNM - SNOMED ή Κώδικες ICD O (68,69).  

1.8.3 Σταδιοποίηση ΗΚΚ  
Εκτός από το TNM, συστήματα σταδιοποίησης τα οποία ενσωματώνουν 

χαρακτηριστικά σχετικά με τη φύση της υποκείμενης ηπατικής νόσου, της 

ηπατικής λειτουργίας, της λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς ή/και του 

μεγέθους και του αριθμού των οζιδίων χρησιμοποιούνται ολοένα και 

περισσότερο για την εκτίμηση πρόγνωσης του ασθενούς σε κλινικές δοκιμές 

και κατά τη θεραπευτική διαχείριση. Μεταξύ αυτών, το σύστημα ταξινόμησης 

BCLC χαίρει της ευρύτερης συναίνεσης σε διεθνές επίπεδο (70,71), [Εικόνα 
2]. Εντούτοις, το σύστημα σταδιοποίησης TNM, παρά τις υποδεέστερες 

προγνωστικές δυνατότητές του, είναι το σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα σε 

χρήση για ασθενείς υποβαλλόμενους σε εκτομή ήπατος (72). 

1.9 Πολυκεντρικός έναντι μεταστατικού ΗΚΚ  

Στην περίπτωση πολυοζώδους ΗΚΚ, η διαφοροποίηση μεταξύ πολυκεντρικής 

προέλευσης και ενδοηπατικής μετάστασης έχει μεγάλη κλινική σημασία. Το 

πολυκεντρικό ΗΚΚ συνήθως χαρακτηρίζεται από πιο καλοήθη συμπεριφορά 

με όψιμη υποτροπή, ενώ το μεταστατικό ΗΚΚ είναι πιο επιθετικό και ενδέχεται 

να εκδηλώσει πρώιμη υποτροπή. Η ακριβέστερη μέθοδος για την 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι ο αλληλότυπος του όγκου, που 

παραμένει ωστόσο σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει εισαχθεί στην κλινική 
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πρακτική. Επί του παρόντος, για αυτή τη διάκριση γίνεται χρήση 

μακροσκοπικών (που εκτιμώνται επίσης απεικονιστικά) και ιστολογικών 

κριτηρίων (65).  

Συστάσεις  

 Για ακριβή παθολογοανατομική σταδιοποίηση του ΗΚΚ, στην 
παθολογοανατομική έκθεση για χειρουργικά παρασκευάσματα θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται μακροσκοπικά (αριθμός και διαστάσεις 
του/των όγκου/ων, αγγειακή διήθηση, παρουσία δορυφορικών 
οζιδίων, επέκταση σε γειτνιάζοντες ιστούς/όργανα, αριθμός και θέση 
λεμφαδένων) και ιστολογικά (αγγειακή διήθηση, διήθηση της κάψας 
του ήπατος, της πύλης ή γειτνιαζόντων ιστών, λεμφαδενικές 
μεταστάσεις) δεδομένα (LOE I, SOR A). 
 Επί πολυοζώδους ΗΚΚ, η ακριβέστερη μέθοδος για τη διάκριση 
μεταξύ πολυκεντρικής προέλευσης και ενδοηπατικής μετάστασης είναι ο 
αλληλότυπος του όγκου. Η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται ακόμη στην 
κλινική πρακτική και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνεται συστηματική 
χρήση μακροσκοπικών (που εκτιμώνται επίσης απεικονιστικά) και 
ιστολογικών κριτηρίων (LOE III, SOR B). 
 Για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και την εγγραφή 
ασθενών με ΗΚΚ σε κλινικές δοκιμές, θα πρέπει να γίνεται χρήση του 
συστήματος ταξινόμησης BCLC (LOE II, SOR B). 
 Η ταξινόμηση pTNM θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
παθολογοανατομική σταδιοποίηση ΗΚΚ και να περιλαμβάνεται στην 
παθολογοανατομική έκθεση για τα χειρουργικά παρασκευάσματα (LOE I, 
SOR A). 
 Συνδυασμός των προγνωστικών πληροφοριών από τα 
συστήματα σταδιοποίησης BCLC και TNM μπορεί να χρησιμοποιείται με 
στόχο την εκτίμηση της έκβασης χειρουργηθέντων ασθενών με ΗΚΚ 
(LOE II, SOR B). 
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1.10 Τοπικο-περιοχική θεραπεία  

1.10.1 Καυτηριασμός  
Υπάρχουν αρκετές δυνητικά θεραπευτικές ή παρηγορητικές προσεγγίσεις για 

την αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (73,74).  

Όσον αφορά ασθενείς στους οποίους εκδηλώνεται πρώιμου σταδίου ΗΚΚ, με 

κάποια διατηρούμενη ηπατική λειτουργία (A ή B κατά Child–Pugh), και 

μονήρες οζίδιο ΗΚΚ <5 cm σε διάμετρο ή με όχι περισσότερα των τριών 

οζιδίων, έκαστο διαμέτρου < 3 cm, η επιλογή της θεραπείας βασίζεται στη 

σοβαρότητα της ηπατικής δυσλειτουργίας, το επίπεδο της πυλαίας υπέρτασης 

και τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς όσον αφορά τις συνυπάρχουσες 

συνθήκες. Χειρουργική εκτομή θα πρέπει κατ’ αρχάς να εξετάζεται για 

ασθενείς με μονήρεις όγκους και χωρίς πυλαία υπέρταση. Διαφορετικά, η 

πλέον κατάλληλη θεραπεία για πρώιμου σταδίου ΗΚΚ είναι η μεταμόσχευση 

ήπατος. Ο τοπικός καυτηριασμός είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική 

θεραπεία για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε εκτομή, ή 

παρηγορητική προσέγγιση πριν από μεταμόσχευση (71,75,76). 

Ασθενείς με ήπια συμπτώματα σχετιζόμενα με τον καρκίνο, αγγειακή διήθηση 

ή εξωηπατική διασπορά θεωρείται πως έχουν νόσο προχωρημένου σταδίου 

και δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για ριζικές θεραπείες.  

1.10.2 Διαδερμική έγχυση αιθανόλης (ΔΕΑ)  
Η διαδερμική έγχυση αιθανόλης (ΔΕΑ) εισήχθη στην κλινική πρακτική κατά τη 

δεκαετία του 1980, ούσα η πρώτη διαδερμική μέθοδος θεραπευτικής αγωγής 

για ΗΚΚ (77). Με την εν λόγω τεχνική, 95% αιθανόλη εγχέεται απευθείας 

εντός του όγκου υπό την καθοδήγηση υπέρηχου ή αξονικού τομογράφου. Η 

αιθανόλη προκαλεί τοπική νέκρωση του όγκου ως αποτέλεσμα κυτταρικής 

αφυδάτωσης, μετουσίωσης πρωτεϊνών και χημικής απόφραξης των αγγείων 

του όγκου. 
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1.10.3 Καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες (RFA) κατόπιν ΔΕΑ 
Μολονότι η διαδερμική έγχυση αιθανόλης είναι αποδεδειγμένα πολύτιμη 

μέθοδος αντιμετώπισης κατά προτίμηση μικρών αλλοιώσεων ΗΚΚ, αρκετές 

τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητά 

της επί μικρών ΗΚΚ είναι υποδεέστερη εκείνη του καυτηριασμού με 

ραδιοσυχνότητες όσον αφορά τη συνολική επιβίωση, τα ποσοστά ελεύθερης 

νόσου επιβίωσης, την τοπική υποτροπή και την ανταπόκριση του όγκου 

(78,79). 

1.10.4 Καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες  
 Ο καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες (RFA) είναι μια ασφαλής και 

αποτελεσματική τεχνική αντιμετώπισης ΗΚΚ πρώιμου σταδίου (80-82). 

Δείκτες πρόβλεψης πλήρους καυτηριασμού (ή πλήρους ανταπόκρισης) είναι 

μικρού μεγέθους (διάμετρος ≤3 cm) όγκοι και σαφώς διαφοροποιημένα και μη 

διηθητικά ΗΚΚ. Σε αρκετές μελέτες αναφέρονται ποσοστά πλήρους 

καυτηριασμού της τάξης του 80–100% σε ΗΚΚ ≤3 cm, 50–80% σε ΗΚΚ 3–5 

cm, και 25% σε ΗΚΚ >5 cm (83-85). 

Η πρόοδος που σημειώνεται στην τεχνολογία, με τη δημιουργία ισχυρών 

γεννητριών ή διατάξεων πολλαπλών μικροκαθετήρων, και στις τεχνικές 

ελιγμών επιτρέπουν την αντιμετώπιση ακόμη μεγαλύτερων όγκων (86).  

Η βιοψία διά βελόνης προ θεραπείας, ο χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης του 

όγκου, υποκάψιες αλλοιώσεις, ασθενείς λαμβάνοντες θεραπεία σε πολλαπλές 

συνεδρίες, καθώς και αλλοιώσεις όπου απαιτείται τοποθέτηση περισσότερων 

του ενός ηλεκτροδίων αναγνωρίζονται ως παράγοντες κινδύνου λιγότερο 

επιτυχημένης έκβασης (87). 

1.10.5 Κρυοπηξία  
Πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να 

διενεργηθεί σε μεγαλύτερου μεγέθους όγκους, με διάμετρο έως και 8 cm, ενώ 

οι περισσότερες άλλες τεχνικές καυτηριασμού όγκων στέφονται με επιτυχία 

μόνο επί μικρών όγκων (88). Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνική αποφεύγεται 
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στη θεραπεία του ΗΚΚ, κατά κύριο λόγο εξαιτίας του ποσοστού επιπλοκών 

της, που αναφέρεται ότι ανέρχεται σε 40,7% και του κινδύνου «κρυοσόκ», 

μιας δυνητικά μοιραίας για την ανθρώπινη ζωή κατάστασης, που έχει ως 

αποτέλεσμα πολυοργανική ανεπάρκεια, θρομβοπάθεια και διάχυτη 

ενδαγγειακή πήξη κατόπιν κρυοπηξίας, με ποσοστό εμφάνισης 1%.  

1.10.6 Καυτηριασμός με μικροκύματα  
Καυτηριασμός με μικροκύματα (MWA) διενεργείται κατά κύριο λόγο σε μικρά 

ΗΚΚ. Συμπεραίνεται ότι υπάρχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες 

μακροπρόθεσμης επιβίωσης κατόπιν θεραπείας με MWA για ασθενείς με 

μονήρη όγκο ≤4 cm και κίρρωση σταδίου A κατά Child-Pugh (89). Ο 

καυτηριασμός με μικροκύματα έχει τεθεί σε σύγκριση με άλλες τεχνικές 

καυτηριασμού σε διάφορες μελέτες. Οι Seki κ.ά. συνέκριναν αναδρομικά 

καυτηριασμό με μικροκύματα και διαδερμική έγχυση αιθανόλης για μικρά ΗΚΚ 

(≤2 cm). Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι ο MWA ενδεχομένως 

υπερέχει της διαδερμικής έγχυσης αιθανόλης ως προς τον τοπικό έλεγχο 

μικρών ΗΚΚ χαμηλής ή μέτριας διαφοροποίησης (90). Στη μοναδική 

τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης MWA και RFA προέκυψε ότι αμφότερες οι 

τεχνικές είχαν ισάξια θεραπευτική αποτελεσματικότητα, ποσοστά επιπλοκών 

και ποσοστά υπολειμματικών εστιών νόσου που δεν είχε λάβει πρότερη 

θεραπεία. Εντούτοις, ο καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες παρέχει το 

πλεονέκτημα επίτευξης καυτηριασμού του όγκου σε λιγότερες συνεδρίες (91). 

1.10.7 Καυτηριασμός με laser  
Η εισαγωγή μονής μήλης μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα μικρό πεδίο 

καυτηριασμού, επομένως συχνά η τοποθέτηση πολλαπλών οπτικών ινών 

καθίσταται αναγκαία για την αντιμετώπιση αλλοιώσεων μεγαλύτερου μεγέθους 

(>5 cm), διαδικασία που ενδέχεται να είναι τεχνικά επίμοχθη και να έχει ως 

αποτέλεσμα παρατεταμένο χρόνο θεραπείας. Τα κριτήρια επιλογής ασθενών 

για διάμεση θερμοθεραπεία με laser (LITT) είναι σε γενικές γραμμές όμοια με 

εκείνα άλλων τεχνικών καυτηριασμού. Ιδανικά, οι αλλοιώσεις θα πρέπει να 

είναι <3 cm σε διάμετρο και εντοπισμένες εν τω βάθει του ηπατικού 
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παρεγχύματος. Οι Arienti κ.ά. εκπόνησαν πολυκεντρική μελέτη σε 353 

ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία με LITT, με σκοπό τη διερεύνηση της 

ασφάλειας και των επιπλοκών, και ανέφεραν ότι η LITT είναι μια ασφαλής 

θεραπευτική μέθοδος με ποσοστό μείζονων επιπλοκών μόλις 1,5% (0,8% 

θάνατοι) και ποσοστό ήσσονων επιπλοκών 6,2%. Δηλώθηκε επίσης ότι 

επετεύχθη συνολική ανταπόκριση σε ποσοστό 60%, ανεξαρτήτως μεγέθους 

όγκου, και 81% επί αλλοιώσεων ΗΚΚ ≤3 cm (92). Διασπορά του όγκου 

κατόπιν της θεραπείας δεν έχει αναφερθεί. Σε μία τυχαιοποιημένη δοκιμή, η 

ετέθη σύγκριση μεταξύ LITT και RFA για την αντιμετώπιση ΗΚΚ πρώιμου 

σταδίου (μονήρες οζίδιο ή τρία οζίδια ≤3 cm έκαστο).  

Συστάσεις  

 Μέθοδοι καυτηριασμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
ασθενείς όταν η χειρουργική εξαίρεση δεν είναι εφικτή (LOE II, SOR B). 
 Τα καλύτερα αποτελέσματα διαπιστώνονται σε μικρούς, μονήρεις 
όγκους ≤3 cm (LOE III, SOR B).  
 Συχνά η χρήση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών καθίσταται 
αναγκαία προς επίτευξη πλήρους καυτηριασμού του όγκου, ιδίως όσον 
αφορά μεγαλύτερες αλλοιώσεις (LOE III, SOR B). 
 Ο καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες (RFA) μπορεί να 
αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία «γέφυρας» με τη 
μεταμόσχευση ήπατος κατά τη διάρκεια 6μηνης περιόδου αναμονής 
(LOE III, SOR B). 
 Ο καυτηριασμός με μικροκύματα (MWA) παρέχει περισσότερες 
πιθανότητες μακροπρόθεσμης επιβίωσης για ασθενείς με μονήρη όγκο 
μικρότερου από 4 cm και κίρρωση σταδίου Α κατά Child-Pugh (LOE III, 
SOR C).  
 Όσον αφορά τις περισσότερες τεχνικές καυτηριασμού, η αύξηση 
της διαμέτρου του όγκου είναι αντιστρόφως ανάλογη των πιθανοτήτων 
πλήρους καυτηριασμού. Ο συνδυασμός τοπικού καυτηριασμού και 
ενδοαρτηριακών θεραπειών ενδέχεται να καλύπτει αδυναμίες της 
μονοθεραπείας για μεγαλύτερους όγκους (LOE III, SOR C). 
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1.10.8 Διαρτηριακός χημειοεμβολισμός (TACE) 
Ο διαρτηριακός χημειοεμβολισμός (TACE) έχει καθιερωθεί ως πρότυπο 

θεραπείας για μη εγχειρήσιμους ασθενείς με ευμεγέθη ή πολυοζώδη μη 

διηθητικό όγκο που περιορίζεται στο ήπαρ, και με διατηρούμενη ηπατική 

λειτουργία (93). TACE εφαρμόζεται επίσης σε ασθενείς με πρώιμου σταδίου 

ΗΚΚ όταν ριζικές θεραπείες –συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 

ήπατος, της εκτομής ήπατος και του καυτηριασμού υπό απεικονιστική 

καθοδήγηση– αποκλείονται, καθώς επίσης και στο πλαίσιο συνδυασμένων 

στρατηγικών συμπεριλαμβανομένων διαδερμικών θεραπειών (94-97).  

Μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών που αξιολογούν τη 

χρήση του αρτηριακού εμβολισμού ή του χημειοεμβολισμού, ή αμφοτέρων ως 

παρηγορητικής θεραπείας πρώτης γραμμής για ΗΚΚ κατέδειξε τη σύνδεση 

αυτών των διαδικασιών με βελτιωμένο ποσοστό 2ετούς επιβίωσης σε 

σύγκριση με συντηρητική θεραπεία (98). Ο TACE χρησιμοποιείται επίσης ως 

νεοεπικουρική θεραπεία ή ως μέσο μείωσης σταδίου προ μεταμόσχευσης 

ήπατος, παραμένει εντούτοις ασαφές κατά πόσον αυτές οι προσεγγίσεις 

παρέχουν όφελος επιβίωσης. Μετά τον εμβολισμό, σύνδρομο με πυρετό και 

κοιλιακό άλγος σχετιζόμενο με ηπατική ισχαιμία εκδηλώνεται σε ποσοστό έως 

και 50% ασθενών που υποβλήθηκαν σε TACE. Ο εμβολισμός δεν θα πρέπει 

να διενεργείται χωρίς τη χρήση χημειοθεραπευτικού παράγοντα· τα δεδομένα 

που καθορίζουν την επιλογή του χημειοθεραπευτικού παράγοντα ή του 

προγράμματος εκ νέου θεραπείας, η οποία πρακτικά κυμαίνεται από 2 έως 5 

συνεδρίες, είναι λίγα. Ο ιδανικός σχεδιασμός TACE θα πρέπει να επιτρέπει 

μέγιστη και σταθερή συγκέντρωση του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου εντός 

του όγκου, με ελάχιστη συστημική έκθεση σε συνδυασμό με βαθμονομημένη 

απόφραξη των καρκινικών αγγείων (99). Ενώ ο συμβατικός TACE με 

χορήγηση αντικαρκινικού γαλακτώματος ακολουθούμενης από εμβολικούς 

παράγοντες έχει καταστεί η δημοφιλέστερη τεχνική, η εισαγωγή εμβολικών 

μικροσφαιριδίων έκλυσης φαρμάκων προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική 

σχημάτων με βάση το Lipiodol (95). Σε πρόσφατες τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες δοκιμές, η χρήση μικροσφαιριδίου που απελευθερώνει το 
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φάρμακο ελεγχόμενα κατά τη διάρκεια του TACE αποδείχθηκε ότι συνδέεται 

με μείωση τόσο των ηπατικών όσο και των συστημικών παρενεργειών, και με 

αύξηση της τοπικής ανταπόκρισης του όγκου (95).  

1.10.9 Ύττριο 
Ο ακτινοεμβολισμός με μικροσφαιρίδια υττρίου-90 χρησιμοποιείται πρόσφατα 

ως παρηγορητική θεραπεία για ασθενείς με κίρρωση σταδίου Α κατά Child–

Pugh και ΗΚΚ μεσαίου σταδίου. Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για τη μείωση 

σταδίου μη χειρουργικά εξαιρέσιμου ΗΚΚ σε δυνητικά θεραπευτικές 

προσπελάσεις, όπως η χειρουργική εκτομή, ο διαδερμικός καυτηριασμός, 

ακόμη και σε θεραπεία «γέφυρας» για μεταμόσχευση του ήπατος (100). Αν 

και έχουν προκύψει χρήσιμα δεδομένα από διάφορες μελέτες, η εν λόγω 

θεραπεία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και τυχαιοποιημένων δοκιμών. 

1.11 Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας σε μη εξαιρέσιμη νόσο 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση 

ακτινοθεραπείας εξωτερικής δέσμης παρέχουν πλέον τη δυνατότητα 

εστιασμένης χορήγησης ακτινοβολίας υψηλής δόσης σε όγκους ΗΚΚ 

προφυλάσσοντας τον περιβάλλοντα ηπατικό ιστό. Αυξανόμενες ενδείξεις 

υποστηρίζουν την αξία της τρισδιάστατης σύμμορφης ή στερεοτακτικής 

ακτινοθεραπείας για ασθενείς με μη εξαιρέσιμη νόσο. 

Τα αποτελέσματα της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας σε δόσεις 

μεταξύ 40Gy και 60Gy σε αρκετές μελέτες είναι ενθαρρυντικά. Το ποσοστό 

αντικειμενικής ανταπόκρισης κυμαίνεται μεταξύ 30% και 56%, η μέση 

επιβίωση από 10 έως 15 μήνες, το ποσοστό μονοετούς επιβίωσης από 50% 

έως 90% και το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης από 9% έως 25%. Ποικίλα 

σχήματα κλασματοποίησης και δόσεων έχουν τεθεί σε χρήση, με τάση 

βελτίωσης του τοπικού ελέγχου με υψηλότερες δόσεις (101).  

Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί χορήγηση ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με 

TACE σε ποικίλα σχήματα, συχνότερα σε ασθενείς με καρκινικό θρόμβο στην 

πυλαία φλέβα και στην άνω κοίλη φλέβα. Τα ποσοστά ανταπόκρισης 
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κυμάνθηκαν από 25% έως 80%, της 2ετούς επιβίωσης από 10% έως 55% και 

της 5ετούς επιβίωσης από 9% έως 19%. Η συνδυασμένη προσέγγιση 

απέδωσε κάποια πλεονεκτήματα έναντι διαφύλαξης της ακτινοθεραπείας ως 

θεραπείας σωτηρίας. Η ογκομείωση του μορφώματος κατόπιν TACE ίσως 

επιτρέψει τη λιγότερη δυνατή ακτινοβόληση μη επινεμημένου ήπατος, 

επιτρέποντας έτσι τη χρήση υψηλότερων δόσεων με λιγότερη τοξικότητα 

(102). 

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε μελέτες φάσης 

I κυρίως σε ασθενείς με ηπατική λειτουργία σταδίου A ή B κατά Child–Pugh με 

1-3 αλλοιώσεις συνολικής μέγιστης διαμέτρου μικρότερης των 6 cm. 

Προκαταρκτικά αποτελέσματα χαρακτήρισαν τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία 

ως εφικτή και καλά ανεκτή μη επεμβατική θεραπεία σε κατάλληλα 

επιλεγμένους ασθενείς. Τοπικός έλεγχος και σταθεροποίηση της νόσου 

παρατηρήθηκε σε ποσοστό άνω του 90% ασθενών με ΗΚΚ, ενώ τα 

αναφερθέντα ποσοστά μονοετούς και 2ετούς επιβίωσης ανέρχονταν σε 75% 

και 60% αντιστοίχως (103).  

Συστάσεις  

 Η ακτινοθεραπεία μπορεί να αποτελεί επιλογή για ασθενείς με μη 
εξαιρέσιμη νόσο, που κρίνονται ως ακατάλληλοι για μεταμόσχευση 
ήπατος, και για ασθενείς με τοπική νόσο, οι οποίοι δεν μπορούν να 
χειρουργηθούν λόγω κακής λειτουργικής κατάστασης ή 
συννοσηρότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που 
υποστηρίζουν τη χρήση ακτινοθεραπείας στους συγκεκριμένους 
ασθενείς είναι περιορισμένα (LOE IV, SOR C).  

1.12 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Οι ασθενείς με ΗΚΚ στην πλειονότητά τους κατά την αρχική εξέταση έχουν μη 

εξαιρέσιμη ή μεταστατική νόσο, με δυσμενή πρόγνωση. Οι επιλογές 

θεραπείας επί προχωρημένης νόσου είναι περιορισμένες λόγω οριακής, αν 

όχι ανύπαρκτης, αποτελεσματικότητας της συμβατικής κυτταροτοξικής 
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χημειοθεραπείας. Το ΗΚΚ είναι ένας όγκος που αντιστέκεται στη 

χημειοθεραπεία εν μέρει λόγω της έκφρασης του γονιδίου 1 αντίστασης σε 

πολλαπλά φάρμακα (MDR-1). Εκτός αυτού, η ανοχή των περισσότερων 

ασθενών είναι περιορισμένη κατά τη χορήγηση πλήρων δόσεων 

πολυχημειοθεραπείας, εξαιτίας υποκείμενης κίρρωσης του ήπατος, γεγονός 

που περιορίζει περαιτέρω την επιτευξιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 

συστημικής θεραπείας. Η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία αποφέρει χαμηλά 

ποσοστά ανταπόκρισης και κανένα όφελος επιβίωσης. 

Πλέον, η γνώση των υποκείμενων μοριακών μηχανισμών της παθογένεσης 

του ΗΚΚ έχει διευρύνει τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, με την εισαγωγή της 

επιλογής στοχευμένης θεραπείας. Το ΗΚΚ είναι ετερογενής νόσος 

χαρακτηριζόμενη από δυσλειτουργία διάφορων μονοπατιών σηματοδότησης 

όπως των Ras/Raf/MEK/ERK, PI3k/Akt/mTOR, Wnt/β-Catenin ή του 

μονοπατιού Hedgehog (104). 

Οι μεταβολές στα σηματοδοτικά μονοπάτια έχουν ως αποτέλεσμα διαταραχές 

πολλαπλασιασμού και αγγειογένεσης, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα 

υψηλά επίπεδα κυκλοφορούντων μορίων όπως ο αγγειακός ενδοθηλιακός 

αυξητικός παράγοντας (VEGF), ο αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας 

(PDGF) και στην υπερέκφραση υποδοχέων όπως αυτού του επιδερμιδικού 

αυξητικού παράγοντα (EGFR). 

Ο από του στόματος αναστολέας πολλαπλών κινασών, σοραφενίμπη, ήταν η 

πρώτη δραστική ουσία που επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση της 

συνολικής επιβίωσης ασθενών με ηπατική λειτουργία σταδίου Α κατά Child–

Pugh και προχωρημένο ΗΚΚ, αν και το επιπλέον κλινικό όφελος ήταν μόλις 3 

μήνες (105). Μολαταύτα, πρόκειται για τον πρώτο παράγοντα με ουσιαστικό 

όφελος σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III. 

Επιλεγμένοι ασθενείς με ηπατική λειτουργία σταδίου B κατά Child-Pugh θα 

μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν από θεραπεία με σοραφενίμπη.  
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Συστάσεις  

 Πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή ασθενών με ΗΚΚ σε 
κλινικές δοκιμές. 
 Ασθενείς με ΗΚΚ, με προχωρημένη, μη εξαιρέσιμη ή μεταστατική 
νόσο και ηπατική λειτουργία σταδίου Α κατά Child-Pugh θα πρέπει να 
λαμβάνουν θεραπεία με σοραφενίμπη (LOE I, SOR A). 
 Επιλεγμένοι ασθενείς με ΗΚΚ, με προχωρημένη, μη εξαιρέσιμη ή 
μεταστατική νόσο και ηπατική λειτουργία σταδίου B κατά Child-Pugh, θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν από θεραπεία με σοραφενίμπη (LOE IV, SOR 
C).  
 

           

 

Εικόνα 2. Το σύστημα σταδιοποίησης BCLC για ΗΚΚ (M: ταξινόμηση 

μετάστασης. N: ταξινόμηση λεμφαδένων. PS: λειτουργική κατάσταση. RFA: 

καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες. TACE: διαρτηριακός χημειοεμβολισμός) 
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2. ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 

2.1 Καρκίνος της χοληδόχου κύστης  

2.1.1 Εισαγωγή 
Ο καρκίνος της χοληδόχου κύστης είναι μια μη συνήθης (επίπτωση περίπου 

5.000 νέων περιστατικών/έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες) αλλά σε μεγάλο 

βαθμό θανατηφόρος νεοπλασία. Σε πρώιμα στάδια, ο καρκίνος της 

χοληδόχου κύστης συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα και διαγιγνώσκεται 

τυχαία σε απεικονιστική εξέταση ή σε παθολοανατομικά παρασκευάσματα 

κατόπιν χολοκυστεκτομής. Επί προχωρημένης νόσου, ενδέχεται να 

προκύψουν γενικά συμπτώματα ή ίκτερος. Δυστυχώς, μόλις στο 10-20% των 

ασθενών εκδηλώνεται όγκος περιοριζόμενος στο τοίχωμα της χοληδόχου 

κύστης, ενώ το 40-60% των ασθενών έχουν αλλοιώσεις που διατιτραίνουν το 

τοίχωμα της χοληδόχου κύστης και διηθούν γειτνιάζοντα όργανα, και το 30% 

των ασθενών έχουν μεταστατική νόσο. Η επιβίωση ασθενών με καρκίνο της 

χοληδόχου κύστης συσχετίζεται με το στάδιο της νόσου. Το ποσοστό 5ετούς 

επιβίωσης σε αρχικά στάδια είναι κατά προσέγγιση 40% και επί τοπικο-

περιοχικής νόσου 15%. Επί προχωρημένης και μεταστατικής νόσου, η 

πρόγνωση είναι εξαιρετικά δυσμενής. 

2.1.2 Απεικονιστικές εξετάσεις  
Επί υποψίας νόσου στη χοληδόχο κύστη, το υπερηχογράφημα (US) είναι 

συχνά η πρώτη απεικονιστική τεχνική, λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους και 

της ευρείας διαθεσιμότητάς της (106). Μολονότι το υπερηχογράφημα διαθέτει 

σχετικά υψηλή ευαισθησία ως προς την ανίχνευση όγκου σε προχωρημένο 

στάδιο, η ακρίβειά του είναι χαμηλή σε περίπτωση πρώιμου σταδίου και 

μικρού μεγέθους αλλοιώσεων και, επιπλέον, δεν είναι αξιόπιστο για 

σταδιοποίηση. Ως εκ τούτου, η CT και, ολοένα και περισσότερο, η MRI 

χρησιμοποιούνται ευρύτερα για τον περαιτέρω χαρακτηρισμό ύποπτων και 

δυνάμει κακοήθων αλλοιώσεων της χοληδόχου κύστης και για σταδιοποίηση 

(107,108).  
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Το καρκίνωμα χοληδόχου κύστης μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε εξ 

αυτών των τεχνικών απεικόνισης ως μόρφωμα που καταλαμβάνει πλήρως ή 

υποκαθιστά τον αυλό της χοληδόχου κύστης, ως εστιακή ή διάχυτη 

ασύμμετρη πάχυνση του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης ή ως ενδοαυλική 

πολυποειδής αλλοίωση. Η MDCT είναι πλέον ευρέως διαθέσιμη και η 

αναφερόμενη ακρίβειά της ως προς τον καθορισμό της τοπικής έκτασης ή του 

T σταδίου πρωτοπαθούς καρκίνου χοληδόχου κύστης ανέρχεται σε ποσοστό 

έως και 84% (109) και 85% ως προς την πρόγνωση της εξαιρεσιμότητας λόγω 

της δυνατότητάς της να εντοπίζει ηπατική και αγγειακή διήθηση, 

λεμφαδενοπάθεια και απομακρυσμένες μεταστάσεις (110). Η MDCT 

διενεργείται συνήθως ως μη ενισχυμένη ή ενισχυμένη με χρήση ιωδίου 

εξέταση κατά τη διάρκεια της ηπατικής αρτηριακής και της πυλαίας φλεβικής 

φάσης, από την οποία μπορούν να παραχθούν ανασυνθέσεις πολλαπλών 

επιπέδων και τρισδιάστατες λήψεις, με στόχο την αγγειακή χαρτογράφηση, 

καθώς και στεφανιαίες λοξές λήψεις, οι οποίες χρησιμεύουν στον σχεδιασμό 

της χειρουργικής εξαίρεσης. 

Το πρωτόκολλο «όλα σε ένα» που συμπληρώνει την MRI με μαγνητική 

χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) και τρισδιάστατη αγγειογραφία αρτηριακής 

και πυλαίας φάσης με χρήση σκιαγραφικού (MR angiography) μπορεί να έχει 

ευαισθησία έως 100% ως προς την ανίχνευση διήθησης χοληφόρων και αγγείων 

και αγγειακή διήθηση, ωστόσο η ευαισθησία πέφτει στο 56% επί λεμφαδενικών 

μεταστάσεων (111).  

Ο ρόλος της PET/CT εμφανίζεται ελπιδοφόρος ως προς την ανίχνευση μη 

αναμενόμενων μεταστάσεων, γεγονός που ενδέχεται να τροποποιήσει τη 

σταδιοποίηση και τη θεραπεία (112). Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διεξαχθεί 

προοπτικές μελέτες ευθέως συγκρίνουσες τη CT, την MRI και την PET/CT ως 

προς την ικανότητα διάγνωσης και σταδιοποίησης καρκινώματος χοληδόχου 

κύστης (113).  

Λόγω του ότι κατά την προεγχειρητική απεικονιστική εξέταση, μικρά ηπατικά, 

περιτοναϊκά και επιπλοϊκά καρκινικά εμφυτεύματα μπορεί να διαφύγουν την 
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ανίχνευση, ενδελεχής λαπαροσκοπική ή ανοιχτή διερεύνηση θα μπορούσε να 

προηγείται της επιθετικής χειρουργικής θεραπείας, είτε κατά την ίδια είτε σε 

πρότερη επέμβαση (114). Κατόπιν εκτομής, απεικονιστικές εξετάσεις θα 

πρέπει να συστήνονται ανά 6 μήνες τουλάχιστον κατά τα πρώτα 2 έτη. Δεν 

υπάρχουν δεδομένα που να τεκμηριώνουν την επιθετική παρακολούθηση. Θα 

πρέπει να υπάρξει συζήτηση μεταξύ ιατρού και ασθενούς όσον αφορά τον 

προγραμματισμό κατάλληλης μεταπαρακολούθησης όσον αφορά τις 

απεικονιστικές εξετάσεις (61).  

Σε ασθενείς με διάχυτη νόσο ή με ιατρικές αντενδείξεις για χειρουργική 

θεραπεία, διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστική καθοδήγηση προς 

επιβεβαίωση ιστού μπορεί να διενεργηθεί προ παρηγορητικής αγωγής.  

Συστάσεις  

 US δεν θα πρέπει να συστήνεται για τη διάγνωση ή τη 
σταδιοποίηση πρώιμου καρκίνου χοληδόχου κύστης (LOE III, SOR C). 
 Ο συνδυασμός MDCT και αξονικής αγγειογραφίας είναι η 
προτιμώμενη αρχική τεχνική για τη διάγνωση, σταδιοποίηση και 
εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας καρκίνου χοληδόχου κύστης (LOE II, SOR 
B). 
 MRI σε συνδυασμό με MRCP και MRA θα μπορούσε να 
χρησιμοποιείται εναλλακτικά σε περιπτώσεις διάτασης χοληφόρων ή 
εφόσον η MDCT αντενδείκνυται (LOE II, SOR B).  
 Δεν υπάρχουν δεδομένα που να τεκμηριώνουν τη χρήση της PET-
CT προεγχειρητικά.  

2.1.3 Διαχείριση  

2.1.3.1 Χειρουργική εξαίρεση  

Επί ανεύρεσης ύποπτου μορφώματος της χοληδόχου κύστης σε 

απεικονιστική εξέταση ή εμφάνισης ικτέρου, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

ορισμένες βασικές αρχές όσον αφορά τις προεγχειρητικές εξετάσεις, την 

εξαιρεσιμότητα και τις χειρουργικές λεπτομέρειες ως ακολούθως (61):  
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 Προεγχειρητικές εξετάσεις  

o CT/MRI άνω κοιλίας  

o CT θώρακος  

o Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας  

o Αξιολόγηση ηπατικών εφεδρειών  

o Εξετάστε τη διενέργεια λαπαρασκόπησης με στόχο τη 

σταδιοποίηση  

 Αξιολόγηση χειρουργικής εξαιρεσιμότητας  

o Ασθενείς με ηπατική ή απομακρυσμένη μετάσταση, λεμφαδενικές 

μεταστάσεις πέραν της πύλης του ήπατος και με εκτεταμένη 

επινέμηση της πύλης του ήπατος που προκαλεί ίκτερο ή αγγειακή 

επινέμηση πρέπει να θεωρούνται μη χειρουργήσιμοι. 

 Χειρουργική εξαίρεση  

o Η χειρουργική εξαίρεση στοχεύει σε R0 εκτομή  

o Εκτεταμένη χολοκυστεκτομή (περιορισμένη ηπατεκτομή με 

τουλάχιστον 2 cm καθαρά χειρουργικά όρια) 

o Λεμφαδενικός καθαρισμός ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου  

o Μείζονες ηπατεκτομές και εκτομή χοληφόρων όταν κρίνεται 

απαραίτητο, προς επίτευξη R0 εκτομής.  

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής και μπορεί να 

διενεργείται με ασφάλεια σε περιπτώσεις χολοκυστολιθίασης χάρη σε τεχνικής 

φύσεως βελτιώσεις. Εντούτοις, η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή δεν είναι 

αποδεκτή θεραπεία για καρκίνωμα της χοληδόχου κύστης λόγω του υψηλού 

κινδύνου διάχυσης. Η περιοχή ανατομής στο ήπαρ βρίσκεται εντός του 

υπορογόνιου χιτώνα. Ως εκ τούτου, εάν η αλλοίωση έχει επεκταθεί πέραν του 

μυϊκού χιτώνα, ενδέχεται να προκύψουν θετικά όρια εκτομής. Ακόμη και σε 

περίπτωση χολοκυστεκτομής ολικού στρώματος με έκθεση της κοίτης του 

ήπατος, ενδέχεται να προκύψουν υπολειμματικά καρκινικά κύτταρα (115). 
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Σε περίπτωση τυχαίας διάγνωσης: 

Εν αντιθέσει με τον προχωρημένο καρκίνο χοληδόχου κύστης, ο οποίος 

συχνά διαγιγνώσκεται μέσω απεικονιστικής εξέτασης προεγχειρητικά, ο 

πρώιμου σταδίου καρκίνος χοληδόχου κύστης που διηθεί τον βλεννογόνο ή 

τον υποβλεννογόνιο χιτώνα συνήθως διαγιγνώσκεται τυχαία μόνο σε 

παθολογοανατομικά παρασκευάσματα (116). Σε περίπτωση καρκίνου της 

χοληδόχου κύστης που διηθεί τον υποβλεννογόνιο χιτώνα, παρατηρούνται 

υψηλά ποσοστά αγγειακής και περινευρικής διήθησης με θετικούς λεμφαδένες 

(40%). Μολονότι δεν υπάρχει καμία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που 

να διερευνά την επανεκτομή, υπάρχουν αναδρομικές μελέτες που 

υποστηρίζουν την ιδέα της ριζικής εκτομής (ηπατεκτομή και λεμφαδενεκτομή) 

σε ασθενείς με διήθηση του χορίου του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης 

(117). Εάν το κολόβωμα του κυστικού πόρου είναι ελεύθερο νόσου, η εκτομή 

εξωηπατικών χοληφόρων δεν είναι απαραίτητη για επαρκή χειρουργικά όρια. 

Εκτομή χοληφόρων κρίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις διήθησης του 

κυστικού πόρου, ίκτερου και ηπατοδωδεκαδακτυλικής διήθησης. 

Για όγκους σταδίου Tis ή T1a, η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή κρίνεται 

επαρκής. Ασθενείς με σταδίου T1b όγκους θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

εκτομή της κοίτης του ήπατος και λεμφαδενικό καθαρισμό, ενώ ασθενείς με 

>pT2 όγκους θα πρέπει να υποβάλλονται σε συστηματική ηπατεκτομή με 

λεμφαδενικό καθαρισμό (114). Ακόμη και όταν ο τυχαία διεγνωσμένος διά 

λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής καρκίνος της χοληδόχου κύστης είναι 

προχωρημένος, επαρκής πρόσθετη χειρουργική επέμβαση ενδέχεται να 

βελτιώσει την έκβαση (118). 

Πολλές υποτροπές στο σημείο εισόδου έχουν αναφερθεί κατόπιν 

λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, εντούτοις η επίπτωση υποτροπής του 

τραύματος δεν είναι υψηλότερη από ό,τι κατόπιν ανοιχτής χολοκυστεκτομής. 

Κατόπιν ριζικής επανεκτομής, συστήνεται επιπλέον αφαίρεση του σημείου 

εισόδου, ωστόσο η αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους μέτρου είναι αμφίβολη. 
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2.1.3.2 Παθολογοανατομική έκθεση  

Τα βασικά δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

παθολογοανατομική έκθεση για παρασκευάσματα χολοκυστεκτομής με 

καρκίνωμα της χοληδόχου κύστης είναι τα εξής (119):  
Μακροσκοπική εξέταση  

 Παρασκεύασμα: τύπος (λαπαροσκοπική/ανοιχτή χολοκυστεκτομή), 

διαστάσεις χοληδόχου κύστης, ακέραιο/ανοιχτό, περιεχόμενο, λεμφαδένες 

(θέση, αριθμός, μέγεθος). 

 Όγκος: θέση, διαστάσεις, μακροσκοπική εικόνα (μακροσκοπικά εμφανής/μη 

εμφανής, διάχυτος/σκίρρος, πολυποειδής, θηλώδης, ελκώδης), μακροσκοπική 

έκταση διασποράς του όγκου. 

Ιστοπαθολογία  

 Τύπος όγκου κατά την ταξινόμηση του WHO, 2010 (120): αδενοκαρκίνωμα 

(χολικού τύπου, εντερικού τύπου, τύπου γαστρικών βοθρίων, διαυγοκυτταρικό, 

βλεννώδες, με κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου, ηθμοειδές, ηπατοειδές), 

αδενοπλακώδες καρκίνωμα, καρκινοσάρκωμα, πλακώδες καρκίνωμα, 

ενδοκυστικό θηλώδες νεόπλασμα με σχετιζόμενο διηθητικό καρκίνωμα, 

βλεννώδες κυστικό νεόπλασμα με σχετιζόμενο διηθητικό καρκίνωμα, 

αδιαφοροποίητο καρκίνωμα (121) 

 Ιστολογική διαφοροποίηση (υψηλή, μέτρια, χαμηλή) 

 Έκταση τοπικής διασποράς του όγκου  

 Σχόλια για: όρια όγκου, λεμφοκυτταρική αντίδραση, αγγειακή και 

περινευρική διασπορά, λεμφαδενικές μεταστάσεις, όρια χειρουργικής 

εκτομής  

 Ταξινόμηση pTNM (68,69)- Κώδικες ICD-O  

Συστάσεις 

 Για την ακριβή παθολογοανατομική αναφορά καρκινώματος της 
χοληδόχου κύστης, η παθολογοανατομική έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομερή μακροσκοπικά (θέση όγκου, μορφολογία και 
διαστάσεις, αριθμό και θέση λεμφαδένων) και ιστολογικά (τύπος, 
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διαφοροποίηση, αγγειακή διήθηση, βάθος διήθησης, υπολογισμός 
ορίων εκτομής, λεμφαδενικές μεταστάσεις) δεδομένα (LOE I, SOR A). 
 Για την παθολογοανατομική σταδιοποίηση καρκινώματος της 
χοληδόχου κύστης, πρέπει να γίνεται χρήση του συστήματος pTNM και να 
συμπεριλαμβάνεται στην παθολογοανατομική έκθεση (LOE I, SOR A). 

2.1.3.3 Επικουρική θεραπεία: ακτινοθεραπεία και χημειοακτινοθεραπεία  
Κατόπιν εκτομής, συχνά καθίσταται αναγκαία η χορήγηση επικουρικής 

θεραπείας με σκοπό τη μείωση του υψηλού κινδύνου υποτροπής. Σε αντίθεση 

με ασθενείς που έχουν εκτομές με θετικά χειρουργικά όρια, όπου επικρατούν 

τοπικο-περιοχικές υποτροπές, ο τύπος της καρκινικής υποτροπής κατόπιν 

ολικής εκτομής καρκίνου της χοληδόχου κύστης είναι απομακρυσμένος συν 

τοπικός. Για αυτό τον λόγο έχει δοκιμαστεί η χορήγηση τοπικο-περιοχικής 

(ακτινοθεραπεία) και συστημικής (χημειοθεραπεία) επικουρικής θεραπείας. 

Λόγω της χαμηλής επίπτωσης του καρκίνου της χοληδόχου κύστης, οι 

δοκιμές που εξετάζουν τον επικουρικό ρόλο χημειοθεραπείας ή 

ακτινοθεραπείας με μεμονωμένη ή ταυτόχρονη χορήγηση, είναι ως επί το 

πλείστον φάσης II και διεξάγονται από μεμονωμένο ινστιτούτο. Τα 

μειονεκτήματα της πλειονότητας αυτών των δοκιμών είναι η απουσία 

τυχαιοποίησης, η απουσία ομοιογένειας –καθώς συχνά συνδυάζουν 

καρκίνους της χοληδόχου κύστης με χολαγγειοκαρκινώματα– και ο μικρός 

αριθμός συμμετεχόντων ασθενών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. 

Η μετεγχειρητική εξωτερικής δέσμης ακτινοθεραπεία μόνο ή ταυτόχρονα με 

χημειοθεραπεία μπορεί να μειώσει τα ποσοστά τοπικής υποτροπής, ωστόσο 

λόγω έλλειψης τυχαιοποιημένων δοκιμών είναι δύσκολο να συμπεράνουμε 

εάν η θεραπεία έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο στην επιβίωση. Παρόλα αυτά, σε 

πολλές αναδρομικές μελέτες όπου χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία μόνο ή 

χημειοακτινοθεραπεία (συνήθως με χρήση 5-φθοριοουρακίλης ως σε πολλές 

αναδρομικές μελέτες όπου χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία μόνο ή 

χημειοακτινοθεραπεία (συνήθως με χρήση 5-φθοριοουρακίλης ως 
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ακτινοευαισθητοποιού).) έχει γίνει λόγος για όφελος στην επιβίωση. Στην 

πλειονότητα των περιστατικών, οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία είχαν πιο μακροπρόθεσμη επιβίωση 

έναντι εκείνης όσους δεν έλαβαν ΑΚΘ (122,123), αν και το εν λόγω 

συμπέρασμα αμφισβητείται από άλλους (124). 

Ομάδα ερευνητών επεχείρησε να συνθέσει ένα πρότυπο πρόβλεψης για τον 

υπολογισμό του οφέλους επιβίωσης από την επικουρική ακτινοθεραπεία 

βάσει δεδομένων 4.180 ασθενών με εξαιρεθέντα καρκίνο χοληδόχου κύστης 

που αναφέρονται στη βάση δεδομένων SEER του αμερικανικού 

Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (NCI) μεταξύ 1988 και 2003 (123). Σε ανάλυση 

πολλαπλών μεταβλητών, το προκεχωρημένο της ηλικίας, το ανδρικό φύλο, η 

μη θηλώδης ιστολογία και η απουσία επικουρικής ακτινοθεραπείας ήταν 

σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες δυσμενέστερης συνολικής επιβίωσης. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι ασθενείς με ≥ T2 νόσο και θετικούς 

λεμφαδένες αποκόμισαν το μεγαλύτερο όφελος από τη χορήγηση 

ακτινοθεραπείας. 

Σε έτερη αναδρομική μελέτη 2.325 ασθενών υποβληθέντων σε χειρουργική 

εξαίρεση καρκίνου της χοληδόχου κύστης, με στοιχεία που επίσης αντλήθηκαν 

από τη βάση δεδομένων SEER, η μέση επιβίωση ανήλθε σε 14 μήνες έναντι 8 

μηνών στις ομάδες που λάμβαναν επικουρική χημειοακτινοθεραπεία ή όχι 

αντιστοίχως (p<0,0001). Το όφελος επιβίωσης που προέκυψε από τη χορήγηση 

επικουρικής χημειοακτινοθεραπείας ήταν ακόμη πιο αισθητό (16 μήνες έναντι 5 

μηνών, p<0,0001) όταν εξετάστηκε μόνο η ομάδα των ασθενών με θετικούς 

επιχώριους λεμφαδένες (125). 

Το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας χημειοακτινοβόλησης σε καρκίνο των 

χοληφόρων περιλάμβανε ταυτόχρονη χημειοακτινοβόληση με 5-

φθοριοουρακίλη. Πιο πρόσφατα, τέθηκε σε δοκιμή χημειοακτινοθεραπεία με 

χρήση καπεσιταβίνης ως δραστικής ουσίας της χημειοθεραπείας. Η εμπειρία 

χρήσης ταυτόχρονης ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας με γεμσιταβίνη 

είναι περιορισμένη και, ως εκ τούτου, δεν συνιστάται.  
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2.1.3.4 Επικουρική χημειοθεραπεία  
Ελάχιστες μελέτες αξιολογούν τη χρήση επικουρικής χημειοθεραπείας μόνο, 

σε ασθενείς με καρκίνο των χοληφόρων. Ως εκ τούτο, τα δεδομένα δεν 

επαρκούν για τον ορισμό πρότυπου σχήματος ή οριστικού κλινικού οφέλους 

της επικουρικής χημειοθεραπείας. 

Σε αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων ασθενών με καρκίνο χοληδόχου 

κύστης δεν αναδείχθηκε σαφές όφελος από τη χορήγηση επικουρικής 

χημειοθεραπείας (126).  

Σε δοκιμή φάσης III από την Ιαπωνία, η οποία συνέκρινε χειρουργική 

επέμβαση μετά ή άνευ μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας με 5-φθοριοουρακίλη 

και μιτομυκίνη-c, παρουσιάστηκε όφελος από τη χορήγηση επικουρικής 

χημειοθεραπείας (127). Μεταξύ 112 ασθενών με καρκίνο χοληδόχου κύστης, 

το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης ήταν σημαντικά υψηλότερο για τους ασθενείς 

που έλαβαν επικουρική χημειοθεραπεία (26% έναντι 14% p=0,0367). Ομοίως, 

το ποσοστό 5ετούς ελεύθερης νόσου επιβίωσης ήταν 20,3% στην ομάδα της 

χημειοθεραπείας σε σύγκριση με 11,6% στην ομάδα ελέγχου (p=0,0210). 

Όταν οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τον τύπο της χειρουργικής 

θεραπείας, το όφελος της χημειοθεραπείας ήταν στατιστικά σημαντικό για 

όσους είχαν υποβληθεί σε μη ριζική (9% έναντι 0%, P=0,02) αλλά μη 

θεραπευτική εκτομή (46% έναντι 31%, P=0,15). 

Λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων δεδομένων σχετικά με τη χρήση 

χημειοθεραπείας στο πλαίσιο επικουρικής θεραπείας, οι συστάσεις για 

χημειοθεραπεία με βάση τη φθοριοπυριμιδίνη ή τη γεμσιταβίνη αντιπροσωπεύουν 

παρέκταση από μελέτες ασθενών με προχωρημένη νόσο. 

Συστάσεις  

 Χημειοακτινοβόληση με βάση τη φθοριοπυριμιδίνη θα πρέπει να 
εξετάζεται κατόπιν εκτομής για όλους τους ασθενείς πλην εκείνων με 
T1N0M0 καρκίνο χοληδόχου κύστης (LOE II, SOR C).  
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 Επικουρική χημειοθεραπεία με βάση φθοριοπυριμιδίνη ή 
γεμσιταβίνη. (LOE II, SOR C). 

 

2.1.3.5 Θεραπεία προχωρημένης νόσου  
Η πρόγνωση προχωρημένου καρκίνου της χοληδόχου κύστης είναι εξαιρετικά 

δυσμενής. Για ασθενείς με τοπικο-περιοχική νόσο, η χημειοακτινοθεραπεία 

αποτελεί δόκιμη επιλογή, μολονότι ελλείπουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

δοκιμές. όπως και στην περίπτωση του χολαγγειοκαρκινώματος, στα 

περισσότερα κέντρα γίνεται χρήση εγχεόμενης 5-φθοριοουρακίλης κατά τη 

διάρκεια ακτινοβολίας εξωτερικής δέσμης. Η συστημική χημειοθεραπεία 

παρέχει βραχυπρόθεσμο όφελος στη θεραπεία μεταστατικού ή 

προχωρημένου καρκίνου της χοληδόχου κύστης. Οι δοκιμές που έχουν 

δημοσιευθεί είναι ως επί το πλείστον μικρής εμβέλειας, φάσης II και 

ετερογενείς (συμμετοχή ασθενών με καρκίνο χοληδόχου κύστης και ασθενών 

με χολαγγειοκαρκίνωμα).  

Τα δεδομένα που αξιολογούν τον αντίκτυπο της χημειοθεραπείας στην επιβίωση 

είναι πολύ περιορισμένα. Στη μοναδική διαθέσιμη τυχαιοποιημένη δοκιμή έγινε 

σύγκριση χημειοθεραπείας (GEMOX) έναντι βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής σε 

ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο της χοληδόχου κύστης και παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση ως προς τη συνολική επιβίωση στην ομάδα του GEMOX (9,5 

μήνες έναντι 4,5 μηνών) (128). 

Πολλοί χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί για τη θεραπεία προχωρημένου 

καρκίνου της χοληδόχου κύστης και χολαγγειοκαρκινώματος έχουν μελετηθεί 

σε δοκιμές φάσης ΙΙ, καταδεικνύοντας κάποια δραστικότητα. Μεταξύ των 

παραδειγμάτων περιλαμβάνονται οι συνδυασμοί γεμσιταβίνης με σισπλατίνη 

(129), γεμσιταβίνης με καπεσιταβίνη (130), γεμσιταβίνης με οξαλιπλατίνη 

(131) καπεσιταβίνης με οξαλιπλατίνη (132) και καπεσιταβίνης με σισπλατίνη 

(133). 

Πρόσφατη ανάλυση 104 δοκιμών φάσης II ασθενών με προχωρημένους 

καρκίνους χοληφόρων έδειξε ότι ο συνδυασμός που συνδέεται με το 
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μεγαλύτερο όφελος είναι εκείνος της γεμσιταβίνης και σισπλατίνης (134). 

Πρόσθετη υποστήριξη του συνδυασμού γεμσιταβίνης και σισπλατίνης 

παρέχεται από πρόσφατη τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης III (δοκιμή ABC-02) 

στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο της χοληδόχου 

κύστης και με χολαγγειοκαρκίνωμα, όπου καταδείχθηκε η υπεροχή του 

συνδυασμού γεμσιταβίνης και σισπλατίνης έναντι της μονοθεραπείας με 

γεμσιταβίνη όσον αφορά την ανταπόκριση και τη συνολική επιβίωση (11,7 

μήνες έναντι 5 μηνών, HR 0,63, p<0,001) (129). 

Συστάσεις  

 Ο χημειοθεραπευτικός συνδυασμός γεμσιταβίνης και σισπλατίνης 
είναι η προτιμώμενη θεραπεία πρώτης γραμμής για προχωρημένο 
καρκίνο της χοληδόχου κύστης (LOE I, SOR A). 

 Άλλα χημειοθεραπευτικά σχήματα με βάση τη σισπλατίνη έχουν 
αποδεδειγμένο δυνητικό όφελος σε προχωρημένο καρκίνο της 
χοληδόχου κύστης (LOE II, SOR A). 

 Άλλα χημειοθεραπευτικά σχήματα με βάση φθοριοπυριμιδίνη ή 
καπεσιταβίνη έχουν αποδεδειγμένο δυνητικό όφελος σε 
προχωρημένο καρκίνο της χοληδόχου κύστης (LOE IIl, SOR A). 

 Η συμμετοχή ασθενών με καρκίνο της χοληδόχου κύστης σε κλινικές 
δοκιμές θα πρέπει να ενθαρρύνεται. 

 Χημειοακτινοβόληση με φθοριοπυριμιδίνη για τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο της χοληδόχου κύστης αποτελεί αποδεκτή επιλογή (LOE IIl, 
SOR C). 

 

2.2 Εξωηπατικό και ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα  
 

2.2.1 Ταξινόμηση  
Τα χολαγγειοκαρκινώματα είναι όγκοι αναπτυσσόμενοι στους χοληφόρους 

πόρους. Ταξινομούνται ως εξωηπατικοί όγκοι (87-92%) ή ως ενδοηπατικοί 

όγκοι (8-13%). Όγκοι εντοπιζόμενοι στη συμβολή του δεξιού και του 
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αριστερού ηπατικού πόρου, στο σημείο σχηματισμού του κοινού ηπατικού 

πόρου, ονομάζονται όγκοι Klatskin (135). Για περιπυλαία 

χολαγγειοκαρκινώματα γίνεται χρήση της ταξινόμησης κατά Bismuth (136).  

Ενδοηπατικό  

Οι ενδοηπατικοί όγκοι αναπτύσσονται στους μικρούς πόρους και συχνά είναι 

διάχυτοι και πολυεστιακοί· δορυφορικά οζίδια ενδεχομένως να εκδηλωθούν 

στο 65% των ασθενών, κατά προσέγγιση. 

Η διαφοροποίηση μεταξύ μονήρων, σαφώς περιγεγραμμένων όγκων και 

πρωτοπαθών ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων είναι δύσκολη. Ο διάχυτα 

σκληρυντικός ή σκίρρος τύπος είναι έντονα ινώδης και χαρακτηρίζεται από 

δακτυλιοειδείς επιμήκεις στενώσεις. Εν γένει, περιορίζονται στους εγγύς 

πόρους. 

Οι ενδοηπατικοί όγκοι έχουν ειδική προδιάθεση για περινευρική διασπορά. 

Διήθηση του γειτνιάζοντος ήπατος σημειώνεται στο 23% των περιπτώσεων, 

ενώ περιτοναϊκή διασπορά σημειώνεται σε ποσοστό 9 τοις εκατό. Η λεμφική 

διασπορά είναι συνήθης και εκδηλώνεται στους λεμφαδένες του κυστικού και 

του κοινού χοληδόχου πόρου σε ποσοστό περίπου 15% των ενδοηπατικών 

όγκων. 

Εξωηπατικό  
Συνήθως πρόκειται για όγκους οζώδους τύπου, ο οποίος αποκαλείται επίσης 

θηλώδης τύπος. Οι όγκοι είναι οζώδεις στην ενδοαυλική και εξωαυλική 

επιφάνεια, σχηματίζοντας ακανόνιστες στενώσεις. Εμφανίζονται συνηθέστερα 

στον εγγύς πόρο και στην περιοχή πέριξ του φύματος του Vater. 

Οι εξωηπατικοί όγκοι διασπείρονται επίσης στους λεμφαδένες του κυστικού 

και του κοινού χοληδόχου πόρου (32%), στους κοιλιακούς λεμφαδένες σε 

ποσοστό περίπου 16% των περιπτώσεων, καθώς και στους 

περιπαγκρεατικούς λεμφαδένες και στους λεμφαδένες του άνω μεσεντερίου. 

Η αιματογενής διασπορά στο ήπαρ, το περιτόναιο ή τον πνεύμονα είναι 

εξαιρετικά σπάνια. 
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2.2.2 Απεικονιστικές εξετάσεις  
Η προτιμώμενη αρχική διερευνητική εξέταση ασθενούς με ίκτερο ή άλγος στο 

άνω δεξιό τεταρτημόριο είναι το υπερηχογράφημα (US). Στένωση των 

χοληφόρων απεικονίζεται εύκολα μέσω US, όμως η εν λόγω απεικονιστική 

μέθοδος σπανίως εντοπίζεται καρκινικό μόρφωμα (137). Η CT απεικονίζει με 

ευκολία οζώδη όγκο με εμφάνιση μάζας, αλλά όγκοι διάχυτου σκληρυντικού 

τύπου ανιχνεύονται δύσκολα (138,139). Τεχνικές μαγνητικής αγγειογραφίας 

πολλαπλών ανιχνευτών είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της αγγειακής 

παροχής, πιθανής αγγειακής διήθησης και, το πιο σημαντικό, της 

εξαιρεσιμότητας (140).  

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες απεικονιστικές τεχνικές, η ενδοσκοπική 

παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) προσφέρει τη δυνατότητα 

πιο ενδελεχούς διερεύνησης, η οποία μπορεί να απεικονίσει όγκο πέριξ του 

φύματος του Vater ή τυχόν στενώσεις του χοληδόχου πόρου. Ωστόσο, με την 

έλευση της μαγνητικής χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP), είναι δυνατή η 

άκοπη απεικόνιση όγκων που προκαλούν στενώσεις (141). Τα μειονεκτήματα 

της MRCP είναι η μη δυνατότητά της να διατείνει τον πόρο και τα αμφίσημα 

ευρήματα εξαιτίας επιμήκων τμημάτων και η ελάχιστη στένωση σε όγκους 

διάχυτου σκληρυντικού τύπου. Επίσης, η MRI είναι πολύ σημαντική για τη 

διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος, 

η δε μαγνητική αγγειογραφία (MRA) έχει αποφέρει ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα ως προς την εκτίμηση αγγειακής διήθησης (142). Η 

ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) και η 

διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία (PTC) θα πρέπει να φυλάσσονται για 

περιπτώσεις που χρήζουν επεμβατικής θεραπευτικής διαδικασίας 

(τοποθέτηση ενδοπρόθεσης, παροχέτευση) ή για δειγματοληψία χολής προς 

κυτταρολογική εξέταση (143). Ο ρόλος του ενδοσκοπικού και ενδοπορικού 

υπερηχογραφήματος στη διαχείριση αυτών των όγκων παραμένει 

αδιευκρίνιστος (144). Ο ρόλος της παρακέντησης διά λεπτής βελόνης υπό την 

καθοδήγηση ενδοσκοπικού υπέρηχου (EUS-FNA) επί υποψίας πυλαίου 

χολαγγειοκαρκινώματος είναι εδραιωμένος σε δυνητικά χειρουργήσιμους 
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ασθενείς με αρνητικά ευρήματα κατόπιν κυτταρολογικής εξέτασης με ψήκτρα 

ή αμφίσημα απεικονιστικά ευρήματα (145).  

Ο καθορισμός της προτιμώμενης εξέτασης καθίσταται μια σύνθετη διαδικασία 

εν τη παρουσία προδιαθεσικής κατάστασης όπως η πρωτοπαθής 

σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC). Κάποια ευρήματα αναδεικνύουν τον 

δυνητικό ρόλο της PET/CT, η οποία βελτιώνει την απεικόνιση 

χολαγγειοκαρκινώματος σε έδαφος πρωτοπαθούς σκληρυντική χολαγγειίτιδας 

(146). Επιπροσθέτως, η PET/CT είναι ιδιαίτερα πολύτιμη ως προς την 

ανίχνευση απροσδόκητων απομακρυσμένων μεταστάσεων, οι οποίες δεν 

μπορούν να διαγνωστούν μέσω συμβατικών απεικονιστικών τεχνικών. Ως εκ 

τούτου, η σταδιοποίηση με χρήση της PET/CT έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 

επιλογή επαρκούς θεραπείας (147).  

 

Κριτήρια εκτίμησης εξαιρεσιμότητας διά απεικονιστικής εξέτασης  

Η απεικόνιση είναι μέγιστης σημασίας για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

κατά τις συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας για τον καθορισμό της 

εξαιρεσιμότητας.  

Οι κυριότεροι καθοριστικοί παράγοντες της εξαιρεσιμότητας είναι οι εξής: α. Η 

έκταση του όγκου εντός του χοληφόρου δέντρου, β. η ποσότητα του 

επινεμημένου ηπατικού παρεγχύματος, γ. η αγγειακή διήθηση, δ. η ατροφία 

ηπατικού λοβού, ε. Μεταστατική νόσος.  

Ο καθορισμός της χειρουργικής εξαιρεσιμότητας εμφανίζει τις περισσότερες 

δυσκολίες όσον αφορά ασθενείς με όγκους Klatskin. Κατά προσέγγιση, οι 

μισοί ασθενείς με όγκους Klatskin που κρίνονται ως εξαιρέσιμοι 

προεγχειρητικά, διαπιστώνεται ότι είναι μη εξαιρέσιμοι διεγχειρητικά. 

Τα ακτινολογικά κριτήρια που καθορίζουν τη μη εξαιρεσιμότητα σε ασθενείς με 

πυλαίους όγκους και τοπική διήθηση είναι τα εξής (148): α. Αμφοτερόπλευρη 

επινέμηση ηπατικού πόρου έως και τους δευτερεύοντες κλάδους, β. 
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Παγίδευση ή απόφραξη της κύριας πυλαίας φλέβας, γ. Μονόπλευρη επέκταση 

όγκου σε δευτερεύοντες κλάδους με συνοδό ετερόπλευρη παγίδευση ή 

απόφραξη πυλαίας φλέβας/ηπατικής αρτηρίας, δ. Ατροφία ηπατικού λοβού με 

συνοδό ετερόπλευρη παγίδευση ή απόφραξη πυλαίας φλέβας/ηπατικής 

αρτηρίας, ε. Ατροφία ηπατικού λοβού με ετερόπλευρη επέκταση του όγκου σε 

δευτερεύοντες κλάδους, ζ. Ανεπαρκές υπολειπόμενο ήπαρ κατόπιν 

εκτεταμένης εκτομής ήπατος.  

Σε περίπτωση μεταστατικής νόσου, τα ακτινολογικά κριτήρια που καθορίζουν 

τη μη χειρουργική εξαιρεσιμότητα είναι: 

α. Λεμφαδενικές μεταστάσεις πέραν του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου 

(N2 λεμφαδένες) (περιπαγκρεατικοί, περιδωδεκαδακτυλικοί, περιπυλαίοι, 

κοιλιακοί λεμφαδένες ή λεμφαδένες του άνω μεσεντερίου) 

β. Απομακρυσμένες μεταστάσεις  

Συστάσεις  

 Η προτιμώμενη αρχική εξέταση ασθενούς με ίκτερο ή άλγος στο 
δεξιό άνω τεταρτημόριο είναι το υπερηχογράφημα (US) [LOE II, SOR B]. 
 Η μαγνητική τομογραφία (MRI), η μαγνητική 
χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) και η μαγνητική αγγειογραφία 
(MRA) είναι οι βέλτιστες αρχικές εξετάσεις επί υποψίας 
χολαγγειοκαρκινώματος (LOE II, SOR B). 
 Η αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT) συνήθως 
δεν ορίζει την έκταση πυλαίου ή εξωηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος 
(LOE II, SOR B). 
 H ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) 
και η διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία (PTC) φυλάσσονται για την 
τοποθέτηση ενδοπρόθεσης με παρηγορητικό σκοπό σε μη χειρουργικά 
εξαιρέσιμους όγκους, και για δειγματοληψία χολής όταν η 
κυτταρολογική εξέταση κρίνεται απαραίτητη για τη διάγνωση (LOE I, 
SOR A). 
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 H ERCP, εφόσον είναι διαθέσιμη, συνήθως προτιμάται έναντι της 
PTC. Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η PTC θα πρέπει εν γένει να 
προτιμάται έναντι της ERCP με βάση το επίπεδο απόφραξης. Εντούτοις, 
η PTC ενδέχεται να είναι η επιλεγόμενη μέθοδος ανάλογα με την 
εξειδίκευση του ιατρού και τις ανατομικές προτεραιότητες (LOE III, SOR 
C). 
 Επί υποψίας πυλαίου χολαγγειοκαρκινώματος, παρακέντηση διά 
λεπτής βελόνης υπό την καθοδήγηση ενδοσκοπικού υπέρηχου (EUS-
FNA) μπορεί να διενεργείται σε δυνητικά εγχειρήσιμους ασθενείς με 
αρνητικά ευρήματα από κυτταρολογική εξέταση με ψήκτρα ή με 
αμφίσημα απεικονιστικά ευρήματα (LOE II, SOR B). 
 

2.2.3 Παθολογοανατομική έκθεση  
Τα χολαγγειοκαρκινώματα είναι κακοήθεις όγκοι που προκύπτουν από 

επιθηλιακά κύτταρα (χολαγγειοκύτταρα) περιβάλλοντας τους μικρούς 

ενδοηπατικούς χοληφόρους πόρους και χοληφόρους σωληνίσκους 

(ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα), ή μεγάλους πυλαίους και εξωηπατικούς 

χοληφόρους πόρους (εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα). Οι παράγοντες 

κινδύνου, η παθογένεση, η μορφολογία, η θεραπεία και η πρόγνωση 

ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος διαφέρουν εκείνων που αφορούν το 

εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (149,150). Σύμφωνα με την ταξινόμηση 

TNM (68,69) και την ταξινόμηση κατά WHO του 2010 (120), τα εξωηπατικά 

χολαγγειοκαρκινώματα ταξινομούνται περαιτέρω σε περιπυλαία (καρκινώματα 

του δεξιού χοληδόχου πόρου, του αριστερού χοληδόχου πόρου και του κοινού 

χοληδόχου πόρου, δηλαδή εγγύς του κυστικού πόρου, που είναι επίσης 

γνωστά ως όγκοι Klatskin) και του άπω χοληδόχου πόρου (άπω της αρχής 

του κυστικού πόρου). Έχει προταθεί ότι δύο τύποι πρόδρομων αλλοιώσεων 

προηγούνται της ανάπτυξης και εξέλιξης του χολαγγειοκαρκινώματος: 

ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία χοληφόρων (BilIN) και τα ενδοπορικά θηλώδη 

νεοπλάσματα (120,151).  
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Ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (ICC) 

Σημαντικά δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

παθολογοανατομική έκθεση για χειρουργικά παρασκευάσματα ενδοηπατικού 

χολαγγειοκαρκινώματος είναι τα ακόλουθα (152,153):  

 

Μακροσκοπική εξέταση  

 Διαστάσεις και βάρος του χειρουργικού παρασκευάσματος, αναγνώριση 

περιλαμβανόμενων ηπατικών λοβών ή τμημάτων τους, μακροσκοπική 

εικόνα εξωηπατικών χοληφόρων πόρων (εάν περιλαμβάνονται), 

μακροσκοπική εικόνα χοληδόχου κύστης (εάν περιλαμβάνεται), λεμφαδένες 

(θέση, αριθμός, μέγεθος) 

 Όγκος: διαστάσεις, απόσταση από το πλησιέστερο όριο εκτομής ήπατος 

και χολήφόρων, μακροσκοπική εικόνα (τύπος διαμόρφωσης όγκου, 

περιπορική διήθηση, ενδοπορική ανάπτυξη), παρουσία δορυφορικών 

οζιδίων, αγγειακή διήθηση ή ενδοηπατική μετάσταση.  

 Πρόσθετη εκτίμηση: ηπατική κάψα και γειτνιάζοντες ιστοί, μακροσκοπική 

εικόνα μη καρκινικού ηπατικού παρεγχύματος.  

 

 Ιστοπαθολογία  

 Τύπος όγκου ή ιστολογικός τύπος (αδενοκαρκίνωμα, αδενοπλακώδες και 

πλακώδες καρκίνωμα, βλεννώδες καρκίνωμα, καρκίνωμα με κύτταρα δίκην 

σφραγιστήρος δακτυλίου, διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα, 

βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα και 

σαρκωματοειδές ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα) (ταξινόμηση κατά 

WHO, 2010) (151), ιστολογική διαφοροποίηση (υψηλή, μέτρια, χαμηλή). 

 Σχόλια για: όρια εκτομής και απόσταση του όγκου από τα όρια 

χειρουργικής εκτομής (ένα <1 cm), αγγειακή και περινευρική διήθηση, 

διήθηση ηπατικής κάψας, της πύλης του ήπατος, σπλαγχνικού περιτοναίου 

ή γειτνιαζόντων οργάνων, λεμφαδενικές μεταστάσεις.  
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 Μη καρκινικό ηπατικό παρέγχυμα: υποκείμενη χρόνια ηπατική νόσος 

(βαθμολόγηση και σταδιοποίηση σύμφωνα με την αιτιολογία), παρουσία 

ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας χοληφόρων, άλλες ηπατικές αλλοιώσεις.  

 Ταξινόμηση pTNM (ομοίως για το ΗΚΚ) (68,69) – Κώδικες ICD-O. 

Εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα  
Βασικά δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην παθολογοανατομική 

έκθεση για χειρουργικά παρασκευάσματα εξωηπατικού 

χολαγγειοκαρκινώματος είναι (152,153):  

Μακροσκοπική εξέταση  
 Αναγνώριση ανατομικών δομών που περιλαμβάνονται στο παρασκεύασμα, 

και διαστάσεις. Εφόσον περιλαμβάνεται ηπατικός λοβός ή τμήμα του, το 

βάρος του πρέπει να καταγραφεί. Εκτίμηση των ορίων εκτομής και της 

επέκτασης σε γειτνιάζοντες ιστούς. Λεμφαδένες (θέση, αριθμός, μέγεθος) 

 Όγκος: διαστάσεις, μακροσκοπική μορφολογία (πολυποειδής/θηλώδης, 

οζώδης, σκίρρος στενωτικός και διάχυτα διηθητικός) 

 Πρόσθετη εκτίμηση: διαστάσεις χοληδόχου κύστης, μακροσκοπική εικόνα 

μη καρκινικού ηπατικού παρεγχύματος (εάν περιλαμβάνεται στο 

παρασκεύασμα)  

 

Ιστοπαθολογία  

 Τύπος όγκου (σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης WHO, 2010: 

αδενοκαρκίνωμα χολικού ή εντερικού τύπου ή τύπου γαστρικών βοθρίων, 

αδενοπλακώδες καρκίνωμα, καρκινοσάρκωμα, διαυγοκυτταρικό 

αδενοκαρκίνωμα, πλακώδες καρκίνωμα) και ιστολογική διαφοροποίηση 

(υψηλή, μέτρια, χαμηλή) (120). 

 Σχόλια για: έκταση τοπικού όγκου (βάθος προσβολής, επέκταση σε 

παρακείμενα όργανα), όρια εκτομής και απόσταση του όγκου από αυτά, 

παρουσία ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας χοληφόρων, αγγειακή και 

περινευρική διήθηση, λεμφαδενικές μεταστάσεις  

 Ταξινόμηση pTNM – Κώδικες ICD-O (68,69) 
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Συστάσεις  

 Για ακριβή παθολογοανατομική αναφορά 
χολαγγειοκαρκινώματος, η παθολογοανατομική έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομερή μακροσκοπικά και ιστολογικά δεδομένα (LOE I, 
SOR A). 
 Η ταξινόμηση pTNM θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
παθολογοανατομική σταδιοποίηση ενδοηπατικού και εξωηπατικού 
χολαγγειοκαρκινώματος και να περιλαμβάνεται στην 
παθολογοανατομική έκθεση (LOE I, SOR A). 
 

2.2.4 Χειρουργική εξαίρεση  
Η χειρουργική εξαίρεση εκπροσωπεί τη μοναδική δυνητικά μέθοδο ριζικής 

θεραπείας τόσο για ασθενείς με ενδοηπατικό όσο και για εκείνους με 

εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (154,155). Σημαντικοί προγνωστικοί και 

κλινικοί παράγοντες είναι ο χρονισμός του χειρουργείου, η προεγχειρητική 

ανάπτυξη ικτέρου, η ποιότητα του ηπατικού παρεγχύματος (απουσία 

στεάτωσης, ίνωσης ή κίρρωσης), το τεκμαιρόμενο υπολειπόμενο ήπαρ μετά 

την εκτομή και η παρουσία τοπικο-περιοχικής λεμφαδενικής μετάστασης. Η 

επίτευξη εκτομής με ελεύθερα χειρουργικά όρια (R0 εκτομή) είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας για μακροπρόθεσμη επιβίωση σε περιπτώσεις 

χολαγγειοκαρκινώματος (156-165). 

 

2.2.4.1 Ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα  
Πλην περιπτώσεων πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας, το ενδοηπατικό 

χολαγγειοκαρκίνωμα συνήθως εκδηλώνεται σε μη κιρρωτικό ήπαρ. Το εν λόγω 

χαρακτηριστικό καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή του, η δε διάγνωση 

συνήθως συμπίπτει με την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Στην πλειονότητά 

τους, οι ασθενείς κατά την αρχική εξέταση ήδη έχουν ευμεγέθεις, τοπικά 

προχωρημένους ή μεταστατικούς όγκους. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και 

περισσότερα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η πρόγνωση κατόπιν ριζικής 
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χειρουργικής θεραπείας ενδεχομένως να μην είναι τόσο δυσμενής όσο 

θεωρούνταν κατά το παρελθόν, με τα ποσοστά μετεγχειρητικής 3ετούς και 

5ετούς επιβίωσης να ανέρχονται ακόμη και σε 60% και 44% αντιστοίχως σε 

κάποιες σειρές μελετών (156,157,159-161,164,165). Σε επιλεγμένα 

περιστατικά, θα μπορούσε να εξετάζεται χειρουργική θεραπεία για 

ενδοηπατική υποτροπή επί απουσίας εξωηπατικής καρκινικής νόσου 

(166,167).  

Συστάσεις  

 Μείζονες εκτομές ήπατος είναι εύλογες επί ενδοηπατικού 
χολαγγειοκαρκινώματος σε μη κιρρωτικό ήπαρ (LOE III, SOR B). 
 Ριζικές εκτομές με ελεύθερα χειρουργικά όρια (R0 εκτομή) 
ευνοούν τη μακροπρόθεσμη επιβίωση (LOE II, SOR A). 
 Το μέγεθος του όγκου δεν παρέχει προγνωστικές πληροφορίες 
(LOE IV, SOR B). 
 Η πολυεστιακότητα του όγκου και η αγγειακή διήθηση 
επηρεάζουν δυσμενών τη συνολική επιβίωση (LOE II, SOR C). 
 Ο λεμφαδενικός καθαρισμός των τοπικο-περιοχικών 
λεμφαδένων θα πρέπει να εξετάζεται, καθότι έως και το 1/3 των ασθενών 
ενδέχεται να έχει κατάσταση N1 (LOE III, SOR B). 
 Η κατάσταση N1 είναι δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για 
τη συνολική επιβίωση (LOE II, SOR B). 
 Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια πρωτοκόλλων 
νεοεπικουρικής χημειοακτινοθεραπείας πρέπει να εξεταστούν σε 
προοπτικές, πολυκεντρικές μελέτες (LOE V, SOR C). 

2.2.4.2 Εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα  

Η δυνατότητα επίτευξης πλήρους εκτομής συχνά περιορίζεται λόγω της 

τοπικά προχωρημένης φύσης του όγκου κατά τη διάγνωση. Η χειρουργική 

διαχείριση του πυλαίου χολαγγειοκαρκινώματος αρχικώς είχε παρηγορητικό 

σκοπό με πενιχρά αποτελέσματα εν γένει σε προηγούμενες δεκαετίες. 

Πρότερες αναφορές περιστατικών εκτομής πυλαίου χολαγγειοκαρκινώματος 
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κατά παράδοση περιλάμβαναν εκτομή του χοληφόρου δέντρου με 

ηπατοδωδεκαδακτυλοστομία (168). Κατά την τελευταία εικοσαετία, η 

χειρουργική διαχείριση του πυλαίου χολαγγειοκαρκινώματος έχει εξελιχθεί 

χάρις σε βελτιώσεις των προεγχειρητικών απεικονιστικών εξετάσεων και στην 

ενισχυμένη εκτίμηση των χαρακτηριστικών ανάπτυξης του όγκου 

(160,163,169,170). Αυτή η εξέλιξη, περιλάμβανε μετάβαση από την απλή 

εκτομή του εξωηπατικού χοληφόρου δέντρου με ηπατοδωδεκαδακτυλοστομία 

στην εκτομή εξωηπατικού χοληφόρου δέντρου σε συνδυασμό με ανατομικές 

εκτομές ήπατος, από τον προεγχειρητικό εμβολισμό πυλαίας φλέβας μέχρι τη 

δεξιά εκτομή τριχοτόμησης και την «ανέπαφη» τεχνική με αποκατάσταση της 

πυλαίας φλέβας (158,162,171,172). Εντούτοις, το ποσοστό χειρουργικής 

εξαιρεσιμότητας εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλές διακυμάνσεις, με ποσοστά 

από 28% έως και 95%, τα δε ποσοστά θεραπευτικής εκτομής κυμαίνονται 

μεταξύ 14% και 95% αντιστοίχως (158). Μεταμόσχευση ήπατος δύναται να 

εξετάζεται για επιλεγμένα περιστατικά ως μέρος διεπιστημονικής προσέγγισης 

(173,174). 

Συστάσεις 

 Ενδελεχής προεγχειρητική εξέταση βελτιστοποιεί τα ποσοστά 
χειρουργικής εξαιρεσιμότητας (LOE III, SOR A). 
 Η προεγχειρητική απελευθέρωση ίκτερου αυξάνει τη αναγεννητική 
ικανότητα του ήπατος κατόπιν της εκτομής και ενισχύει τα αποτελέσματα 
της χειρουργικής επέμβασης (LOE III, SOR A). 
 Η πλήρης εκτομή με ελεύθερα όγκου χειρουργικά όρια (R0 εκτομή) 
παραμένει η πλέον αποτελεσματική και μοναδική δυνητικά ριζική 
θεραπεία για το εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (LOE III, SOR B). 
 Μείζων εκτομή ήπατος αυξάνει τις πιθανότητες R0 εκτομής (LOE 
IV, SOR C). 
 Η αγγειακή διήθηση και η τοπικο-περιοχική λεμφαδενική 
μετάσταση είναι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες μακροπρόθεσμης 
επιβίωσης (LOE IV, SOR C). 
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 Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια πρωτοκόλλων νεοεπικουρικής 
χημειοακτινοθεραπείας πρέπει να εξεταστούν σε προοπτικές, πολυκεντρικές 
μελέτες (LOE V, GOR C). 

 Η μεταμόσχευση ήπατος μπορεί να εξετάζεται για επιλεγμένα 
περιστατικά ως μέρος διεπιστημονικής προσέγγισης, σε συνδυασμό με 
νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία και λαπαροτομία σταδιοποίησης 
(LOE II, SOR B). 
 

2.2.5 Επικουρική θεραπεία  

Το όφελος της επικουρικής θεραπείας παραμένει αμφιλεγόμενο. Οι ειδικοί, 

στην πλειονότητά τους, συμφωνούν ως προς την ύπαρξη κάποιου οφέλους 

για ασθενείς με θετικά όρια εκτομής και νόσο με θετικούς λεμφαδένες. Τα 

συνηθέστερα εν χρήσει σχήματα είναι χημειοθεραπεία με βάση τη 

φθοριοπυριμιδίνη ακολουθούμενη από φθοριοπυριμιδίνη, και επικουρική 

χημειοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη ή γεμσιταβίνη. Σε ασθενείς με θετικά 

όρια εκτομής, συστήνεται επίσης πιο εκτεταμένη εκτομή ή καυτηριασμός (επί 

ενδοηπατικών όγκων) (61,175-180). 

Συστάσεις  

Εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα  

 Για ασθενείς με εξαιρεθέν εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα με 
αρνητικά όρια εκτομής (R0) και αρνητικούς λεμφαδένες, εποπτεία ή 
χημειοακτινοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη ή χημειοθεραπεία με 
φθοριοπυριμιδίνη ή με γεμσιταβίνη αποτελούν αποδεκτές επιλογές (LOE 
II, SOR C). 
 Για ασθενείς με θετικά όρια εκτομής (R1, R2), καρκίνωμα in situ στο 
όριο εκτομής ή θετικούς επιχώριους λεμφαδένες, χημειοακτινοθεραπεία με 
βάση φθοριοπυριμιδίνη (LOE II, SOR A), ακολουθούμενη από πρόσθετη 

μονοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη ή γεμσιταβίνη, ή από χημειοθεραπεία με 
βάση φθοριοπυριμιδίνη ή γεμσιταβίνη επί θετικών επιχώριων λεμφαδένων 
αποτελεί αποδεκτή επιλογή (LOE II, SOR C). 
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Ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα  

 Για ασθενείς άνευ υπολειμματικής τοπικής νόσου, δεν 
συστήνεται επικουρική θεραπεία (LOE II, SOR A). 
 Για ασθενείς με μικροσκοπικά όρια (R1) ή υπολειμματική τοπική 
νόσο (R2), οι επιλογές περιλαμβάνουν εκτομή από πεπειραμένο 
χειρουργό χοληφόρων (LOE II, SOR C), καυτηριασμό ή 
χημειοακτινοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη (LOE II, SOR C) ή 
χημειοθεραπευτικό σχήμα με βάση φθοριοπυριμιδίνη ή γεμσιταβίνη 
(LOE II, SOR C).  

2.2.6 Αντιμετώπιση τοπικά προχωρημένου και μεταστατικού 
χολαγγειοκαρκινώματος  
Οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένο και μη χειρουργικά εξαιρέσιμο 

χολαγγειοκαρκίνωμα μπορούν, πρακτικά, να διαιρεθούν σε 3 ομάδες: α) 

ασθενείς με R1-R2 εκτομή, με μικροσκοπική ή μακροσκοπική υπολειμματική 

νόσο κατόπιν απόπειρας πλήρους χειρουργικής εξαίρεσης, β) μη εξαιρέσιμη 

νόσο κατά τη διάγνωση και γ) τοπική υποτροπή κατόπιν αρχικού 

χειρουργείου. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες ίασης όσον αφορά την πρώτη 

ομάδα ασθενών, με τη χορήγηση κατάλληλης επικουρικής αγωγής. Όσον 

αφορά τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα ασθενών, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις 

είναι κατά κύριο λόγο παρηγορητικής φύσεως, με στόχο την ανακούφιση από 

το άλγος, τον ίκτερο και τον κνησμό και με την πιθανότητα μικρής αύξησης της 

συνολικής επιβίωσης. Υπάρχουν διάφορα προγνωστικά πρότυπα επιβίωσης, 

οι δε κύριοι προβλεπτικοί παράγοντες είναι η λειτουργική κατάσταση του 

ασθενούς, η ύπαρξη μεταστατικής νόσου και η θέση της νόσου, καθώς το 

ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα φέρει τη δυσμενέστερη πρόγνωση (181-

184). 

Σε περίπτωση R1-R2 εκτομής εξωηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος, 

συστήνεται επικουρική χημειοακτινοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη (5-

φθοριοουρακίλη ή καπεσιταβίνη). Η ακτινοθεραπεία μπορεί να είναι είτε η 

κλασική σύμμορφη, είτε στερεοτακτική, είτε συνδυασμός ακτινοθεραπείας 
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εξωτερικής δέσμης και βραχυθεραπείας. Μετά την ολοκλήρωση της 

χημειοακτινοθεραπείας, μπορεί επίσης να χορηγηθεί επικουρική 

χημειοθεραπεία με βάση τη γεμσιταβίνη. Στην περίπτωση ενδοηπατικού 

χολαγγειοκαρκινώματος με R1-R2 εκτομή, μπορεί να επιχειρηθεί πιο ριζική 

χειρουργική εξαίρεση, διαφορετικά μπορεί να διενεργηθεί καυτηριασμός με 

ραδιοσυχνότητες ή μικροκύματα, ή κρυοθεραπεία. Τέλος, μπορεί να 

χορηγηθεί χημειοακτινοθεραπεία όπως έχει περιγραφεί για εξωηπατική νόσο, 

εξαιρουμένης της βραχυθεραπείας (185,186). 

Σε περίπτωση μη χειρουργικά εξαιρέσιμης νόσου ή τοπικής υποτροπής, οι 

επιλογές αντιμετώπισης τροποποιούνται. Για εξωηπατικό 

χολαγγειοκαρκίνωμα, συστήνεται η τοποθέτηση ενδοπροθέσεων ενώ η χρήση 

φωτοδυναμικής θεραπείας –εφόσον κρίνεται εφικτή– μπορεί επίσης να 

αποδειχθεί ευεργετική. Στις εναλλακτικές επιλογές συγκαταλέγονται η 

χημειοακτινοθεραπεία, η βραχυθεραπεία, η παρηγορητική χημειοθεραπεία και 

η υποστηρικτική αγωγή. Σε περίπτωση μη εξαιρέσιμου ενδοηπατικού 

χολαγγειοκαρκινώματος, μπορεί να προσφερθεί θερμοκαυτηριασμός με ή 

χωρίς εμβολισμό (με χρήση χημειοθεραπευτικού φαρμάκου ή ισοτόπου). Στις 

εναλλακτικές επιλογές περιλαμβάνονται επίσης η χημειοακτινοθεραπεία, η 

παρηγορητική χημειοθεραπεία ή η υποστηρικτική αγωγή. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις, το χολαγγειοκαρκίνωμα ενδεχομένως μπορεί να καταστεί 

χειρουργικά εξαιρέσιμο κατόπιν αρχικής θεραπείας (ογκομείωση). Τέλος, σε 

πολύ προσεκτικά επιλεγμένες περιπτώσεις και στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, 

η μεταμόσχευση ήπατος μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ευρέος σχεδίου 

θεραπείας. Θα πρέπει επίσης να αποδεχθούμε ότι για ασθενείς με κακή 

λειτουργική κατάσταση, η πιο συνετή επιλογή είναι η βέλτιστη υποστηρικτική 

αγωγή, δεδομένης της δυσμενούς πρόγνωσης (173,187). 

Όσον αφορά τη μεταστατική νόσο, οι επιλογές είναι περιορισμένες και η 

επιβίωση σπανιότατα υπερβαίνει το ένα έτος. Η υποστηρικτική αγωγή είναι 

μεγάλης σημασίας για τέτοιου είδους ασθενείς (188-190). Ποικίλα 

χημειοθεραπευτικά σχήματα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και, 

πιθανόν, τη συνολική επιβίωση. Φάρμακα με αποδεδειγμένη 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 67 
 

αποτελεσματικότητα είναι οι φθοριοπυριμιδίνες (5-φθοριοουρακίλη, 

καπεσιταβίνη), η γεμσιταβίνη, η σισπλατίνη και η οξαλιπλατίνη σε διάφορους 

συνδυασμούς (129,191,192). Ο συνδυασμός γεμσιταβίνης-σισπλατίνης 

υπερέχει αποδεδειγμένα της μονοθεραπείας με γεμσιταβίνη και επί του 

παρόντος θεωρείται η καθιερωμένη θεραπεία (129). Δεν έχει τεθεί, ωστόσο, 

σε σύγκριση με άλλους δραστικούς συνδυασμούς, όπως ο συνδυασμός 

γεμσιταβίνης-καπεσιταβίνης (GemCap) ή ο συνδυασμός γεμσιταβίνης-

οξαλιπλατίνης (GEMOX), οι οποίοι ενδέχεται να είναι εξίσου αποτελεσματικοί 

με τον συνδυασμό γεμσιταβίνης-σισπλατίνης (130-132,134). 

Όσον αφορά τη στοχευμένη θεραπεία, κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα 

από μικρή δοκιμή φάσης II του συνδυασμού GEMOX-μπεβασιζουμάμπης 

(193) και του συνδυασμού μπεβασιζουμάμπης-ερλοτινίμπης ανακοινώθηκαν 

πριν από μερικά χρόνια, καταδεικνύοντας ενθαρρυντική δραστικότητα ως 

θεραπείας πρώτης ή δεύτερης γραμμής για ασθενείς με καλή λειτουργική 

κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός γεμσιταβίνης-σισπλατίνης 

εξακολουθεί να θεωρείται πρότυπο σχήμα πρώτης γραμμής για ασθενείς με 

καλή λειτουργική κατάσταση. Πολυαναμενόμενη είναι και η σύγκριση του εν 

λόγω σχήματος με άλλους δραστικούς συνδυασμούς ή με την προσθήκη 

στοχευμένων παραγόντων.  

Όσον αφορά ασθενείς με κακή λειτουργική κατάσταση, η μονοθεραπεία με 

γεμσιταβίνη ή με φθοριοπυριμιδίνη αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική, όπως 

επίσης η αποκλειστική χορήγηση υποστηρικτικής αγωγής. Για ασθενείς με 

καλή λειτουργική κατάσταση, μπορεί επίσης να εξετάζεται χορήγηση 

θεραπείας δεύτερης γραμμής. Ο συνδυασμός μπεβασιζουμάμπης και 

ερλοτινίμπης κατέδειξε υποσχόμενη δραστικότητα, αλλά δεν μπορεί ακόμη να 

προταθεί επισήμως (194). Τέλος, η συμμετοχή ασθενών με 

χολαγγειοκαρκίνωμα σε μεγάλες πολυκεντρικές δοκιμές είναι ζήτημα μέγιστης 

σημασίας, για την εύρεση της αποτελεσματικότερης θεραπείας αυτής της 

σπάνιας νόσου (61,176,194). 
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Συστάσεις  

 Για τοπικά προχωρημένο ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα με 
R1-R2 εκτομή, οι επιλογές περιλαμβάνουν: α) πιο ριζική χειρουργική 
εξαίρεση (LOE II, SOR A), β) καυτηριασμό (με ραδιοσυχνότητες, 
μικροκύματα ή κρυοθεραπεία), (LOE III, SOR C), γ) 
χημειοακτινοθεραπεία (LOE II, SOR C). 
 Για τοπικά προχωρημένο εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα με 
R1-R2 εκτομή, συνήθως χορηγείται χημειοακτινοθεραπεία με 
φθοριοπυριμιδίνη (μετά ή άνευ επικουρικής χημειοθεραπείας με βάση τη 
γεμσιταβίνη) (LOE II, SOR C). 
 Για τοπικά προχωρημένο, μη χειρουργικά εξαιρέσιμο 
ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα, οι επιλογές περιλαμβάνουν: α) 
καυτηριασμό, β) εμβολισμό (με χρήση χημειοθεραπευτικού φαρμάκου ή 
ισοτόπου) (LOE IV, SOR C), γ) χημειοακτινοθεραπεία (LOE II, SOR C), δ) 
χημειοθεραπεία (LOE III, SOR C) ή ε) βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή 
(LOE II, SOR A). Σε επιλεγμένους ασθενείς με όγκους Klatskin, η 
διενέργεια μεταμόσχευσης ήπατος είναι δυνατή εντός πλαισίου κλινικής 
δοκιμής (LOE IV, SOR C). 
 Για τοπικά προχωρημένο, μη χειρουργικά εξαιρέσιμο εξωηπατικό 
χολαγγειοκαρκίνωμα, η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (LOE II, SOR C) σε 
συνδυασμό με φωτοδυναμική θεραπεία (LOE III, SOR C) αποτελεί δόκιμη 
επιλογή. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί χημειοακτινοθεραπεία (LOE II, 
SOR A), χημειοθεραπεία (LOE III, SOR C) ή υποστηρικτική αγωγή (LOE II, SOR 
A), αναλόγως της περίπτωσης. 
 Σε περίπτωση μεταστατικής νόσου, η υποστηρικτική αγωγή είναι 
το πιο σημαντικό τμήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας. Όσον 
αφορά τη θεραπεία πρώτης γραμμής, ο συνδυασμός σισπλατίνης και 
γεμσιταβίνης θεωρείται η καθιερωμένη θεραπεία (LOE I, SOR A). Για 
κακής λειτουργικής κατάστασης ασθενείς, συστήνεται μονοθεραπεία με 
γεμσιταβίνη ή με φθοριοπυριμιδίνη (LOE II, SOR C) ή, εναλλακτικά, 
αποκλειστική χορήγηση βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής. Όσον 
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αφορά τη θεραπεία δεύτερης γραμμής, οι καλύτερες επιλογές είναι 
κλινική δοκιμή ή βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή.  
 Η συμμετοχή ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα σε κλινικές 
δοκιμές είναι κεφαλαιώδους σημασίας όσον αφορά τη βελτίωση των 
τρεχουσών θεραπειών και τη δημιουργία νέων επιλογών αντιμετώπισης 
αυτής της σπάνιας νόσου. 
 

2.2.7 Παρηγορητικές προσεγγίσεις  

2.2.7.1 Παρηγορητική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων. Κεντρικές κακοήθεις 
στενώσεις 
Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) με 

τοποθέτηση ενδοπρόθεσης είναι η επιλογή πρώτης γραμμής για την 

ανακούφιση ασθενών με μη χειρουργικά εξαιρέσιμο χολαγγειοκαρκίνωμα. Η 

επιτυχής παροχέτευση χολής διά ενδοσκοπικής τοποθέτησης ενδοπρόθεσης 

καθίσταται εφικτή σε ποσοστό άνω του 90% των ασθενών, με χαμηλή 

νοσηρότητα και θνησιμότητα σχετιζόμενες με τη διαδικασία (195,196). 

Σε αρκετές τυχαιοποιημένες δοκιμές όπου ετέθη σύγκριση μεταξύ 

χειρουργικής παράκαμψης (by-pass) και ενδοσκοπικής τοποθέτησης 

ενδοπροθέσεων σε ασθενείς με μη χειρουργικά εξαιρέσιμα νεοπλάσματα 

προέκυψαν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας ως προς την αποσυμπίεση των 

χοληφόρων και τη συνολική επιβίωση, αλλά χαμηλότερη νοσηρότητα και 

θνησιμότητα εντός 30 ημερών για τους ασθενείς της ERCP (195-197). Η 

ERCP επίσης μείωσε το κόστος, τον χρόνο νοσηλείας και βελτίωσε την 

ποιότητα ζωής συγκριτικά με τη χειρουργική επέμβαση (198,199). Η 

διαδερμική διηπατική εισαγωγή ενδοπροθέσεων αποδείχθηκε λιγότερο 

επιτυχής και προκάλεσε περισσότερες επιπλοκές σε σύγκριση με την ERCP 

και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να φυλάσσεται για ασθενείς με απόφραξη 

δωδεκαδακτύλου ή μη επιτυχή ERCP (200).  

Όσον αφορά την ενδοσκοπική παροχέτευση χολής, γίνεται χρήση τόσο 

πλαστικών όσο και αυτοδιατεινόμενων μεταλλικών ενδοπροθέσεων (SEMS). 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 70 
 

Σε αρκετές συγκριτικές μελέτες έχει καταδειχθεί ότι οι αυτοδιατεινόμενες 

μεταλλικές ενδοπροθέσεις παρέχουν παρατεταμένης διάρκειας βατότητα και 

μειώνουν την ανάγκη εκ νέου παρέμβασης επί απόφραξης της ενδοπρόθεσης 

συγκριτικά με τις πλαστικές ενδοπροθέσεις σε ασθενείς με κακοήθη στένωση 

του κοινού χοληδόχου πόρου. Σε συστημική ανασκόπηση και σε μετα-

αναλύσεις, ο μέσος χρόνος για απόφραξη ενδοπρόθεσης κυμαινόταν από 111 

έως 273 ημέρες για τις μεταλλικές ενδοπροθέσεις έναντι 62 έως 165 ημερών 

για τις πλαστικές ενδοπροθέσεις. Η μέση επιβίωση των ασθενών κυμαινόταν 

από 99 έως 175 ημέρες, γεγονός που υποδεικνύει ότι πολλοί ασθενείς 

πεθαίνουν προ της απόφραξης ενδοπρόθεσης (201). Ουδεμία σημαντική 

διαφορά διαπιστώθηκε μεταξύ μεταλλικών και πλαστικών ενδοπροθέσεων σε 

ό,τι αφορά την τεχνική επιτυχία, τη θεραπευτική επιτυχία, τη θνησιμότητα 

εντός 30 ημερών ή τις επιπλοκές. 

Η παρατεταμένης διάρκειας βατότητα των μεταλλικών ενδοπροθέσεων 

αντισταθμίζεται από το σημαντικά υψηλότερο κόστος τους συγκριτικά με τις 

πλαστικές ενδοπροθέσεις. Ανάλυση σχέσης κόστους-αποτελέσματος υπέδειξε 

ότι η εξ αρχής τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων αποτελεί την πλέον 

αποτελεσματική προσέγγιση για ασθενείς που επιβίωσαν περισσότερο των 6 

μηνών (202). 

Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη της πρόγνωσης ασθενούς πριν από τη διενέργεια 

ERCP ενδεχομένως επιτρέπει επιλογή ασθενών που είναι πιθανότερο να 

ωφεληθούν από την εξ αρχής εισαγωγή μεταλλικών ενδοπροθέσεων. Δύο 

προοπτικές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος του όγκου και 

η παρουσία ηπατικών μεταστάσεων ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί 

παράγοντες βραχύτερης επιβίωσης (202,203).  

Δεν προκύπτει παρατεταμένης διάρκειας βατότητα των επικαλυμμένων 

μεταλλικών ενδοπροθέσεων έναντι των ακάλυπτων (204). 
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2.2.7.2 Ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων για πυλαίο 
χολαγγειοκαρκίνωμα  
Η ανακούφιση ασθενών με πυλαίες στενώσεις και συμμετοχή της 

διακλάδωσης ή των κλάδων της θέτει τεχνικής φύσεως δυσκολίες, ιδίως όσον 

αφορά προχωρημένες αλλοιώσεις (τύπου III και IV κατά Bismuth). 

Ο κίνδυνος χολαγγειίτιδας κατόπιν έγχυσης σκιαγραφικού σε μη 

παροχετευμένους χοληφόρους είναι γνωστός, το δε ποσοστό του μπορεί να 

ανέλθει σε 40%, αναλόγως της πολυπλοκότητας της αλλοίωσης και της 

πληρότητας της παροχέτευσης (205). Η επιτυχία της αρχικής παροχέτευσης, 

ανεξαρτήτως διαδικασίας, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τον 

καθορισμό της κλινικής έκβασης (206). 

Σε ασθενείς με πυλαίες στενώσεις τύπου I κατά Bismuth, η τοποθέτησης μίας 

μόνο ενδοπρόθεσης χοληφόρων αρκεί για την ανακούφιση από τον ίκτερο, 

καθότι οι δύο λοβοί επικοινωνούν μεταξύ τους. Όσον αφορά ασθενείς με πιο 

προχωρημένους όγκους, η ανακούφιση από τον ίκτερο εν γένει προϋποθέτει 

παροχέτευση 1/4 έως 1/3 υγιούς ήπατος ή αναλογικά περισσότερου για 

εκείνους με υποκείμενη δυσλειτουργία (205). 

Πολλές μελέτες αναφέρουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη μονόπλευρη 

παροχέτευση με χρήση μεμονωμένης ενδοπρόθεσης σε περίπου 80% 

ασθενών με όγκους τύπου II και III κατά Bismuth (207-210). Ουδεμία διαφορά 

δεν έχει σημειωθεί ως προς την αποτελεσματικότητα, μεταξύ της τοποθέτησης 

μεμονωμένης ενδοπρόθεσης στο αριστερό και εκείνης στο δεξιό σύστημα 

(211). Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν αυξημένη επιβίωση ασθενών κατόπιν 

παροχέτευσης αμφότερων των στενωμένων λοβών (212). 

Εντούτοις, η ποσότητα ήπατος που χρήζει παροχέτευσης παραμένει άλυτο 

ζήτημα. 

Όσον αφορά τους πυλαίους όγκους, οι αυτοδιατεινόμενες μεταλλικές 

ενδοπροθέσεις είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικότερες και απαιτούν 

λιγότερες επακόλουθες παρεμβάσεις συγκριτικά με τις πλαστικές 
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(πολυαιθυλένιο) (213). Οι ακάλυπτες μεταλλικές ενδοπροθέσεις προσφέρουν 

το πλεονέκτημα παροχέτευσης των πλάγιων κλάδων λόγω του ανοιχτού 

δικτύου τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η χρήσης μίας μονόπλευρης 

μεταλλικής αυτοδιατεινόμενης ενδοπρόθεσης επαρκεί. Εντούτοις, η χρήση 

πολλαπλών αυτοδιατεινόμενων μεταλλικών ενδοπροθέσεων ενδέχεται να 

καταστεί πιο επίμοχθη συγκριτικά με εκείνη πολλαπλών πλαστικών 

ενδοπροθέσεων. 

Επί του παρόντος, η σύγχρονη προσέγγιση για το πυλαίο 

χολαγγειοκαρκίνωμα είναι η χρήση κάποιου είδους διασταυρούμενης 

απεικονιστικής εξέτασης, όπως MRCP ή CT ήπατος προ ERCP, με στόχο τη 

χαρτογράφηση της νεοπλασίας και τη στόχευση της παροχέτευσης (214,215). 

Η χρήση επιλεκτικής MRCP ή στοχευμένης με CT παροχέτευσης κακοήθους 

πυλαίας στένωσης χοληφόρων παρέχει στον ογκολόγο τη δυνατότητα 

επιλογής των βέλτιστων χοληφόρων πόρων για την τοποθέτηση 

ενδοπρόθεσης, αποφεύγοντας ούτως ατροφικά ηπατικά τμήματα και 

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο χολαγγειίτιδας μετά το πέρας της διαδικασίας. 

Κατά την πορεία της νόσου, επανάληψη της παρέμβασης θα καταστεί 

αναγκαία κατά προσέγγιση στο ένα τρίτο των περιπτώσεων.  

Οι ακάλυπτες ή μερικώς επικαλυμμένες SMES δεν είναι αφαιρούμενες, 

επομένως σε περιπτώσεις απόφραξης είναι απαραίτητη η εισαγωγή επιπλέον 

ενδοπροθέσεων διαμέσου των ήδη τοποθετημένων ενδοπροθέσεων, 

διαδικασία που φυσικά ενέχει τεχνικές δυσκολίες και είναι πιθανόν να 

συνεπάγεται διηπατικές παρεμβάσεις.  

 

2.2.7.3 Διαδερμική παροχέτευση σε πυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα  
Η διαδερμική προσπέλαση (PTC) είναι πιο επεμβατική από την ενδοσκοπική 

προσπέλαση με ERCP, καθώς προϋποθέτει διαδερμική τοποθέτηση 

καθετήρα και μεγαλύτερο διάστημα νοσηλείας. PTC ενδείκνυται όταν η MRCP 

υποδεικνύει ότι πιθανότατα δεν δύναται να επιτευχθεί παροχέτευση χολής διά 
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ERCP, ή σε περιπτώσεις όπου η ERCP έχει ήδη αποτύχει, ιδίως σε ασθενείς 

με τύπους III και IV κατά Bismuth.  

Αναδρομική σύγκριση μεταξύ της ενδοσκοπικής και της διαδερμικής 

εμφύτευσης μεταλλικών αυτοδιατεινόμενων ενδοπροθέσεων για στένωση 

τύπου III και IV κατά Bismuth, ανέδειξε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό 

επιτυχίας της PTC. Δεν σημειώθηκε σημαντική διαφορά όσον αφορά την 

ρυθμό εμφάνισης της χολαγγειίτιδας, τις συνολικές επιπλοκές, τη σχετιζόμενη 

με τη διαδικασία θνησιμότητα και τη βατότητα των ενδοπροθέσεων. Η 

επιβίωση ασθενών με επιτυχή παροχέτευση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, 

ανεξαρτήτως διαδικασίας (216).  

Σε περιστατικά με δύσκολη ανατομία, η PTC δύναται να συνδυαστεί με ERCP 

σε διασταυρούμενους ελιγμούς, όπου οδηγό σύρμα εισάγεται διηπατικά και 

γαντζώνεται ενδοσκοπικά με καλάθι σύλληψης ή με βρόχο, και η περαιτέρω 

ενδοσκοπική προσπέλαση καθίσταται εφικτή, χωρίς άσκοπες διηπατικές 

παρεμβάσεις. 

2.2.7.4 Προεγχειρητική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης προ δυνητικά θεραπευτικού 
χειρουργείου καρκίνου  
Προεγχειρητική παροχέτευση χολής έχει εφαρμοστεί σε μια προσπάθεια 

μείωσης της νοσηρότητας και της θνητότητας ασθενών με νεοπλασία 

παγκρέατος-χοληφόρων, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπευτική 

εκτομή. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η μείωση του επιπέδου της 

χολερυθρίνης μειώνει ενδεχομένως και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές 

αιμορραγίας. Επιπλέον, η προσωρινή εισαγωγή πλαστικών ενδοπροθέσεων 

παρέχει ανακούφιση από τον ίκτερο ενόσω οι ασθενείς περιμένουν σε μια 

μακρά λίστα υποψηφίων χειρουργείου.  

Ωστόσο, η προεγχειρητική παροχέτευση χολής παραμένει αντικείμενο 

συζήτησης. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έδωσε πρόσφατα μεγάλη 

προοπτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, η οποία συνέκρινε 

ενδοσκοπική προεγχειρητική παροχέτευση χολής με χρήση 10F πλαστικών 
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ενδοπροθέσεων ακολουθούμενη από χειρουργείο ύστερα από 4 με 6 

εβδομάδες έναντι χειρουργικής επέμβασης μόνο εντός 1 εβδομάδας από τον 

χρόνο της διάγνωσης, σε ασθενείς με κακοήθη στένωση χοληφόρων. Στη 

συγκεκριμένη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή δεν προέκυψε όφελος από 

την προεγχειρητική παροχέτευση, ενώ καταδείχθηκε ότι η προεγχειρητική 

παροχέτευση χοληφόρων αύξησε το συνολικό ποσοστό επιπλοκών (217). 

Τόσο το ποσοστό επιπλοκών των αρχικών ERCP και η ανάγκη εκ νέου 

παρέμβασης ήταν υψηλά καθώς σημειώθηκε απόφραξη ενδοπρόθεσης σε 15 

εκ των 27 ασθενών που έπασχαν από χολαγγειίτιδα. 

Συστάσεις  

 Σε ασθενείς με μη χειρουργικά εξαιρέσιμο χολαγγειοκαρκίνωμα, 
ERCP με εισαγωγή ενδοπρόθεσης είναι η διαδικασία παροχέτευσης 
πρώτης γραμμής για ανακούφιση από τον ίκτερο (LOE I, SOR A). 
 Οι αυτοδιατεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις προσφέρουν 
πλεονεκτήματα έναντι πλαστικών ενδοπροθέσεων, όσον αφορά τη 
βατότητα των ενδοπροθέσεων και τον αριθμό εκ νέου παρεμβάσεων με 
αντάλλαγμα το υψηλότερο κόστος (LOE I, SOR A). 
 Για ασθενείς με χολαγγειοκαρκίνωμα οι οποίοι είναι υποψήφιοι 
δυνητικά θεραπευτικής χειρουργικής επέμβασης, δεν ενδείκνυται 
προεγχειρητική ERCP, παρά μόνον επί ύπαρξης χολαγγειίτιδας ή 
σημαντικής καθυστέρησης της χειρουργικής επέμβασης και ο ασθενής 
έχει έντονο κνησμό (LOE I, SOR A). 
 Η ERCP συστήνεται ως η διαδικασία παροχέτευσης πρώτης 
γραμμής για την ανακούφιση από τον ίκτερο σε ασθενείς με μη 
χειρουργικά εξαιρέσιμους όγκους τύπων I and III κατά Bismuth (LOE I, 
SOR A). 
 Η PTC είναι η δεύτερη προτιμώμενη διαδικασία παροχέτευσης 
κατόπιν αποτυχημένης ERCP· επί ενδοηπατικού προχωρημένου 
χολαγγειοκαρκινώματος (τύπων III και IV κατά Bismuth), η PTC 
ενδεχομένως αποτελεί την αρχική προσέγγιση (LOE II, SOR B). 
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 Σε ασθενείς με υποψία πυλαίου ή ενδοηπατικού 
χολαγγειοκαρκινώματος, συστήνεται θερμά προεγχειρητική CT ή MRCP 
με στόχο τον σχεδιασμό της στρατηγικής τής παροχέτευσης, καθώς και 
η αποφυγή έγχυσης χρωστικής σε πόρους που δεν μπορούν να 
παροχετευθούν (LOE II, SOR B). 
 Η αναγκαιότητα πλήρους παροχέτευσης χοληφόρων σε ασθενείς 
με στενώσεις τύπου II έως IV παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα. Στις 
πλειονότητα των περιπτώσεων, η τοποθέτηση μίας ενδοπρόθεσης 
φαίνεται να είναι αρκετή, υπό την προϋπόθεση ότι τα μη παροχετευμένα 
τμήματα δεν έχουν αδιαφανοποιηθεί (LOE II, SOR B). 
 Η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών είναι υποχρεωτική προ 
οιασδήποτε παρέμβασης επί πυλαίας στένωσης, λόγω του υψηλού 
κινδύνου χολαγγειίτιδας, ιδίως σε περιπτώσεις ατελούς παροχέτευσης 
(LOE II, SOR B). 

3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 

3.1 Γενικές αρχές  

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια ασυνήθης νεοπλασία που 

χαρακτηρίζεται από επιθετική συμπεριφορά ανάπτυξης και εξαιρετικά 

δυσμενή πρόγνωση. Αν και όχι ιδιαίτερα συνήθης, ο καρκίνος του παγκρέατος 

αντιπροσωπεύει την 4η με 5η κύρια αιτία σχετιζόμενων με καρκίνο θανάτων 

στις χώρες της Δύσης, με 5% ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 5% και ποσοστό 

θνησιμότητας εντός 1 έτους σχεδόν ίσο με το ποσοστό επίπτωσής του 

(218),(219). Παρά τις πρόσφατες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις, η 

πρόγνωση για αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος δεν έχει βελτιωθεί 

πραγματικά. Οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος στην πλειονότητά τους 

έχουν μεταστατική νόσο κατά την αρχική εξέταση, ενώ μόνο 15-20% εξ αυτών 

είναι αποφασισμένοι να καταστούν χειρουργικοί υποψήφιοι. 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αποτελεσματική εξέταση προσυμπτωματικού 

ελέγχου για καρκίνο του παγκρέατος. 
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3.2 Μοριακή βάση και γενετική: Προβλεπτικοί και προγνωστικοί 
δείκτες  

3.2.1 Μοριακή βάση  
Γονιδιακές μεταλλάξεις στον καρκίνο του παγκρέατος είναι ένα ζήτημα που 

αναφέρεται εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο νεοπλασματικός μετασχηματισμός 

του παγκρέατος συνεπάγεται μεταβολές σε πολλαπλά ογκογονίδια και σε 

ογκοκατασταλτικά γονίδια που εμπλέκονται σε διάφορα μονοπάτια 

σηματοδότησης. Μεταλλάξεις του γονιδίου K-RAS ανευρίσκονται σε ποσοστό 

έως και 95% (60-95%) των αδενοκαρκινωμάτων του παγκρέατος και, ως εκ 

τούτου, αντιπροσωπεύουν τη συνηθέστερη μετάλλαξη για τον εν λόγω 

καρκίνο (219).  

Σε πρόσφατες μελέτες οι οποίες βασίστηκαν σε αλληλουχίσεις DNA με 

αναλυτές επόμενης γενιάς (high throughput sequencing) περιγράφουν 

πολυάριθμες αρχικές περιοχές επιρρεπείς σε συχνές μεγάλες γενετικές 

μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια της καρκινογένεσης. Εκατόν σαράντα τέσσερις 

περιοχές (σε 119 ανεξάρτητους τόπους) υπόκεινται σε τέτοιου είδους αλλαγές 

και παίζουν δυνητικό ρόλο στην εξέλιξη του όγκου, με πιο σημαντικούς τους 

τόπους κωδικοποίησης των p16INK4A, TP53, MYC, K-RAS. 

Απορρύθμιση περισσότερα από 130 μικροRNA έχει καταγραφεί σε 

αδενοκαρκινώματα του παγκρέατος και σε κυτταρικές γραμμές καρκίνου του 

παγκρέατος, όμως ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με τους ακριβείς 

μηχανισμούς τέτοιου είδους μεταλλάξεων (220). 

3.2.2 Γενετική προδιάθεση  
Ο γνήσιος οικογενής καρκίνος του παγκρέατος είναι σπάνιος. Εντούτοις, 

ορισμένοι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 

παγκρέατος. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του παγκρέατος αυξάνεται 

σημαντικά (18πλάσιος) σε οικογένειες με προσβεβλημένο από τη νόσο συγγενή 

πρώτου βαθμού. Ο καρκίνος του παγκρέατος συνδέεται με διάφορα γενετικά 

σύνδρομα, μεταξύ των οποίων η κληρονομική παγκρεατίτιδα, ο κληρονομικός μη 

πολυποειδής ορθοκολικός καρκίνος (HNPCC), το άτυπο οικογενές μελάνωμα 
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πολλαπλών σπίλων, ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών 

που σχετίζεται με το BRCA2, και το σύνδρομο Peutz-Jeghers. 

Εντούτοις, όταν διαπιστώνεται καρκίνος του παγκρέατος χωρίς υποκείμενη 

νόσο, τα γνωστότερα αίτια είναι μεταλλάξεις στα γονίδια PALB2 και BRCA2, 

που αμφότερα σχετίζονται επίσης με τον καρκίνο του μαστού (221). 

Οι μεταλλάξεις στα PALB2 και BRACA2 κληρονομούνται κατά αυτοσωμικό 

επικρατούντα τρόπο. Κατά την αξιολόγηση του κληρονομικού κινδύνου για 

τυχόν ανάπτυξη καρκίνου, καταγράφεται το προσωπικό αλλά και το 

οικογενειακό ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, προκειμένου να διερευνηθεί ο 

κίνδυνος για κληρονομικό καρκίνο του παγκρέατος. Εφόσον διαπιστωθεί 

καρκίνος του παγκρέατος χωρίς υποκείμενη νόσο, καλό θα ήταν να 

διενεργούνται κατόπιν γενετικής εξετάσεις για μεταλλάξεις των PALB2 και 

BRCA2 (222). 

3.2.3 Προβλεπτικοί και προγνωστικοί δείκτες  
Οι προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες για καρκίνο του παγκρέατος θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της θεραπείας διά της αναγνώρισης 

ασθενών που μπορεί να ζητήσουν προσφερόμενη θεραπεία ή όχι, και του 

καθορισμού όσων είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από μια θεραπεία.  

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πεδίο της έρευνας, κανείς εκ των 

πολλών «ανεξάρτητων» μοριακών δεικτών που έχουν αναφερθεί έως σήμερα 

δεν έχει καθιερωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική. Ωστόσο, οι πλέον 

δυσμενείς προγνωστικοί δείκτες φαίνεται πως είναι η απώλεια έκφρασης του 

SMAD4 και οι μεταλλάξεις του SMAD4, η απορρύθμιση της E-καντερίνης και η 

έκφραση του VEGF (223). Υπάρχουν προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με τον 

ρόλο νέων ενθαρρυντικών προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών, 

όπως η παρουσία κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, απλοί 

νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNP), μεταβολές της δεαμινάσης της κυτιδίνης 

(CDA) και δεικτών του μονοπατιού του EGFR και ιδίως, μεταλλάξεων του K-

RAS στο εξόνιο 2, ωστόσο όλοι οι παραπάνω δείκτες θα πρέπει να 

τεκμηριωθούν ως προσήκει (224). 
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3.3 Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά  

Το πάγκρεας είναι ένα όργανο πολλαπλών λειτουργιών αποτελούμενο από 

μία εξωκρινή μοίρα, αποτελούμενο από λοβιώδεις μονάδες κυψελίδων και 

παγκρεατικών πόρων, και από μια ενδοκρινή μοίρα, αποτελούμενη από 

ενδοκρινή κύτταρα, συγκεντρωμένα στα νησίδια του Langerhan. 

Η ταξινόμηση των παγκρεατικών νεοπλασμάτων βασίζεται: 1) στη 

μακροσκοπική εικόνα του όγκου (συμπαγής, κυστικός ή ενδοπορικός) και 2) 

στη/στις γραμμή/ές κυτταρικής διαφοροποίησης των νεοπλασματικών 

κυττάρων (πορογενή, κυψελιδικά ή ενδοκρινή). Τα κλινικά ευρήματα (ηλικία 

και φύλο των ασθενών), η θέση του νεοπλάσματος (κεφαλή ή ουρά), τα 

εκδηλούμενα συμπτώματα και τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά μπορούν να 

βοηθήσουν στη διάγνωση νεοπλασμάτων του παγκρέατος. Η συνηθέστερη 

κυτταρική διαφοροποίηση είναι η πορογενής, ενώ οι λιγότερο συνήθεις είναι η 

νευροενδοκρινής και η κυψελιδική (225).  

Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά WHO (2010), οι παγκρεατικοί όγκοι 

ταξινομούνται σε καλοήθεις, προ-κακοήθεις και κακοήθεις. 

Το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (PDA) είναι το συνηθέστερο είδος όγκου 

του παγκρέατος, αντιστοιχώντας σε >85% όλων των όγκων του παγκρέατος. 

Ως λιγότερο συχνά απαντώμενες οντότητες θεωρούνται τα ενδοπορικά 

θηλώδη βλεννώδη νεοπλάσματα (3-5%), τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα (3-

4%), τα ορώδη κυσταδενώματα (1-2%), τα βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα 

(1-2%), κυψελιδικά καρκινώματα (1-2%), συμπαγή ψευδοθηλώδη 

νεοπλάσματα (1-2%) και παγκρεατοβλαστώματα (<1%). Σε αυτές τις 

οντότητες περιλαμβάνονται κάποια από τα πιο αντιμετωπίσιμα νεοπλάσματα 

του παγκρέατος, επομένως η ορθή αναγνώρισή τους είναι εξέχουσας 

σημασίας. 

Τα αδενοκαρκινώματα του παγκρέατος ως επί το πλείστον αναπτύσσονται 

στην κεφαλή του παγκρέατος και από μακροσκοπικής απόψεως είναι σφιχτά, 

σκληρυντικά και χαμηλής διαφοροποίησης μορφώματα, μέσης διαμέτρου 2,5- 
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3,5 cm. Συνήθως διηθούν τον κοινό χοληδόχο πόρο ή/και τον κύριο 

παγκρεατικό πόρο και εκτείνονται στον περιπαγκρεατικό ή οπισθοπεριτοναϊκό 

λιπώδη ιστό. Μικροσκοπικά, τα περισσότερα αδενοκαρκινώματα του 

παγκρέατος αποτελούνται από καλώς ως μετρίως ανεπτυγμένες αδενώδους 

και πορογενούς τύπου δομές, που διηθούν αυθαίρετα το παγκρεατικό 

παρέγχυμα, σχετιζόμενα με δεσμοπλαστικό στρώμα. Μπορούν να 

ταξινομηθούν σε ένα σύστημα 3πλής κλίμακας, με βάση την αξιολόγηση της 

αδενικής διαφοροποίησης, την παραγωγή βλέννης, τον αριθμό των μιτώσεων 

(ανά 10HPF) και πυρηνικών χαρακτηριστικών. Η περινευρική διήθηση, που 

διαπιστώνεται σε ~90% των περιπτώσεων, είναι συνήθης μηχανισμός 

εξωπαγκρεατικής επέκτασης και λεμφαδενικής μετάστασης. Φλεβική διήθηση 

παρατηρείται σε ~50% των περιπτώσεων. 

Οι συνηθέστερες πρόδρομες αλλοιώσεις των αδενοκαρκινωμάτων του 

παγκρέατος είναι οι παγκρεατικές ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες (PanIN) και, 

λιγότερο συχνά, οι βλεννώδεις κυστικοί όγκοι (MCT) και οι ενδοπορικές 

θηλώδεις βλεννώδεις νεοπλασίες (IPMN).  

Οι παγκρεατικές ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες είναι μικροσκοπικές αλλοιώσεις 

που επηρεάζουν μικρούς παγκρεατικούς πόρους και ταξινομούνται σε 

τέσσερις ομάδες, τις PanIN-1A, PanIN-1B, PanIN-2 και PanIN-3, βάσει του 

βαθμού της κυτταρικής ατυπίας (226).  

Οι βλεννώδεις κυστικοί όγκοι είναι γνήσια κυστικά νεοπλάσματα που δεν 

επικοινωνούν με το σύστημα των πόρων και καλύπτονται από κυλινδρικό 

βλεννοπαραγωγό επιθήλιο, με την υποστήριξη στρώματος ωοθηκικού τύπου. 

Τα IPMN είναι ενδοπορικά νεοπλάσματα αποτελούμενα από επιμήκη, 

βλεννώδη κύτταρα, και σχηματίζουν θηλώδεις δομές. Οι βλεννώδεις κυστικοί 

όγκοι και οι τα IPMN ταξινομούνται ως αδενώματα, οριακά (χαμηλού βαθμού 

κακοήθεια) και καρκινώματα, μη διηθητικά ή διηθητικά, βάσει του βαθμού 

κυτταρικής ατυπίας ή/και στρωματικής διήθησης. Καρκινώματα που 

αναπτύσσονται σε MCT και σε IPMN συνήθως χαρακτηρίζονται από καλύτερη 

συμπεριφορά συγκριτικά με τα κοινά αδενοκαρκινώματα του παγκρέατος. 
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3.4 Διάγνωση, ανησυχητικά συμπτώματα και ενδείξεις 

3.4.1 Ανησυχητικά συμπτώματα και ενδείξεις  
Ο καρκίνος του παγκρέατος συνήθως δεν προκαλεί συγκεκριμένα μέχρις ότου 

η επιβίωση του ασθενούς απειλείται σοβαρά. Τα εκδηλούμενα συμπτώματα 

της εν λόγω νόσου περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο απώλεια βάρους, ίκτερο, 

επιπλέοντα στο νερό κόπρανα, άλγος, δυσπεψία ναυτία και κατάθλιψη· 

ωστόσο, δεν έχουν εδραιωθεί επισήμως πρώιμες προειδοποιητικές ενδείξεις 

καρκίνου του παγκρέατος (227).  

Ξαφνική εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 σε ασθενείς ηλικίας 50 ετών και άνω 

ενδεχομένως συνδέεται με νέα διάγνωση καρκίνου του παγκρέατος. Ασθενείς 

με χρόνιο διαβήτη επίσης ενδέχεται να αναπτύξουν καρκίνο του παγκρέατος. 

Επομένως, διαβητικοί ασθενείς με ασυνήθιστες ενδείξεις, όπως κοιλιακά 

συμπτώματα και συνεχής απώλεια βάρους, θα πρέπει να εξετάζονται για 

καρκίνωμα του παγκρέατος (228). Η οξεία παγκρεατίτιδα μπορεί επίσης να 

αποτελεί την πρώτη ένδειξη νεοπλασίας στο πάγκρεας, ιδίως σε ηλικιωμένους 

ασθενείς όπως η ύπαρξη χολόλιθων ή η κατάχρηση αλκοόλ (229). Ενίοτε, 

καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να εκδηλωθεί και να διαγνωστεί κατόπιν 

ανάπτυξης μεταναστευτικής θρομβοφλεβίτιδας (230). 

3.4.2 Διάγνωση  
Όλοι οι ασθενείς με κλινική υποψία καρκίνου του παγκρέατος ή ενδείξεις στένωσης 

θα πρέπει να υποβάλλονται αρχικά σε εξέταση με δυναμικής φάσης ελικοειδή ή 

σπειροειδή CT σύμφωνα με καθορισμένο πρωτόκολλο για το πάγκρεας. 

Ακόλουθες αποφάσεις αναφορικά με τη διαγνωστική διαχείριση και την 

εξαιρεσιμότητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διεπιστημονική συμβουλευτική, 

αναφορικά με τις κατάλληλες ακτινολογικές εξετάσεις για την εκτίμηση της έκτασης 

της νόσου (231). 

3.4.3 Αντιγόνα σχετιζόμενα με όγκο  
Πολλά σχετιζόμενα με τον όγκο αντιγόνα έχουν μελετηθεί σε σχέση με το 

παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. Το CA19-9 συνήθως εκφράζεται και διαχέεται 
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σε νόσο του παγκρέατος, του ήπατος και των χοληφόρων καθώς επίσης και 

σε πολλές συμπαγείς νεοπλασίες, επομένως δεν είναι ειδικό αντιγόνο όγκου. 

Ωστόσο, ο βαθμός αύξησης των επιπέδων του CA19-9 ενδεχομένως να 

καταστεί χρήσιμος ως προς τη διαφοροποίηση παγκρεατικού 

αδενοκαρκινώματος από φλεγμονώδεις καταστάσεις στο πάγκρεας και για 

παρακολούθηση της αντιμετώπισης. Προεγχειρητική μέτρηση των επιπέδων 

του CA19-9 θα πρέπει να διεξάγεται αφότου ολοκληρωθεί η αποσυμπίεση 

των χοληφόρων και οι τιμές της χολερυθρίνης είναι φυσιολογικές (232). 

3.4.4 Διαφορική διάγνωση  
Η χρόνια παγκρεατίτιδα και άλλες κακοήθεις συνθήκες (π.χ. αυτοάνοση 

παγκρεατίτιδα) συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση ασθενών με 

υποψία καρκίνου του παγκρέατος. Το αυξημένο επίπεδο της IgG4 είναι ο πιο 

ευαίσθητος και ειδικός εργαστηριακός δείκτης αυτοάνοσης παγκρεατίτιδας 

(233). 

3.4.5 Βιοψία 
Η παθολογοανατομική τεκμηρίωση της νεοπλασίας είναι υποχρεωτική σε μη 

εξαιρέσιμα περιστατικά ή εφόσον σχεδιάζεται προεγχειρητική θεραπεία. Για 

ασθενείς που αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση με 

πρόθεση την ίαση, δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη βιοψία, ενώ ακόμη και 

η προεγχειρητική διαδερμική δειγματοληψίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Επί 

παρουσίας μεταστατικών αλλοιώσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί βιοψία 

του υπό την καθοδήγηση υπερήχων ή CT (231). 

Συστάσεις  

 Η γενετική εξέταση για PALB2 και BRAC2 είναι κατάλληλη για 
άτομα με επικρατούντα καρκίνο του παγκρέατος (LOE III, SOR C). 
 Η τυποποιημένη –κατά WHO– και ορθή ιστολογική ταξινόμηση 
των νεοπλασμάτων του παγκρέατος έχει σημαντικές προγνωστικές και 
θεραπευτικές επιπτώσεις (LOE I, SOR A). 
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 Κανένας καρκινικός βιοδείκτης ορού δεν είναι ο βέλτιστος για 
τον προσυμπτωματικό έλεγχο ασυμπτωματικών ασθενών (LOE II, SOR D). 
 Συστήνεται διεπιστημονική προσέγγιση για τη διάγνωση 
καρκίνου του παγκρέατος (LOE I, SOR A). 
 

3.5 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ    

3.5.1 Απεικονιστικές εξετάσεις  
Η αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT) έχει καταστεί κοινώς 

αποδεκτή ως απεικονιστική εξέταση πρώτης γραμμής επί υποψίας καρκίνου 

του παγκρέατος (234). Ένα ειδικό πρωτόκολλο περιλαμβάνει λεπτές τομές, 

τρεις φάσεις σκιαγραφικού και τρισδιάστατη αξονική αγγειογραφία, 

παρέχοντας εκτίμησης της αγγειακής διήθησης από τον όγκο (235). ΟΙ 

εξελιγμένες μετα-διαδικαστικές αγγειογραφικές τεχνικές επιτρέπουν επίσης 

την πρόβλεψη δυσκολιών που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της 

χειρουργικής επέμβασης. Όσον αφορά την εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας του 

όγκου, η CT διαθέτει θετική προβλεπτική αξία της τάξης του 100%, πράγμα 

που σημαίνει ότι εάν ένας όγκος φαίνεται μη εξαιρέσιμος σε CT, δεν 

απαιτούνται περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις.  

Όσον αφορά την εκτίμηση διηθημένων λεμφαδένων, η CT διαθέτει πολύ 

χαμηλή ευαισθησία, ενώ ως προς την τοπική επέκταση η CT, η MRI και το 

EUS εμφανίζονται ισάξιες, με 96-100% ειδικότητα και θετική προβλεπτική αξία 

(236). Ενίοτε, περιτοναϊκά σώματα πολύ μικρού μεγέθους δεν καθίστανται 

ορατά ακόμη και με τη χρήση MDCT λεπτών τομών και, ως εκ τούτου, η 

περίπτωση περιτοναϊκής διάχυσης μπορεί να αποκλειστεί μόνο μέσω 

λαπαροσκόπησης.  

Η MDCT παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης πολύ μικρών ηπατικών 

αλλοιώσεων (<5mm) ο χαρακτηρισμός των οποίων ενίοτε παρουσιάζει 

δυσκολίες. Η MRI είναι χρησιμότερη της CT ως προς τη διαφοροποίηση 

μεταστάσεων από άλλες ηπατικές μάζες, αλλά και πάλι πολύ μικρές ηπατικές 

μεταστάσεις στην επιφάνεια του ήπατος είναι πιθανόν να διαφύγουν 
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αμφότερες τις μεθόδους και η ανεύρεσή τους είναι δυνατή μόνον κατά τη 

διάρκεια χειρουργικής επέμβασης με τη χρήση διεγχειρητικού υπερήχου 

(237).  

Επί κλινικής διάγνωσης ίκτερου και εμφάνισης διάτασης χοληφόρων σε 

υπερηχογράφημα, η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία 

(ERCP) είναι η εξέταση εκλογής, με δυνατότητα διαδικασίας παροχέτευσης 

και εισαγωγής ενδοπρόθεσης.  

Το υπερηχογράφημα είναι συχνά η πρώτη εξέταση που διενεργείται σε 

συμπτωματικούς ασθενείς. Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται κυρίως για 

λόγους διάγνωσης παρά σταδιοποίησης, αν και μπορεί να εμφανίσει ηπατικές 

μεταστάσεις και ασκίτη (238). Σημαντικές τεχνικής φύσεως βελτιώσεις 

σημειώνονται στο US, η δε χρήση τεχνικών με σκιαγραφικό έχει αυξήσει την 

ακρίβεια της μεθόδου. Μπορεί να χρησιμοποιείται για επίλυση προβλημάτων 

σε λεπτούς ασθενείς, ιδίως σε περίπτωση σύνθετων κυστικών αλλοιώσεων 

(239).  

Η μαγνητική τομογραφία (MRI) έχει βελτιωθεί αισθητά κατά τα τελευταία έτη 

και εξακολουθεί να εξελίσσεται (240). Σε μελέτες σύγκρισης της CT και της 

MRI διαπιστώθηκε ότι η ανίχνευση και εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας είναι 

όμοιες και για τις δύο μεθόδους (241). Η MRI έχει ορισμένα μειονεκτήματα 

καθώς διαρκεί περισσότερο, έχει υψηλότερο κόστος, είναι πιο πολύπλοκη και 

περιορίζεται από παραπροϊόντα. Ο τρέχων ρόλος της MRI είναι αυτός της 

επίλυσης προβλημάτων. Δηλαδή, εάν το μόρφωμα δεν είναι απεικονίσιμο σε 

CT ή υπερηχογράφημα, η MRI θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

εκτίμηση μικρής αλλοίωσης του παγκρέατος η οποία προκαλεί αποφρακτικό 

ίκτερο. Η MRI χρησιμεύει επίσης στην εκτίμηση και τον χαρακτηρισμό 

ηπατικών αλλοιώσεων σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Ως 

περιορισμοί για την MRI θεωρούνται μικροί περιπαγκρεατικοί λεμφαδένες, η 

πρώιμη αγγειακή διήθηση και το γεγονός ότι δεν επιτρέπει οριστικό 

αποκλεισμό ηπατικών μικρομεταστάσεων καθώς επίσης και περιτοναϊκής 

καρκινωμάτωσης (242).  
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Όσον αφορά την ανίχνευση και τη σταδιοποίηση μικρού μεγέθους όγκων, το 

ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) μπορεί να παρέχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα εφόσον διενεργείται από πεπειραμένους ιατρούς. Το EUS 

προϋποθέτει ειδικές ενδοσκοπικές δεξιότητες και εξειδίκευση και είναι 

διαθέσιμο σε μικρότερη κλίμακα παγκοσμίως (243). Προηγούμενες μελέτες 

αποδεικνύουν την υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα του EUS έναντι 

άλλων μεθόδων, ωστόσο αυτά τα αποτελέσματα πιθανόν να αντικατοπτρίζουν 

τη χρήση μη βέλτιστων τεχνικών CT και MRI. Υπάρχουν στοιχεία που 

υποδεικνύουν ότι το EUS ομοιάζει με τη CT ως προς τη διάγνωση και 

σταδιοποίηση του καρκίνου του παγκρέατος.  

Η παρακέντηση διά λεπτής βελόνης υπό την καθοδήγηση ενδοσκοπικού 

υπέρηχου (EUS-FNA) είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος, ιδίως 

όσον αφορά τη βιοψία μορφωμάτων της κεφαλής του παγκρέατος. Η 

ευαισθησία και ειδικότητα της EUS-FNA ομοιάζουν με εκείνες της 

κυτταρολογικής εξέτασης με παρακέντηση διά λεπτής βελόνης υπό την 

καθοδήγηση αξονικού τομογράφου (FNAC), αλλά εν γένει η εξέταση αυτή 

προτιμάται για μορφώματα της κεφαλής και του σώματος του παγκρέατος.  

Εν γένει, τα στάδια TNM εκτιμώνται καλύτερα διά MDCT, ωστόσο όλες οι 

απεικονιστικές μέθοδοι τείνουν να υποσταδιοποιούν τον καρκίνο του 

παγκρέατος. Το ποσοστό υπερσταδιοποίησης είναι σχετικά χαμηλό, με 

χαμηλότερο εκείνο του EUS. 

3.5.2 Παθολογοανατομική έκθεση  
Οι παθολογοανατομικές εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ελάχιστα 

δεδομένα που απαιτούνται για τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά των όγκων, 

καθώς και κλινικά χρήσιμες πληροφορίες. Μολονότι δεν υφίσταται ομόφωνη 

συναίνεση σχετικά με τη μακροσκοπική παθολογοανατομική εξέταση των 

παρασκευασμάτων παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής, υπάρχει γενική 

συμφωνία ως προς τη χρήση τυποποιημένων πρωτοκόλλων, 

συμπεριλαμβανομένης εξέτασης με ποικίλες χρωστικές των περιφερικών 

ορίων μαλακού ιστού (την πρόσθια επιφάνεια, την έσω επιφάνεια που βλέπει 
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στην άνω μεσεντέρια φλέβα, την επιφάνεια που γειτνιάζει την άνω μεσεντέρια 

αρτηρία και την οπίσθια επιφάνεια) και τμηματική κάθετη τομή για εκτίμηση 

της κάθαρσής τους, καθώς και εκτεταμένη δειγματοληψία ιστού με στόχο την 

εκτίμηση της προέλευσης του καρκίνου και την καταγραφή του αριθμού και 

της θέσης των λεμφαδένων (244).        

Οι συνοπτικές εκθέσεις παθολογικής ανατομικής καρκίνου (πρωτόκολλα) από 

την Ένωση Αμερικανών Παθολόγων (CAP) χρησιμοποιούνται κατά κύριο 

λόγο για την έκθεση των αποτελεσμάτων από την παθολογοανατομική 

ανάλυση χειρουργικών παρασκευασμάτων. Ο σχεδιασμός των εν λόγω 

πρωτοκόλλων βασίστηκε στο σύστημα σταδιοποίησης TNM των AJCC/UICC 

και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αντικαρκινικής Επιτροπής της 

Αμερικανικής Ένωσης Χειρουργών.  

Όσον αφορά τους όγκους του παγκρέατος, έχουν δημιουργηθεί δύο 

πρωτόκολλα, ένα για όγκους της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος και ένα 

για όγκους της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (245,246). Σε αμφότερα 

τα πρωτόκολλα περιλαμβάνονται κατάλογοι ελέγχου για: (1) τον τύπο του/των 

χειρουργικού/ών παρασκευάσματος/παρασκευασμάτων, (2) τον τύπο της 

χειρουργικής διαδικασίας, (3) τη θέση του όγκου (4) το μέγεθος του όγκου 

(στη μέγιστη διάμετρό του), (5) τον ιστολογικό τύπο, (6) μικροσκοπική 

επέκταση του όγκου, (7) την κατάσταση των ορίων εκτομής, (8) τη 

λεμφαγγειακή διήθηση, (9) την περινευρική διήθηση, (10) την 

παθολογοανατομική σταδιοποίηση (pTNM), (11) επιπλέον 

παθολογοανατομικά ευρήματα, (12) συμπληρωματικές εξετάσεις και (13) 

κλινικό ιστορικό. Στις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με όγκους της 

εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος περιλαμβάνονται: (14) ο ιστολογικός 

βαθμός (για πορογενές αδενοκαρκίνωμα) και (15) αποτελέσματα θεραπείας 

(για καρκινώματα που αντιμετωπίζονται με νεοεπικουρική θεραπεία) ενώ για 

όγκους της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος: (14) η εστιακότητα του 

όγκου, (15) η ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), (16) ο 

λειτουργικός τύπος, (17) η μιτωτική δραστηριότητα και (18) η νέκρωση του 

όγκου. Το σύστημα σταδιοποίησης καρκίνου της εξωκρινούς μοίρας του 
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παγκρέατος συνεχίζει να εξελίσσεται. Η γνώση της έκτασης της νόσου είναι 

απαραίτητη για έναν από κοινού ορισμό της νόσου, και είναι εξίσου σημαντική 

για την καλύτερη σύγκριση των διαφορετικών θεραπευτικών στρατηγικών και 

προσεγγίσεων για το παγκρεατικό καρκίνωμα. Το πλέον χρησιμοποιούμενο 

σύστημα για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του παγκρέατος είναι η 

ταξινόμηση TNM της AJCC (247). Λόγω του ότι μόνον ελάχιστοι ασθενείς με 

καρκίνο του παγκρέατος θα υποβληθούν εν τέλει σε χειρουργική εξαίρεση 

παγκρέατος (και παρακείμενων λεμφαδένων), μεμονωμένη ταξινόμηση TNM 

εφαρμόζεται τόσο για την κλινική όσο και για την παθολογοανατομική 

σταδιοποίηση. 

Η παθολογοανατομική σταδιοποίηση (pTNM) εξαρτάται από την 

παθολογοανατομική τεκμηρίωση της ανατομικής έκτασης της νόσου, είτε ο 

πρωτοπαθής όγκος έχει αφαιρεθεί πλήρως είτε όχι. Εάν για οποιονδήποτε 

λόγο όγκος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί βιοψία δεν εξαιρείται 

χειρουργικά και οι υψηλότερες κατηγορίες T και N μπορούν να επιβεβαιωθούν 

μικροσκοπικά, δεχόμαστε ότι τα κριτήρια παθολογοανατομικής ταξινόμησης 

και σταδιοποίησης πληρούνται, ακόμη και άνευ πλήρους εξαίρεσης του 

πρωτοπαθούς καρκίνου. 

Στην πιο πρόσφατη, 7η έκδοση του συστήματος σταδιοποίησης της AJCC, 

σημειώθηκαν δύο κύριες αλλαγές: (α) Η κατηγορία Mx δεν ισχύει πλέον για 

όλους τους όγκους. Δεν υφίσταται παθολογοανατομική κατηγορία M0, ενώ το 

κλινικό στάδιο M0 (ή M1) πρέπει να χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη 

σταδιοποίηση, και (β) οι νευροενδοκρινείς όγκοι και καρκινοειδείς όγκοι του 

παγκρέατος περιλαμβάνονται πλέον στο σύστημα σταδιοποίησης TNM. Η 

επιτροπή έκρινε ότι άπαντες οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος, 

ανεξαρτήτως της ταξινόμησής τους ως καλοήθων ή ως κακοήθων, θα πρέπει 

να σταδιοποιούνται σύμφωνα με το σύστημα σταδιοποίησης καρκίνων της 

εξωκρινούς μοίρας, και ότι η ένταξη των εν λόγω όγκων στο σύστημα 

σταδιοποίησης θα επιφέρει βελτιώσεις στη συλλογή δεδομένων και 

συνεκδοχική αναγνώριση των δυνατοτήτων τους. Ουδεμία αλλαγή δεν υπήρξε 

στις κατηγορίες T και N. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
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3.5.3 Προγνωστικοί παράγοντες  
Πρόσφατη τεκμηρίωση της αντιστοιχίας μεταξύ σταδίου κατά AJCC και 

συνολικής επιβίωσης δόθηκε μέσω αξιολόγησης 121.713 ασθενών με 

παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα από την αμερικανική Εθνική Βάση Δεδομένων 

για τον Καρκίνο (συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών και μη χειρουργικών 

περιστατικών), (248), και 3.851 ασθενών με εξαιρεθέντες νευροενδοκρινείς 

όγκους (249). 

Όσον αφορά εξαιρέσιμο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, η παρουσία μεταστατικής νόσου 

σε επιχώριους λεμφαδένες, η ιστολογία χαμηλής διαφοροποίησης και το αυξημένο 

μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου συνδέονται με μειωμένο διάστημα επιβίωσης (250). Η 

περινευρική και λεμφαγγειακή διήθηση συνδέονται επίσης με δυσμενή πρόγνωση (251).                                                                                                                     

Η σημασία της κατάστασης των ορίων εκτομής παραμένει αντικείμενο διαφωνιών. 

Παρότι δεν περιλαμβάνεται στο σύστημα σταδιοποίησης TNM, η κατάσταση 

των ορίων εκτομής αναφέρεται ως σημαντική για την πρόγνωση υποτροπής 

και επιβίωσης στο εγχειρίδιο της ταξινόμησης TNM. 

Στην Ευρώπη, πολλοί παθολόγοι ορίζουν ως «αρνητικό όριο» την απόσταση 

του 1 mm. Πρόσφατα, το χειρουργικό όριο του 1,5 mm αποδείχθηκε 

σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την επιβίωση, ίσης αξίας με όρια 

σε μεγαλύτερη απόσταση (252).   

Όσον αφορά όγκους της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος, η πρόγνωση 

εξαρτάται πρωτογενώς από τον λειτουργικό υπότυπο, την πληρότητα της 

χειρουργικής εκτομής και την ανατομική έκταση της νόσου (253). 

Συστάσεις 

 Η αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT, 
πρωτόκολλο παγκρέατος) είναι επί του παρόντος η μέθοδος εκλογής για 
την εκτίμηση καρκίνου του παγκρέατος (LOE I, SOR A). 
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 Η MRI θεωρείται τεχνική επίλυσης προβλημάτων όσον αφορά 
αμφίσημες ή δύσκολες περιπτώσεις και τη διαφορική διάγνωση μεταξύ 
καρκίνου του παγκρέατος και χρόνιας παγκρεατίτιδας (LOE II, SOR B). 
 Το EUS θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η CT ή η MRI δεν 
δύναται να απεικονίσει το μόρφωμα σε περιπτώσεις ισχυρής κλινικής ή 
εργαστηριακής υποψίας (LOE III, SOR C).  
 Παρακέντηση διά λεπτής βελόνης υπό την καθοδήγηση 
ενδοσκοπικού υπέρηχου (EUS-FNA) θα πρέπει να διενεργείται σε μη 
εξαιρέσιμα περιστατικά ή σε περιπτώσεις αμφίβολων απεικονιστικών 
ευρημάτων σε υψηλού κινδύνου υποψηφίους για χειρουργική εξαίρεση 
(LOE II, SOR B).  
 Δεν υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση της PET-
CT προεγχειρητικά.  
 Πρέπει να γίνεται χρήση τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τη 
μακροσκοπική παθολογοανατομική εξέταση και συνοπτικών εκθέσεων 
παθολογικής ανατομικής καρκίνου σχετικά με τα παρασκευάσματα 
παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής, προκειμένου να παρέχονται σχετικές 
κλινικές πληροφορίες (LOE I, SOR A). 
 Το σύστημα σταδιοποίησης TNM των AJCC/UICC πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την κλινική και παθολογοανατομική σταδιοποίηση 
όλων των όγκων του παγκρέατος (LOE I, SOR A). 
 Η πρόγνωση μετά την εκτομή για ασθενή με παγκρεατικό 
καρκίνωμα καθορίζεται πρωτογενώς από την ανατομική έκταση της 
νόσου όπως αυτή ορίζεται από τις κατηγοριοποιήσεις του σταδίου TNM.  
 Όσον αφορά χειρουργικά εξαιρέσιμο παγκρεατικό 
αδενοκαρκίνωμα, η παρουσία μεταστατικής νόσου σε επιχώριους 
λεμφαδένες, η ιστολογία χαμηλής διαφοροποίησης, το αυξημένο 
μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου και η περινευρική ή/και λεμφαγγειακή 
διήθηση συνδέονται με δυσμενή πρόγνωση.  
 Όσον αφορά όγκους της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος, η 
πρόγνωση εξαρτάται πρωτογενώς από τον λειτουργικό υπότυπο, την 
πληρότητα της χειρουργικής εκτομής και την ανατομική έκταση της νόσου.  
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 Όσον αφορά τα εξαιρέσιμα παγκρεατικά αδενοκαρκινώματα, η 
προγνωστική αξία της ελάχιστης απόστασης από τα όρια εκτομής χρήζει 
επαλήθευσης. 

3.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

3.6.1 Χειρουργική εξαίρεση  
Η χειρουργική εξαίρεση, εφόσον καθίσταται εφικτή, παρέχει σημαντικά βελτιωμένη 

πρόγνωση, με μέση επιβίωση 14–20 μηνών κατόπιν εκτομής, αποτελώντας τη 

μοναδική ελπίδα για οριστική ίαση του ασθενούς, με ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 

έως και 25% (254-256). Την άποψη αυτή υποστηρίζουν μελέτες που 

καταδεικνύουν ευδιάκριτο πλεονέκτημα της δυνητικά ριζικής (R0) έναντι 

παρηγορητικής (R1/R2) χειρουργικής εξαίρεσης (257,258). 

Όγκοι που θεωρούνται εντοπισμένοι και χειρουργικά εξαιρέσιμοι θα πρέπει να 

επιδεικνύουν τα εξής χαρακτηριστικά: απουσία απομακρυσμένων 

μεταστάσεων, απουσία ακτινολογικών ενδείξεων προσκόλλησης του όγκου 

στην άνω μεσεντέρια φλέβα, καρκινικού θρόμβου ή φλεβικής παγίδευσης και 

καθαρές λιπώδεις περιοχές πέριξ του κοιλιακού άξονα, της ηπατικής αρτηρίας 

και των λείων μυϊκών ινών. Ακτινολογικά ευρήματα προσκόλλησης του όγκου 

στην πυλαία φλέβα ή την άνω μεσεντέρια φλέβα με συνοδό δυσπλασία και 

περιορισμένη παγίδευση της μεσεντέριας φλέβας και της πυλαίας φλέβας 

εκπροσωπούν την έκταση της φλεβικής επινέμησης που θα χαρακτήριζε έναν 

όγκο ως οριακά εξαιρέσιμο. Παγίδευση μικρού τμήματος της ηπατικής 

αρτηρίας, άνευ ενδείξεων επέκτασης του όγκου στον κοιλιακό άξονα, ή/και 

προσκόλληση του όγκου στην άνω μεσεντέρια αρτηρία με διήθηση <180 

μοιρών της περιφέρειας της αρτηρίας συνιστά οριακή αρτηριακή διήθηση.  
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Εικόνες 3 & 4 

                         

Εικόνα 3. Τα περιφερειακά όρια εκτομής σε παρασκευάσματα 

παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής συνίστανται στην πρόσθια επιφάνεια, στην 

έσω επιφάνεια έναντι της άνω μεσεντέριας φλέβας, την επιφάνεια που 

γειτνιάζει με την άνω μεσεντέρια αρτηρία, και στην οπίσθια επιφάνεια. 

 

 
Εικόνα 4. Τομή του παρασκευάσματος σε οριζόντιο άξονα. Με αυτή την 

τεχνική παράγεται μεγάλος αριθμός τεμαχίων από το παρασκεύασμα, 

παρέχονται ευκρινείς απόψεις του όγκου και της σχέσης του με τις βασικές 

ανατομικές δομές και ολόκληρο το περιφερειακό χειρουργικό όριο, ενώ 

βοηθάται και η επίτευξη εξασφάλισης μεγάλου αριθμού λεμφαδένων. 
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Στους μη εξαιρέσιμους χειρουργικά όγκους συγκαταλέγονται εκείνοι με 

απομακρυσμένες μεταστάσεις, λεμφαδενική μετάσταση πέραν του πεδίου της 

εκτομής, παγίδευση της άνω μεσεντέριας ή κοιλιακής αρτηρίας άνω των 180 

μοιρών, μη αποκαταστάσιμη στένωση άνω μεσεντέριας φλέβας/πυλαίας 

φλέβας, ή αορτική διήθηση, ή παγίδευση, όπως συνοψίζονται στις Κλινικές 

Κατευθυντήριες Οδηγίες του NCCN για το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα 

(έκδοση 1.2012, www.nccn.org). 

Τις 3 τελευταίες δεκαετίες, οι χειρουργοί παγκρέατος επιχειρούν να κάνουν 

την υπέρβαση σε ό,τι αφορά εκτομή σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο, 

στοχεύοντας στην πλήρη αφαίρεση του όγκου (259-263) διά της διενέργειας 

εκτεταμένων εκτομών. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτεταμένοι λεμφαδενικοί 

καθαρισμοί, αγγειεκτομές, εκτομές πολλαπλών οργάνων, εκτομές 

μεταστάσεων, ακόμη και αφαίρεση υποτροπιάζοντος όγκου. 

Ο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της 

παρατήρησης ότι λεμφαδένες της παρααορτικής περιοχής ήταν συχνά θετικοί 

σε μεταστάσεις καρκίνου του παγκρέατος. Κάποιες αναδρομικές μελέτες από 

την Ιαπωνία κατά τη δεκαετία του 1980 κατέδειξαν όφελος επιβίωσης από την 

προσθήκη εκτεταμένου λεμφαδενικού καθαρισμού σε 

παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή. Εντούτοις, σε τρεις τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες δοκιμές, μία μετα-ανάλυση, καθώς και μια μεγάλη ιαπωνική 

τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, η οποία δημοσιεύθηκε υπό μορφή 

περίληψης, δεν καταδείχθηκε αύξηση των ποσοστών επιβίωσης από την 

μείζονα διαδικασία αλλά τάση αύξησης της νοσηρότητας (264-267). 

Επομένως, εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός δεν μπορεί να συστήνεται, 

και η εφαρμογή του θα πρέπει να εξετάζεται μόνον εντός πλαισίου 

τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής. 

Το παγκρεατικό καρκίνωμα συχνά διηθεί την πυλαία φλέβα ή την άνω 

μεσεντέρια φλέβα· παγκρεατεκτομή σε συνδυασμό με εκτομή πυλαίας φλέβας 

εκπροσωπεί μια δυνάμει ριζική θεραπεία σε αυτά τα περιστατικά, αλλά 

παραμένει αμφιλεγόμενη ως διαδικασία. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία 
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υποδεικνύεται ότι η εκτομή πυλαίας φλέβας/άνω μεσεντέριας φλέβας σε 

συνδυασμό με παγκρεατεκτομή είναι μια ασφαλής και εφικτή διαδικασία, η 

οποία αυξάνει τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπευτική 

εκτομή και, ως εκ τούτου, παρέχει σημαντικά οφέλη επιβίωσης σε επιλεγμένες 

ομάδες ασθενών (268). Υπάρχουν αναφορές περί εκτομών αρτηριών και 

αποκατάστασής τους για όγκους του παγκρέατος (269-273). Παρότι σε 

πολλές σειρές περιστατικών έχουν διενεργηθεί εκτομές φλεβών και 

αποκατάστασή τους, η αντίσταση στις αρτηριακές εκτομές (ηπατική αρτηρία ή 

κοιλιακό στέλεχος) παραμένει ισχυρή, λόγω των περιορισμένων δεδομένων 

σχετικά με το όφελος της αρτηριακής εκτομής, και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

διενεργούνται αποκλειστικά εντός πλαισίου τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων 

δοκιμών επαρκούς στατιστικής ισχύος (274). 

Η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων σε ασθενείς με καρκίνο του 

παγκρέατος εν γένει θεωρείται ένδειξη νόσου τελικού σταδίου. Ωστόσο, 

αρκετές εκθέσεις (περιπτωσιολογικές μελέτες και κάποιες μεγάλες σειρές) που 

επισημαίνουν την απόπειρα χειρουργικής εκτομής απομακρυσμένων 

μεταστάσεων (ήπαρ, περιτόναιο) (275,276). Το 2008, ο Michalski κ.ά. (277) 

προέβησαν σε ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας περί των εκτομών 

ήπατος για πορογενές αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, στην οποία 

περιλαμβάνονταν τα αποτελέσματα 3 περιπτωσιολογικών εκθέσεων και 21 

μελετών (η μεγαλύτερη με 11 ασθενείς που υποβάλλονταν σε εκτομή 

ήπατος). Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι ενώ τέτοιου είδους εκτομές 

ήταν τεχνικά εφικτές σε επιλεγμένους ασθενείς, το πραγματικό όφελος 

μπορούσε να καθοριστεί μόνο από μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

δοκιμές. 

Σε μια προσπάθεια επίτευξης πλήρους αφαίρεσης καρκίνου του παγκρέατος, 

χειρουργοί έχουν καταφύγει σε en bloc εκτομές οι οποίες συνεπάγονται 

αφαίρεση γειτνιάζοντων οργάνων/αγγείων που διηθούνται μακροσκοπικά από 

τον όγκο. Από τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα, μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι οι εν λόγω εκτομές είναι τεχνικά εφικτές όταν διενεργούνται 

σε κέντρα με μεγάλο αριθμό καταγεγραμμένων περιστατικών με την 
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απαραίτητη εξειδίκευση και πείρα, και συνδέονται με βελτιωμένη επιβίωση 

συγκρινόμενες με την απουσία εκτομής, ενώ μπορούν να συγκριθούν με 

πάγιες εκτομές αλλοιώσεων που δεν προσβάλλουν γειτνιάζοντα όργανα 

(278).  

Υποτροπή πορογενούς αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος εκδηλώνεται σε 

ποσοστό έως και 80% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος εντός 2 ετών 

από τη θεραπευτική εκτομή. Οι υποτροπές οφείλονται, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, σε λανθάνουσες (τοπικές ή/και απομακρυσμένες) 

μικρομεταστάσεις που υφίστανται κατά τον χρόνο της αρχικής εκτομής. 

Εκτομή επί υποτροπιάζοντος καρκίνου του παγκρέατος δεν φαίνεται να 

παρατείνει ουσιαστικά τη συνολική επιβίωση. Εντούτοις, ενδεχομένως 

υπάρχει κάποια υποομάδα ασθενών που ωφελείται από τις εν λόγω 

διαδικασίες, και αυτό θα πρέπει να αναλυθεί σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

δοκιμές (279). 

Κατά τον χρόνο της διάγνωσης, μη εξαιρέσιμος χειρουργικά όγκος 

ανευρίσκεται κατά προσέγγισης στο 80% των ασθενών, εξαιτίας τοπικής 

διασποράς ή μεταστατικής νόσου. Συνεπώς, οι περισσότεροι ασθενείς 

υποβάλλονται σε παρηγορητική θεραπεία, στόχος της οποίας είναι η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και η πρόληψη συμπτωμάτων. Περίπου το 15-

25% των ασθενών πάσχουν από πυλωρική στένωση κατά τον χρόνο της 

διάγνωσης, ενώ ένα άλλο 15-20% θα την αναπτύξει αργότερα. 

Αντικρουόμενες απόψεις εξακολουθούν να εκφράζονται ως προς τη χρήση 

γαστρεντερικής παράκαμψης (bypass) ρουτίνας για καρκίνο του παγκρέατος 

που έχει χαρακτηριστεί ως μη εξαιρέσιμος κατά τον χρόνο της διερευνητικής 

λαπαροσκόπησης ή λαπαροτομίας. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη 

της επεμβατικής ακτινολογίας και των ενδοσκοπικών μεθόδων παρέχει 

ανακούφιση από τον αποφρακτικό ίκτερο διά της εισαγωγής διαδερμικών ή 

ενδοαυλικών ενδοπροθέσεων με ελάχιστη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η 

διαδικασία διπλού bypass (χοληφόρων-εντέρου, στομάχου-εντέρου) είναι η 

προτιμώμενη μέθοδος για ασθενείς χωρίς μεταστάσεις ή διήθηση κύριων 

αρτηριών και με προσδόκιμο ζωής >6 μήνες (280), διαφορετικά η 
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ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων χοληφόρων είναι η θεραπεία 

εκλογής για μη εξαιρέσιμο καρκίνο του παγκρέατος με συνοδό αποφρακτικό 

ίκτερο (281). 

Η χειρουργική εκτομή (R0) αποτελεί τη μοναδική τεχνική δυνητικής ίασης 

καρκίνου του παγκρέατος. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη 

χειρουργική θεραπεία, η συνολική πρόγνωση μετά την εκτομή παραμένει μη 

ικανοποιητική έως σήμερα. Εκφράζεται η ελπίδα ότι οι εξελίξεις στη θεραπεία 

με πολλαπλές μεθόδους και στις μοντέρνες θεραπείες, που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα τόσο της κλινικής όσο και της εξελιγμένης βασικής έρευνας, 

δύναται να βελτιώσει την πρόγνωση αυτής της νεοπλασίας στο εγγύς μέλλον. 

Συστάσεις  

 Οι αποφάσεις σχετικά με τη διαγνωστική διαχείριση και την 
εξαιρεσιμότητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διεπιστημονική 
συμβουλευτική όσον αφορά τις κατάλληλες απεικονιστικές εξετάσεις με 
στόχο την εκτίμηση της έκτασης της νόσου (LOE II, SOR B). 
 Διαγνωστική λαπαροσκόπηση σταδιοποίησης για τον 
αποκλεισμό λανθανουσών μεταστάσεων χρησιμοποιείται επιλεκτικά σε 
ασθενείς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για διάχυτη νόσο (οριακά 
εξαιρέσιμη νόσος, εμφανώς υψηλότερο CA 19-9, ευμεγέθεις 
πρωτοπαθείς όγκοι ή διογκωμένοι επιχώριοι λεμφαδένες) (LOE II, SOR 
B). 
 Όγκοι που θεωρούνται εντοπισμένοι και εξαιρέσιμοι θα πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα: απουσία απομακρυσμένων 
μεταστάσεων, απουσία ακτινολογικών ενδείξεων προσκόλλησης του 
όγκου στην άνω μεσεντέρια φλέβα και την πυλαία φλέβα, καρκινικού 
θρόμβου ή φλεβικής παγίδευσης (LOE II, SOR B). 
 Οριακά εξαιρέσιμοι όγκοι χαρακτηρίζονται εκείνοι με διήθηση της 
άνω μεσεντέριας φλέβας/πυλαίας φλέβας, παγίδευση της άνω 
μεσεντέριας φλέβας /πυλαίας φλέβας αλλά άνευ παγίδευσης των εγγύς 
αρτηριών, και με προσκόλληση στην άνω μεσεντέρια αρτηρία που δεν 
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υπερβαίνει τις 180 μοίρες της περιφέρειας του αγγειακού τοιχώματος 
(LOE II, SOR B). 
 Η χειρουργική εκτομή (R0) είναι η μοναδική δυνητικά τεχνική 
ίασης για την αντιμετώπιση καρκίνου του παγκρέατος (LOE II, SOR B). 
 Οι πιο σύνθετες εκτομές θα πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά σε 
εξειδικευμένα κέντρα χειρουργικής παγκρέατος με μεγάλο αριθμό 
καταγεγραμμένων περιστατικών κατόπιν ενδελεχούς εκτίμησης της 
αναλογίας κινδύνου/οφέλους για τον εκάστοτε ασθενή (LOE I, SOR A). 
 Η διαδικασία διπλού bypass (χοληφόρων-εντέρου, στομάχου-
εντέρου) είναι η προτιμώμενη μέθοδος για ασθενείς χωρίς μεταστάσεις ή 
μείζονα αρτηριακή διήθηση και με προσδόκιμο ζωής άνω των 6 μηνών, 
διαφορετικά η ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων χοληφόρων 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για μη εξαιρέσιμο καρκίνο του 
παγκρέατος με συνοδό αποφρακτικό ίκτερο (LOE II, SOR B). 

3.6.2 Επικουρική θεραπεία εξαιρεθέντος καρκίνου του παγκρέατος  
Κατόπιν χειρουργικής εξαίρεσης παγκρέατος, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 

ανέρχεται περίπου σε <20%, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 

προεγχειρητικής θεραπείας. Η χρήση μετεγχειρητικής χημειοακτινοθεραπείας 

υποστηρίζεται από αρκετές μελέτες, αλλά απορρίπτεται από άλλες. Η πρώτη 

τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που κατέδειξε όφελος από επικουρική 

χημειοακτινοθεραπεία ήταν η δοκιμή GIST, όπου έγινε λόγος για αύξηση της 

μέσης επιβίωσης από 11 σε 18 μήνες διά της προσθήκης 40 cGy και 5-

φθοριοουρακίλης (282). Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν στη μελέτη 

EORTC (17 μήνες έναντι 12 μηνών) (177). Ο ρόλος της επικουρικής 

θεραπείας διερευνήθηκε επίσης στη μελέτη ESPAC-1, όπου η ομάδα ελέγχου 

(μόνο χειρουργική εξαίρεση) τέθηκε σε σύγκριση με ασθενείς που λάμβαναν 

μετεγχειρητικά είτε χημειοθεραπεία με 5-φθοριοουρακίλη είτε 

χημειοακτινοθεραπεία (διαδοχική ή ταυτόχρονη) (283). Η ομάδα που λάμβανε 

επικουρική χημειοθεραπεία είχε ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 20% έναντι 10% 

της ομάδας της συνδυασμένης θεραπείας και 8% για την ομάδα ελέγχου. Η 
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μελέτη επηρέασε την κλινική πρακτική στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ η 

επικουρική χημειοακτινοβόληση παραμένει η προτιμώμενη επιλογή. 

Η εμφάνιση της γεμσιταβίνης ως δραστικού φαρμάκου επέφερε μεταβολές 

στον σχεδιασμό ακόλουθων μελετών. Το 2007, η Γερμανοαυστριακή μελέτη 

CONKO-1 κατέδειξε ότι η χορήγηση επικουρικής χημειοθεραπείας με 

γεμσιταβίνη για 6 μήνες, κατόπιν R0 ή R1 εκτομής, αύξησε τη μέση ελεύθερη 

προόδου νόσου επιβίωση από 6,9 μήνες, σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει 

προηγούμενη θεραπεία, σε 13,9 μήνες, αν και το όφελος ως προς τη συνολική 

επιβίωση ήταν λιγότερο σαφές (22 μήνες έναντι 20 μηνών) (284). Η εν λόγω 

μελέτη εδραίωσε τον κυρίαρχο ρόλο της επικουρικής γεμσιταβίνης για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος. Επιπλέον, μελέτη του RTOG 

εξέτασε τον ρόλο της επικουρικής χημειοακτινοβόλησης (5040 cGy 

ταυτόχρονα με 5-φθοριοουρακίλη σε συνεχή έγχυση) ακολουθούμενης από 

επικουρικής χημειοθεραπείας είτε με 5-φθοριοουρακίλη είτε με γεμσιταβίνη. Η 

μελέτη έδειξε ότι η ομάδα ασθενών που λάμβανε γεμσιταβίνη εμφάνισε τάση 

υπεροχής ως προς την 3ετή επιβίωση (20,5 μήνες έναντι 16,9 μηνών, HR 

0,82, p=0,09) (285).  

Συστάσεις  

 Θα πρέπει να προσφέρεται επικουρική χημειοθεραπεία με 
γεμσιταβίνη για 6 μήνες (LOE I, SOR A). 
 Η χημειοακτινοθεραπεία αποτελεί δόκιμη θεραπευτική επιλογή, 
ιδίως σε ασθενείς με θετικά όρια εκτομής (LOE I, SOR B). 
 Χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από χορήγηση 
γεμσιταβίνης αποτελεί δόκιμη θεραπευτική επιλογή, ιδίως σε ασθενείς 
με θετικά όρια εκτομής (LOE I, SOR B). 

3.6.3 Διαχείριση μη εξαιρέσιμου καρκίνου του παγκρέατος  

3.6.3.1 Ανακούφιση  

Γαστροδωδεκαδακτυλική απόφραξη  
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Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, πυλωρική στένωση ενδέχεται να εκδηλωθεί σε 

ποσοστό 4-20% μη εξαιρέσιμου αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος. 

Προφυλακτικό γαστρικό bypass δεν συστήνεται επί του παρόντος σε ασθενείς 

που κρίθηκαν ως μη εγχειρήσιμοι κατά τη διάρκεια της επιχειρηθείσας 

εκτομής. Τούτο οφείλεται κυρίως στην επιτυχή χρήση διατεινόμενων 

ενδοπροθέσεων στο δωδεκαδάκτυλο. Το λαπαροσκοπικό γαστρικό bypass 

συνδέεται με λιγότερη νοσηρότητα και μπορεί να εξετάζεται.  

Απόφραξη χοληφόρων  

Η στένωση του χοληδόχου πόρου αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για όγκους 

της κεφαλής του παγκρέατος. Κατά το παρελθόν, σε τέτοιου είδους μη 

εγχειρήσιμους ασθενείς διενεργούνταν λαπαροτομία σταδιοποίησης με 

bypass χοληφόρων. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο 

βαθμό από ακριβέστερη σταδιοποίηση χάρη στις εξελιγμένες απεικονιστικές 

τεχνικές και την ενδοσκοπική ή διαδερμική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων 

χοληφόρων. Τυχαιοποιημένες μελέτες και μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι η 

χειρουργική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων δεν παρέχει καλύτερη ανακούφιση 

έναντι της ενδοσκοπικής τοποθέτησης ενδοπροθέσεων, ενώ επιπλέον 

συνδέεται με περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές. Διαφωνίες υφίστανται 

ενδεχομένως αναφορικά με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης ενδοπρόθεσης, 

πλαστικής έναντι μεταλλικής. Οι διατεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις 

παρέχουν ευρύτερο αυλό και μικρότερο ποσοστό επανάληψης της 

διαδικασίας, αλλά κοστίζουν περισσότερο. Αντίθετα με τους αρχικούς φόβους, 

δεν παρατηρείται αύξηση της σήψης, ιδίως σε ασθενείς που λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία. Ως εκ τούτου, η επιλογή της ενδοπρόθεσης θα πρέπει να 

εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον στόχο της θεραπείας και το 

προσδόκιμο ζωής του ασθενούς, κατά προτίμηση στο πλαίσιο 

διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Διαχείριση πόνου  

Στην πλειονότητά τους, οι ασθενείς σε κάποιο στάδιο της νόσου αναπτύσσουν 

κλινικά σημαντικό πόνο, για τον οποίο ο ιατρός πρέπει να είναι ενήμερος και 
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έτοιμος να τον διαχειριστεί. Ο πόνος μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ένδειξη 

νοσηρότητας και το κυριότερο αίτιο υποβάθμισης της ποιότητας ζωής τέτοιου 

είδους ασθενών. Η διήθηση του κοιλιακού πλέγματος και των 

οπισθοπεριτοναϊκών δομών ενδέχεται να αποτελεί την κύρια αιτία του πόνου. 

Ο πόνος καθίσταται ελεγχόμενος στην πλειονότητα των ασθενών διά της 

λήψης οπιοειδών, συνήθως σε αυξανόμενες δόσεις κατά την εξέλιξη του 

όγκου. Ανακούφιση μπορεί επίσης να επιτευχθεί διά παρηγορητικής 

ακτινοβόλησης στην παγκρεατική/οπισθοπεριτοναϊκή μάζα. Η νευρόλυση 

κοιλιακού πλέγματος με έγχυση αλκοόλης είναι πολύ επιτυχής ως διαδικασία, 

καθιστώντας εμφανή την αναγκαιότητα μείωσης των απαιτήσεων λήψης 

οπιοειδών, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη σχετιζόμενη τοξικότητα. Επί 

αφόρητου πόνου απαιτούνται πιο επεμβατικές προσεγγίσεις που θα πρέπει 

να πραγματοποιούνται από διεπιστημονικές εξειδικευμένες ομάδες. Εν γένει, 

η ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο θα πρέπει να θεωρείται ο 

απώτατος στόχος της παρηγορητικής αγωγής, χωρίς να δίδεται 

προτεραιότητα στη σωματική ή ψυχολογική εξάρτηση ή νάρκωση. 

Συστάσεις 

 Η πυλωρική στένωση αντιμετωπίζεται καλύτερα με τοποθέτηση 
ενδοπροθέσεων δωδεκαδακτύλου. Κλασική χειρουργική γαστρική 
παράκαμψη δεν συστήνεται (LOE II, SOR A). 
 Η στένωση του χοληδόχου πόρου αντιμετωπίζεται καλύτερα με 
τοποθέτησης ενδοσκοπικών ενδοπροθέσεων χοληφόρων (LOE II, SOR 
A). 
 Η ανακούφιση από τον πόνο επιτυγχάνεται με ελεύθερη χρήση 
οπιούχων αναλγητικών, νευρόλυση κοιλιακού πλέγματος, 
παρηγορητική ακτινοβόληση ή με παραπομπή του ασθενούς σε ομάδες 
διαχείρισης πόνου (LOE III, SOR A). 
 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 99 
 

3.6.3.2 Χημειοθεραπεία για μεταστατική νόσο  
Κατά την τελευταία δεκαετία, η γεμσιταβίνη έχει αντικαταστήσει την 5-

φθοριοουρακίλη και τη μιτομυκίνη C ως βάση θεραπείας για προχωρημένο 

καρκίνο του παγκρέατος, μολονότι τα ποσοστά ανταπόκρισης, καθώς και της 

συνολικής επιβίωσης, είναι χαμηλά. Ως καθιερωμένη προσέγγιση θεωρείται 

διάστημα 6 μηνών, παρότι μόνο ένα μικρό μέρος των ασθενών παραμένει 

ελεύθερο προόδου νόσου κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Ο 

συνδυασμός γεμσιταβίνης με άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες έχει 

αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσει τη συνολική επιβίωση, εντούτοις ίσως 

υπάρχει κάποιο περιστασιακό όφελος για την ελεύθερη προόδου νόσου 

επιβίωση. Οι συνδυασμοί γεμσιταβίνης παράγωγα πλατίνης παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και τέτοιου είδους συνδυασμοί υποστηρίζονται από 

μετα-αναλύσεις. Δεν υπάρχει σαφής προτίμηση σχετικά με το παράγωγο 

πλατίνης προς χρήση, καθώς θεωρείται ότι διαθέτουν όμοια δραστικότητα 

όσον αφορά τον καρκίνο του παγκρέατος. Πέρα από τα παράγωγα πλατίνης, 

σε μελέτη που διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία καταδείχθηκε ότι ο συνδυασμός 

γεμσιταβίνης και καπεσιταβίνης παρέχει υπολογίσιμο όφελος επιβίωσης, 

αντικρούοντας προηγούμενες μελέτες όπου είχε γίνει χρήση 

φθοριοπυριμιδινών (286). Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι μελέτη του 

Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (NCI) του Καναδά έδειξε πολύ αξιόλογο 

πλεονέκτημα επιβίωσης του συνδυασμού γεμσιταβίνης και ερλοτινίμπης, ενός 

αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του EGFR (287). Ένα στατιστικά 

σημαντικό (αλλά όχι κλινικά σημαντικό) πλεονέκτημα σχεδόν 3 εβδομάδων 

στη συνολική επιβίωση οδήγησε στην επίσημη έγκρισή του.  

Το 2011, συγκριτική μελέτη του συνδυασμού ιρινοτεκάνης–οξαλιπλατίνης–

λευκοβορίνης/5-φθοριοουρακίλης (FOLFIRINOX) ανέφερε ότι υπερείχε 

σημαντικά όσον αφορά τη συνολική επιβίωση (10,5 μήνες έναντι 6,9 μηνών, 

HR 0,61, p=0,0008) και το ποσοστό ανταπόκρισης (28% έναντι 11%) έναντι 

μονοθεραπείας με γεμσιταβίνη (288). Τα αξιοσημείωτα ευρήματα αυτής της 

μελέτης έρχονται ως απάντηση στον μηδενισμό που επικρατεί όσον αφορά τη 

αντιμετώπιση μεταστατικής νόσου, και είχαν ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση 
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αυτού του επιθετικού αλλά τοξικού σχήματος στις αποδεκτές θεραπευτικές 

επιλογές, ιδίως για καλής λειτουργικής κατάστασης ασθενείς, εάν μπορούν να 

ξεπεραστούν τα ρυθμιστικά προσκόμματα. Μία ακόμη θεραπευτική επιλογή 

για την αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος εμφανίστηκε 

πρόσφατα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης φάσης III 

σχετικά με τη χορήγηση γεμσιταβίνης με ή χωρίς nab-πακλιταξέλη (μελέτη 

MPACT). Στη συγκεκριμένη δοκιμή διατυπώθηκε η άποψη ότι η προσθήκη 

της nab-πακλιταξέλης συνδέεται με βελτίωση του ποσοστού ανταπόκρισης 

του χρόνου αποτυχίας της θεραπείας (TTF) καθώς και της συνολικής 

επιβίωσης κατά 1,8 μήνες (8,5 έναντι 6,7, HR=0,72, p=0,00015) (289). 

Δεν υπάρχει καθιερωμένη θεραπεία δεύτερης γραμμής για ασθενείς με 

προοδευτικά εξελισσόμενη νόσο. Εν γένει, μπορεί να γίνει δοκιμή 

εναλλακτικών προσεγγίσεων με φάρμακα (π.χ. θεραπεία με βάση την 5-

φθοριοουρακίλη εάν αρχικά είχε χορηγηθεί γεμσιταβίνη). Ο συνδυασμός 

οξαλιπλατίνης με φθοριοπυριμιδίνη (FOLFOX) έχει επιδείξει πλεονέκτημα 

επιβίωσης (290). Ταξάνες, όπως η nab-πακλιταξέλη, έχουν επίσης επιδείξει 

δραστικότητα στο πλαίσιο θεραπείας δεύτερης γραμμής και θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες σε επιλεγμένους 

ασθενείς (291,292).  

Ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία θα πρέπει κατόπιν να υποβάλλονται σε 

κλινικές εξετάσεις ρουτίνας, μετρήσεις καρκινικών δεικτών (CA 19-9) και 

απεικονιστικές εξετάσεις ως προσήκει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το περιορισμένο 

πεδίο εφαρμογής της συστημικής θεραπείας.  

Συστάσεις  
 Η χορήγηση γεμσιταβίνης αποτελεί αποδεκτή μονοθεραπεία 
(LOE I, SOR A). 
 Ο συνδυασμός γεμσιταβίνης και ερλοτινίμπης αποτελεί 
αποδεκτή θεραπεία (LOE I, SOR B). 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 101 
 

 Το σχήμα FOLFIRINOX αποτελεί αποδεκτή θεραπεία πρώτης 
γραμμής για επιλεγμένους καλής λειτουργικής κατάστασης ασθενείς 
(LOE I, SOR B). 
 Ο συνδυασμός γεμσιταβίνης/Nab-πακλιταξέλης αποτελεί 
ενδεχομένως μία ακόμη επιλογή πρώτης γραμμής, κατόπιν επίσημης 
έγκρισης (LOE I, SOR B). 
 Ο συνδυασμός γεμσιταβίνης με παράγωγα πλατίνης ή με 
καπεσιταβίνη μπορεί να εξετάζεται (LOE III, SOR B). 
 Θεραπεία δεύτερης γραμμής θα μπορούσε να χορηγείται με 
βάση εναλλακτικά δυνητικής δραστικότητας φάρμακα (LOE III, SOR B). 

 

3.6.4 Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας  

3.6.4.1 Επικουρική θεραπεία σε εξαιρέσιμη νόσο  
Οι απόψεις διίστανται ως προς το τι συνιστά «πρότυπη» επικουρική θεραπεία 

για τον καρκίνο του παγκρέατος. Αυτή η διαφωνία απορρέει από διάφορες 

μελέτες, καθεμία εκ των οποίων βρίθει ιδίων περιορισμών. Οι καθιερωμένες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις ποικίλλουν επίσης ανάλογα με τη γεωγραφική 

περιοχή. Χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία ή 

αντιστρόφως θεωρείται ως η βέλτιστη θεραπεία στη Βόρειο Αμερική, βάσει της 

μικρής δοκιμής του Gastrointestinal Tumor Study Group και των αναλύσεων 

μεγάλων περιπτωσιολογικών σειρών από το Johns Hopkins και τη Mayo 

Clinic. Εν αντιθέσει, η αποκλειστική χορήγηση χημειοθεραπείας συστήνεται 

ευρέως στην Ευρώπη επί τη βάσει των προαναφερθεισών δοκιμών ESPAC-1 

και CONKO-001. Το 1985, η δοκιμή GITSG ήταν η πρώτη στην οποία 

αναφέρθηκε όφελος επιβίωσης (μέση συνολική επιβίωση 20 μήνες έναντι 11 

μηνών, και ποσοστό 5ετούς συνολικής επιβίωσης 18% έναντι 8%) σε 

ασθενείς που λάμβαναν ενέσιμη (bolus) 5-φθοριοουρακίλη με ακτινοθεραπεία 

μετεγχειρητικά (282). Ωστόσο, τα αποτελέσματα σχεδόν όλων αυτών των 

μελετών δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, κυρίως λόγω του μικρού 

αριθμού των συμμετασχόντων ασθενών (που υποβίβασαν τη στατιστική ισχύ 

των δοκιμών GITSG και EORTC), το χρησιμοποιηθέν ακτινοθεραπευτικό 
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σχήμα (διακεκομμένη θεραπεία) και, το σημαντικότερο, της έλλειψης 

ποιοτικού ελέγχου της ακτινοθεραπείας. Πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη 

φάσης II έδειξε ότι η επικουρική χορήγηση γεμσιταβίνης ακολουθούμενη από 

τρισδιάστατου σύμμορφου σχεδιασμού ακτινοθεραπεία στα 50Gy με βάση τη 

γεμσιταβίνη είναι εφικτή και ελαφρώς πιο τοξική από ό,τι μονοθεραπεία με 

γεμσιταβίνη (285,293). Εντούτοις, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν ήταν 

κατάλληλος ώστε να φέρει στο φως οποιαδήποτε οφέλη επιβίωσης και, 

επιπροσθέτως, η δυνητική επίδραση της χημειοακτινοθεραπείας επί τοπικής 

υποτροπής θα μπορούσε πιθανόν να υποτιμηθεί, διότι στη συγκεκριμένη 

μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνον ασθενείς με R0 εκτομή. Είναι πιθανόν η 

επίτευξη τοπικού ελέγχου είναι σχετικά πιο σημαντική όσον αφορά ασθενείς 

με R1 εκτομή. Μετα-ανάλυση 6 δοκιμών όπου συμμετείχαν 875 ασθενείς 

κατέδειξε ότι η χημειοθεραπεία βελτίωσε τη μέση και 5ετή επιβίωση, ενώ η 

χημειοακτινοθεραπεία δεν προσέφερε ουσιαστικό όφελος επιβίωσης (294). Σε 

επακόλουθη ανάλυση υποομάδας εκτιμήθηκε ότι η χημειοακτινοθεραπεία 

ήταν αποτελεσματικότερη σε ασθενείς με θετικά όρια εκτομής (295). 

3.6.4.2 Νεοεπικουρική θεραπεία σε εξαιρέσιμη ή οριακά εξαιρέσιμη νόσο  

Μεταξύ των θεωρητικών πλεονεκτημάτων της νεοεπικουρικής 

χημειοακτινοθεραπείας σε ασθενείς με χειρουργικά εξαιρέσιμο καρκίνο του 

παγκρέατος περιλαμβάνονται η δυνατότητα ογκομείωσης και αύξησης της 

πιθανότητας R0 εκτομής, η δυνατότητα επιλογής για χειρουργική επέμβαση 

ασθενών με πιο σταθερή νόσο ή με νόσο πιο ευαίσθητη στη θεραπεία, και η 

θεραπεία μικρομεταστάσεων σε πρότερο στάδιο. Σε αναδρομική ανασκόπηση 

του Αντικαρκινικού Κέντρου MD Anderson αναφέρθηκε ότι στο 25% των 

ασθενών κατά προσέγγιση διαπιστώνεται εξέλιξη της νόσου κατόπιν 

χημειοακτινοβόλησης. Σε ορισμένες μικρές μελέτες φάσης II αναφέρθηκε ότι 

μόνο το 45-75% των ασθενών είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 

κατόπιν εισαγωγικής χημειοακτινοθεραπείας, διατυπώνοντας συνεκδοχικά την 

άποψη ότι ασθενείς με προοδευτικά εξελισσόμενη νόσο πάσχουν από μια 

εξαιρετικά επιθετική νεοπλασία, που δεν μπορεί να ιαθεί διά μείζονος 

χειρουργικής επέμβασης (296,297). Υπάρχουν επίσης κάποιες ενδείξεις ότι η 
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προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία αυξάνει τις πιθανότητες χειρουργικής 

εξαίρεσης με αρνητικά όρια εκτομής με τάση βελτίωσης της ελεύθερης νόσου 

επιβίωσης (298). Οι αριθμοί της συνολικής, μέσης και 2ετούς συνολικής 

επιβίωσης σε αυτές τις μικρές σειρές περιστατικών δεν φαίνεται να 

εκπροσωπούν αξιοσημείωτη βελτίωση συγκρινόμενοι με ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε άμεση χειρουργική επέμβαση. 

Ο ρόλος της νεοεπικουρικής θεραπείας σε οριακά εξαιρέσιμη νόσο αποτελεί 

θέμα έντονων συζητήσεων. Καμία τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης III δεν έχει 

συγκρίνει αυτή την προσέγγιση με το συμβατικό χειρουργείο. Σε αναδρομικές 

ανασκοπήσεις και κάποιες μικρές μελέτες φάσης II αναφέρεται ότι μεταξύ 20% 

και 35% των οριακά χειρουργήσιμων ασθενών που είχαν ολοκληρώσει 

νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία είχαν R0 εκτομές. Σύμφωνα με μελέτη 

που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, χημειοακτινοθεραπεία με βάση την 

καπεσιταβίνη χορηγηθείσα προεγχειρητικά σε ασθενείς με οριακά 

εξαιρέσιμους όγκους, ήταν καλώς ανεκτή και αποτελεσματική, με το 46% των 

ασθενών να επιτυγχάνουν R0 εκτομή (299). 

3.6.4.3 Θεραπεία τοπικά προχωρημένης μη εξαιρέσιμης νόσου  
Η χημειοακτινοθεραπεία είναι μια συμβατική επιλογή για τη διαχείριση τοπικά 

προχωρημένου μη εξαιρέσιμου καρκίνου του παγκρέατος σε ασθενείς με καλή 

λειτουργική κατάσταση. Ο ρόλος της χημειοακτινοθεραπείας ορίστηκε 

αρχικώς στη δοκιμή GITSG, στην οποία και κατεδείχθη επίτευξη αύξησης της 

συνολικής επιβίωσης στο διπλάσιο (42,2 έναντι 22,9 εβδομάδων) με 

χορήγηση 5-φθοριοουρακίλης και διακεκομμένης ακτινοθεραπείας συγκριτικά 

με αποκλειστική υποβολή σε ακτινοθεραπεία. Μολονότι δεν υπάρχουν 

τυχαιοποιημένες δοκιμές, ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η ταυτόχρονη 

χημειοακτινοθεραπεία με γεμσιταβίνη μπορεί νμα αποφέρει όμοια 

αποτελέσματα με εκείνα χημειοακτινοθεραπείας με βάση την 5-

φθοριοουρακίλη. Η επιλογή μεταξύ εξ αρχής χημειοακτινοβόλησης έναντι 

εισαγωγικής χημειοθεραπείας ακολουθούμενης από παρηγορητική 

χημειοακτινοβόληση θα πρέπει να βασίζεται σε χαρακτηριστικά της νόσου. 

Ασθενείς με ανεξέλεγκτο πόνο ή αποφρακτικά συμπτώματα θα ήταν 
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προτιμότερο να αρχίσουν με χημειοακτινοθεραπεία. Η αρχική αγωγή με 

χημειοθεραπεία ενδεχομένως να διευκολύνει τον συστημικό έλεγχο της νόσου 

και να αποτελεί χρήσιμη στρατηγική για την επιλογή ασθενών που είναι 

πιθανότερο να ωφεληθούν από επακόλουθη χημειοακτινοθεραπεία. Η μελέτη 

GERCOR έδειξε ότι η προσθήκη ακτινοθεραπείας κατόπιν χημειοθεραπείας 

με 5-φθοριοουρακίλη ή γεμσιταβίνη για 3 μήνες βελτίωσε τη μέση και 

συνολική επιβίωση όσων ασθενών δεν είχαν εμφανίσει ενδείξεις προόδου της 

νόσου κατά τη χημειοθεραπεία (300). Η εν λόγω προσέγγιση επί του 

παρόντος αξιολογείται σε συνεχιζόμενη δοκιμή φάσης III. Σε ποιοτικού 

χαρακτήρα συστηματική ανασκόπηση όπου συμπεριελήφθησαν 2 μετα-

αναλύσεις, 13 τυχαιοποιημένες δοκιμές και 6 μη τυχαιοποιημένες μελέτες 

αναφέρθηκε ότι η χημειοακτινοθεραπεία αυξάνει τη συνολική επιβίωση σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή ή την ακτινοθεραπεία, αλλά 

είναι πιο τοξική. Η χημειοακτινοθεραπεία δεν υπερέχει της αποκλειστικής 

χορήγησης χημειοθεραπείας όσον αφορά την επιβίωση, ενώ η εισαγωγική 

χημειοθεραπεία προ χημειοακτινοθεραπείας βελτιώνει την επιβίωση (301). 

3.6.4.4 Ακτινοθεραπεία για υποτροπιάζουσα νόσο  

Για ασθενείς με τοπική ή τοπικο-περιοχική υποτροπή κατόπιν εκτομής, μπορεί 

να εξετάζεται χορήγηση χημειοακτινοθεραπείας εφόσον δεν έχει χορηγηθεί σε 

προηγούμενο χρόνο, ιδίως σε ασθενείς με καλή λειτουργική κατάσταση η 

υποτροπή της νόσου των οποίων εκδηλώθηκε τουλάχιστον 6 μήνες μετά την 

αρχική θεραπεία. 

3.6.4.5 Ακτινοθεραπεία για ανακούφιση από τα συμπτώματα  
Ένα σημαντικό υποσύνολο ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος θα χρειαστεί 

ουσιαστικές παρηγορητικού χαρακτήρα παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση 

συμπτωμάτων όπως στένωση του χοληδόχου πόρου, πυλωρική στένωση και 

σχετιζόμενο με τον καρκίνο άλγος. Οι περισσότεροι ασθενείς με τοπικά 

προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος υποφέρουν από οξύ 

κοιλιακό και οσφυϊκό άλγος, κυρίως εξαιτίας διήθησης των 

οπισθοπεριτοναϊκών νεύρων. Ακτινοθεραπεία σε δόσεις των 30-40Gy με 2,5-
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3,0Gy ανά κλάσμα μπορεί να επιτύχει ανακούφιση από το άλγος στο 50-70% 

των ασθενών χωρίς σοβαρή συνοδό τοξικότητα (302). 

Συστάσεις  

 Χημειοακτινοθεραπεία με βάση γεμσιταβίνη ή φθοριοπυριμιδίνη 
και πρόσθετη χημειοθεραπεία με γεμσιταβίνη ή 5-φθοριοουρακίλη 
αποτελεί επιλογή για επικουρική θεραπεία κατόπιν εκτομής καρκίνου 
του παγκρέατος, ιδίως για ασθενείς με όγκους της κεφαλής του 
παγκρέατος, ευμεγέθεις (>3cm) T3 όγκους και για ασθενείς με R1 εκτομή 
(LOE II, SOR B). 
 Κατόπιν εξομοίωσης με βάση την αξονική τομογραφία και 
τρισδιάστατου σύμμορφου σχεδιασμού, θα πρέπει να χορηγείται 
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε δόση 45Gy με 1,8-2,0Gy ανά κλάσμα, 
με φωτόνια υψηλής ενέργειας στην κοίτη του όγκου, τις χειρουργικές 
αναστομώσεις και τους γειτνιάζοντες λεμφαδένες, ακολουθούμενη από 
ενισχυμένη δόση 5-10Gy στην κοίτη του όγκου. 
 Η χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοακτινοθεραπείας για 
εξαιρέσιμο καρκίνο του παγκρέατος δεν συστήνεται σε συστηματική 
βάση, παρά μόνον εντός πλαισίου κλινικής δοκιμής (LOE III, SOR B). 
 Η νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία αποτελεί επιλογή για 
οριακά εξαιρέσιμο καρκίνο του παγκρέατος (LOE II, SOR B). 
 Χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χημειοακτινοθεραπεία 
αποτελεί επιλογή για καλής λειτουργικής κατάστασης ασθενείς με 
τοπικά προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος (LOE III, SOR B). 
 Χημειοθεραπεία ή βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή συστήνεται για 
ασθενείς με κακή λειτουργική κατάσταση (LOE III, SOR B). 
 

 

 

  



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 106 
 

4.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

 (1)  Moinzadeh P, Breuhahn K, Stutzer H, Schirmacher P. Chromosome 

alterations in human hepatocellular carcinomas correlate with aetiology and 

histological grade--results of an explorative CGH meta-analysis. Br J Cancer 

2005 Mar 14;92(5):935-41. 

 (2)  Inagawa S, Itabashi M, Adachi S, Kawamoto T, Hori M, Shimazaki J, et 

al. Expression and prognostic roles of beta-catenin in hepatocellular 

carcinoma: correlation with tumor progression and postoperative survival. Clin 

Cancer Res 2002 Feb;8(2):450-6. 

 (3)  Hsu HC, Jeng YM, Mao TL, Chu JS, Lai PL, Peng SY. Beta-catenin 

mutations are associated with a subset of low-stage hepatocellular carcinoma 

negative for hepatitis B virus and with favorable prognosis. Am J Pathol 2000 

Sep;157(3):763-70. 

 (4)  Mao TL, Chu JS, Jeng YM, Lai PL, Hsu HC. Expression of mutant 

nuclear beta-catenin correlates with non-invasive hepatocellular carcinoma, 

absence of portal vein spread, and good prognosis. J Pathol 2001 

Jan;193(1):95-101. 

 (5)  Ishizaki Y, Ikeda S, Fujimori M, Shimizu Y, Kurihara T, Itamoto T, et al. 

Immunohistochemical analysis and mutational analyses of beta-catenin, Axin 

family and APC genes in hepatocellular carcinomas. Int J Oncol 2004 

May;24(5):1077-83. 

 (6)  Aguilar F, Harris CC, Sun T, Hollstein M, Cerutti P. Geographic 

variation of p53 mutational profile in nonmalignant human liver. Science 1994 

May 27;264(5163):1317-9. 

 (7)  Yang YA, Dukhanina O, Tang B, Mamura M, Letterio JJ, MacGregor J, 

et al. Lifetime exposure to a soluble TGF-beta antagonist protects mice 

against metastasis without adverse side effects. J Clin Invest 2002 

Jun;109(12):1607-15. 

 (8)  Azechi H, Nishida N, Fukuda Y, Nishimura T, Minata M, Katsuma H, et 

al. Disruption of the p16/cyclin D1/retinoblastoma protein pathway in the 

majority of human hepatocellular carcinomas. Oncology 2001;60(4):346-54. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 107 
 

 (9)  Kaposi-Novak P, Lee JS, Gomez-Quiroz L, Coulouarn C, Factor VM, 

Thorgeirsson SS. Met-regulated expression signature defines a subset of 

human hepatocellular carcinomas with poor prognosis and aggressive 

phenotype. J Clin Invest 2006 Jun;116(6):1582-95. 

 (10)  Lee JS, Thorgeirsson SS. Genome-scale profiling of gene expression 

in hepatocellular carcinoma: classification, survival prediction, and 

identification of therapeutic targets. Gastroenterology 2004 Nov;127(5 Suppl 

1):S51-S55. 

 (11)  Hoshida Y, Villanueva A, Kobayashi M, Peix J, Chiang DY, Camargo A, 

et al. Gene expression in fixed tissues and outcome in hepatocellular 

carcinoma. N Engl J Med 2008 Nov 6;359(19):1995-2004. 

 (12)  Gramantieri L, Fornari F, Callegari E, Sabbioni S, Lanza G, Croce CM, 

et al. MicroRNA involvement in hepatocellular carcinoma. J Cell Mol Med 

2008 Dec;12(6A):2189-204. 

 (13)  Meng F, Henson R, Wehbe-Janek H, Ghoshal K, Jacob ST, Patel T. 

MicroRNA-21 regulates expression of the PTEN tumor suppressor gene in 

human hepatocellular cancer. Gastroenterology 2007 Aug;133(2):647-58. 

 (14)  Sato Y, Sekine T, Ohwada S. Alpha-fetoprotein-producing rectal 

cancer: calculated tumor marker doubling time. J Surg Oncol 1994 

Apr;55(4):265-8. 

 (15)  Adachi Y, Tsuchihashi J, Shiraishi N, Yasuda K, Etoh T, Kitano S. AFP-

producing gastric carcinoma: multivariate analysis of prognostic factors in 270 

patients. Oncology 2003;65(2):95-101. 

 (16)  Kojiro M. Focus on dysplastic nodules and early hepatocellular 

carcinoma: an Eastern point of view. Liver Transpl 2004 Feb;10(2 Suppl 

1):S3-S8. 

 (17)  Levy I, Greig PD, Gallinger S, Langer B, Sherman M. Resection of 

hepatocellular carcinoma without preoperative tumor biopsy. Ann Surg 2001 

Aug;234(2):206-9. 

 (18)  Torzilli G, Makuuchi M, Inoue K, Takayama T, Sakamoto Y, Sugawara 

Y, et al. No-mortality liver resection for hepatocellular carcinoma in cirrhotic 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 108 
 

and noncirrhotic patients: is there a way? A prospective analysis of our 

approach. Arch Surg 1999 Sep;134(9):984-92. 

 (19)  Burrel M, Llovet JM, Ayuso C, Iglesias C, Sala M, Miquel R, et al. MRI 

angiography is superior to helical CT for detection of HCC prior to liver 

transplantation: an explant correlation. Hepatology 2003 Oct;38(4):1034-42. 

 (20)  Yu JS, Kim KW, Kim EK, Lee JT, Yoo HS. Contrast enhancement of 

small hepatocellular carcinoma: usefulness of three successive early image 

acquisitions during multiphase dynamic MR imaging. AJR Am J Roentgenol 

1999 Sep;173(3):597-604. 

 (21)  Mueller GC, Hussain HK, Carlos RC, Nghiem HV, Francis IR. 

Effectiveness of MR imaging in characterizing small hepatic lesions: routine 

versus expert interpretation. AJR Am J Roentgenol 2003 Mar;180(3):673-80. 

 (22)  Forner A, Vilana R, Ayuso C, Bianchi L, Sole M, Ayuso JR, et al. 

Diagnosis of hepatic nodules 20 mm or smaller in cirrhosis: Prospective 

validation of the noninvasive diagnostic criteria for hepatocellular carcinoma. 

Hepatology 2008 Jan;47(1):97-104. 

 (23)  Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma. 

Hepatology 2005 Nov;42(5):1208-36. 

 (24)  Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma: an 

update. Hepatology 2011 Mar;53(3):1020-2. 

 (25)  Silva MA, Hegab B, Hyde C, Guo B, Buckels JA, Mirza DF. Needle 

track seeding following biopsy of liver lesions in the diagnosis of 

hepatocellular cancer: a systematic review and meta-analysis. Gut 2008 

Nov;57(11):1592-6. 

 (26)  Mullhaupt B, Durand F, Roskams T, Dutkowski P, Heim M. Is tumor 

biopsy necessary? Liver Transpl 2011 Oct;17 Suppl 2:S14-S25. 

 (27)  Kojiro M WIAV. Pathologic diagnosis of early hepatocellular carcinoma: 

a report of the international consensus group for hepatocellular neoplasia. 

Hepatology 2009 Feb;49(2):658-64. 

 (28)  Park YN, Kojiro M, Di TL, Dhillon AP, Kondo F, Nakano M, et al. 

Ductular reaction is helpful in defining early stromal invasion, small 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 109 
 

hepatocellular carcinomas, and dysplastic nodules. Cancer 2007 Mar 

1;109(5):915-23. 

 (29)  Roncalli M, Park YN, Di TL. Histopathological classification of 

hepatocellular carcinoma. Dig Liver Dis 2010 Jul;42 Suppl 3:S228-S234. 

 (30)  Theise N. Hepatocellular Carcinoma. 2010. p. 205-16. 

 (31)  Ishak K. Tumors of the liver and intrahepatic bile ducts. Atlas of 

Pathology. 3rd series ed. Washington, DC: Fascicle 31.AFIP; 2001. p. 219-20. 

 (32)  Gouw AS, Balabaud C, Kusano H, Todo S, Ichida T, Kojiro M. Markers 

for microvascular invasion in hepatocellular carcinoma: where do we stand? 

Liver Transpl 2011 Oct;17 Suppl 2:S72-S80. 

 (33)  Zhang BH, Yang BH, Tang ZY. Randomized controlled trial of 

screening for hepatocellular carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol 2004 

Jul;130(7):417-22. 

 (34)  Llovet JM, Burroughs A, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet 

2003 Dec 6;362(9399):1907-17. 

 (35)  Lin OS, Keeffe EB, Sanders GD, Owens DK. Cost-effectiveness of 

screening for hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis due to chronic 

hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther 2004 Jun 1;19(11):1159-72. 

 (36)  Yeoman AD, Al-Chalabi T, Karani JB, Quaglia A, Devlin J, Mieli-

Vergani G, et al. Evaluation of risk factors in the development of 

hepatocellular carcinoma in autoimmune hepatitis: Implications for follow-up 

and screening. Hepatology 2008 Sep;48(3):863-70. 

 (37)  Bellentani S. Natural history of HBV infection: a nine years follow-up of 

the Dionysius cohort . J Hepatol 2002;36:228S. 

 (38)  Sherman M. Alphafetoprotein: an obituary. J Hepatol 2001 

Apr;34(4):603-5. 

 (39)  Forner A, Reig M, Bruix J. Alpha-fetoprotein for hepatocellular 

carcinoma diagnosis: the demise of a brilliant star. Gastroenterology 2009 

Jul;137(1):26-9. 

 (40)  Bolondi L, Sofia S, Siringo S, Gaiani S, Casali A, Zironi G, et al. 

Surveillance programme of cirrhotic patients for early diagnosis and treatment 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 110 
 

of hepatocellular carcinoma: a cost effectiveness analysis. Gut 2001 

Feb;48(2):251-9. 

 (41)  Larcos G, Sorokopud H, Berry G, Farrell GC. Sonographic screening 

for hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis or cirrhosis: an 

evaluation. AJR Am J Roentgenol 1998 Aug;171(2):433-5. 

 (42)  Zhang B, Yang B. Combined alpha fetoprotein testing and 

ultrasonography as a screening test for primary liver cancer. J Med Screen 

1999;6(2):108-10. 

 (43)  Trevisani F, De NS, Rapaccini G, Farinati F, Benvegnu L, Zoli M, et al. 

Semiannual and annual surveillance of cirrhotic patients for hepatocellular 

carcinoma: effects on cancer stage and patient survival (Italian experience). 

Am J Gastroenterol 2002 Mar;97(3):734-44. 

 (44)  Santi V, Trevisani F, Gramenzi A, Grignaschi A, Mirici-Cappa F, Del 

PP, et al. Semiannual surveillance is superior to annual surveillance for the 

detection of early hepatocellular carcinoma and patient survival. J Hepatol 

2010 Aug;53(2):291-7. 

 (45)  Trinchet JC, Chaffaut C, Bourcier V, Degos F, Henrion J, Fontaine H, 

et al. Ultrasonographic surveillance of hepatocellular carcinoma in cirrhosis: a 

randomized trial comparing 3- and 6-month periodicities. Hepatology 2011 

Dec;54(6):1987-97. 

 (46)  Brancatelli G, Baron RL, Peterson MS, Marsh W. Helical CT screening 

for hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: frequency and causes 

of false-positive interpretation. AJR Am J Roentgenol 2003 Apr;180(4):1007-

14. 

 (47)  Verslype C, Rosmorduc O, Rougier P. Hepatocellular carcinoma: 

ESMO-ESDO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-

up. Ann Oncol 2012 Oct;23 Suppl 7:vii41-vii48. 

 (48)  Bhosale P, Szklaruk J, Silverman PM. Current staging of hepatocellular 

carcinoma: imaging implications. Cancer Imaging 2006;6:83-94. 

 (49)  Xiao XG, Han X, Shan WD, Li AY. Multi-slice CT angiography by triple-

phase enhancement in preoperative evaluation of hepatocellular carcinoma. 

Chin Med J (Engl ) 2005 May 20;118(10):844-9. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 111 
 

 (50)  Zhang JW, Feng XY, Liu HQ, Yao ZW, Yang YM, Liu B, et al. CT 

volume measurement for prognostic evaluation of unresectable hepatocellular 

carcinoma after TACE. World J Gastroenterol 2010 Apr 28;16(16):2038-45. 

 (51)  Torzilli G, Palmisano A, Del FD, Marconi M, Donadon M, Spinelli A, et 

al. Contrast-enhanced intraoperative ultrasonography during surgery for 

hepatocellular carcinoma in liver cirrhosis: is it useful or useless? A 

prospective cohort study of our experience. Ann Surg Oncol 2007 

Apr;14(4):1347-55. 

 (52)  Vilgrain V. Advancement in HCC imaging: diagnosis, staging and 

treatment efficacy assessments: hepatocellular carcinoma: imaging in 

assessing treatment efficacy. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2010 

Jul;17(4):374-9. 

 (53)  Nagasue N, Kohno H, Tachibana M, Yamanoi A, Ohmori H, El-Assal 

ON. Prognostic factors after hepatic resection for hepatocellular carcinoma 

associated with Child-Turcotte class B and C cirrhosis. Ann Surg 1999 

Jan;229(1):84-90. 

 (54)  Imamura H, Seyama Y, Kokudo N, Maema A, Sugawara Y, Sano K, et 

al. One thousand fifty-six hepatectomies without mortality in 8 years. Arch 

Surg 2003 Nov;138(11):1198-206. 

 (55)  Fan ST, Lai EC, Lo CM, Ng IO, Wong J. Hospital mortality of major 

hepatectomy for hepatocellular carcinoma associated with cirrhosis. Arch 

Surg 1995 Feb;130(2):198-203. 

 (56)  Stockmann M, Lock JF, Riecke B, Heyne K, Martus P, Fricke M, et al. 

Prediction of postoperative outcome after hepatectomy with a new bedside 

test for maximal liver function capacity. Ann Surg 2009 Jul;250(1):119-25. 

 (57)  Abulkhir A, Limongelli P, Healey AJ, Damrah O, Tait P, Jackson J, et 

al. Preoperative portal vein embolization for major liver resection: a meta-

analysis. Ann Surg 2008 Jan;247(1):49-57. 

 (58)  Delis SG, Bakoyiannis A, Biliatis I, Athanassiou K, Tassopoulos N, 

Dervenis C. Model for end-stage liver disease (MELD) score, as a prognostic 

factor for post-operative morbidity and mortality in cirrhotic patients, 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 112 
 

undergoing hepatectomy for hepatocellular carcinoma. HPB (Oxford) 2009 

Jun;11(4):351-7. 

 (59)  Delis SG, Bakoyiannis A, Tassopoulos N, Athanassiou K, Kechagias A, 

Kelekis D, et al. Hepatic resection for large hepatocellular carcinoma in the 

era of UCSF criteria. HPB (Oxford) 2009 Nov;11(7):551-8. 

 (60)  Rahbari NN, Mehrabi A, Mollberg NM, Muller SA, Koch M, Buchler 

MW, et al. Hepatocellular carcinoma: current management and perspectives 

for the future. Ann Surg 2011 Mar;253(3):453-69. 

 (61)  Benson AB, III, Abrams TA, Ben-Josef E, Bloomston PM, Botha JF, 

Clary BM, et al. NCCN clinical practice guidelines in oncology: hepatobiliary 

cancers. J Natl Compr Canc Netw 2009 Apr;7(4):350-91. 

 (62)  Fuks D, Dokmak S, Paradis V, Diouf M, Durand F, Belghiti J. Benefit of 

initial resection of hepatocellular carcinoma followed by transplantation in 

case of recurrence: an intention-to-treat analysis. Hepatology 2012 

Jan;55(1):132-40. 

 (63)  Washburn K, Halff G. Hepatocellular carcinoma and liver 

transplantation. Curr Opin Organ Transplant 2011 Jun;16(3):297-300. 

 (64)  Clavien PA, Lesurtel M, Bossuyt PM, Gores GJ, Langer B, Perrier A. 

Recommendations for liver transplantation for hepatocellular carcinoma: an 

international consensus conference report. Lancet Oncol 2012 Jan 

1;13(1):e11-e22. 

 (65)  Roncalli M, Terracciano L, Di TL, David E, Colombo M. Liver 

precancerous lesions and hepatocellular carcinoma: the histology report. Dig 

Liver Dis 2011 Mar;43 Suppl 4:S361-S372. 

 (66)  Katsiki E PKTV. Useful data for the histopathology report for HCC: 

hepatectomy or segmentectomy specimen. In: Guidelines for the histological 

diagnosis of malignant neoplasms. 2010. 

 (67)  EDMONDSON HA, STEINER PE. Primary carcinoma of the liver: a 

study of 100 cases among 48,900 necropsies. Cancer 1954 May;7(3):462-

503. 

 (68)  Edge SB. AJCC Cancer Staging Manual. New York: Springer; 2009. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 113 
 

 (69)  Sobin LH. TNM Classification of malignant tumours. Oxford: Wiley-

Blackwell; 2009. 

 (70)  Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma: an 

update. Hepatology 2011 Mar;53(3):1020-2. 

 (71)  El-Serag HB. Hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2011 Sep 

22;365(12):1118-27. 

 (72)  Olthoff KM, Forner A, Hubscher S, Fung J. What is the best staging 

system for hepatocellular carcinoma in the setting of liver transplantation? 

Liver Transpl 2011 Oct;17 Suppl 2:S26-S33. 

 (73)  El-Serag HB, Marrero JA, Rudolph L, Reddy KR. Diagnosis and 

treatment of hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2008 

May;134(6):1752-63. 

 (74)  Vogl TJ, Lammer J, Lencioni R, Malagari K, Watkinson A, Pilleul F, et 

al. Liver, gastrointestinal, and cardiac toxicity in intermediate hepatocellular 

carcinoma treated with PRECISION TACE with drug-eluting beads: results 

from the PRECISION V randomized trial. AJR Am J Roentgenol 2011 

Oct;197(4):W562-W570. 

 (75)  Hasegawa K, Kokudo N, Shiina S, Tateishi R, Makuuchi M. Surgery 

versus radiofrequency ablation for small hepatocellular carcinoma: Start of a 

randomized controlled trial (SURF trial). Hepatol Res 2010 Aug;40(8):851-2. 

 (76)  Peng ZW, Zhang YJ, Chen MS, Lin XJ, Liang HH, Shi M. 

Radiofrequency ablation as first-line treatment for small solitary hepatocellular 

carcinoma: long-term results. Eur J Surg Oncol 2010 Nov;36(11):1054-60. 

 (77)  Ebara M, Okabe S, Kita K, Sugiura N, Fukuda H, Yoshikawa M, et al. 

Percutaneous ethanol injection for small hepatocellular carcinoma: therapeutic 

efficacy based on 20-year observation. J Hepatol 2005 Sep;43(3):458-64. 

 (78)  Orlando A, Leandro G, Olivo M, Andriulli A, Cottone M. Radiofrequency 

thermal ablation vs. percutaneous ethanol injection for small hepatocellular 

carcinoma in cirrhosis: meta-analysis of randomized controlled trials. Am J 

Gastroenterol 2009 Feb;104(2):514-24. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 114 
 

 (79)  Shiina S, Teratani T, Obi S, Sato S, Tateishi R, Fujishima T, et al. A 

randomized controlled trial of radiofrequency ablation with ethanol injection for 

small hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2005 Jul;129(1):122-30. 

 (80)  Thanos L, Poulou LS, Ziakas PD, Kelekis AD, Pomoni M, Kelekis DA. 

Image-guided radiofrequency ablation (RFA) of unresectable hepatic tumors 

using a triple-spiral-shaped electrode needle: initial experience in 34 patients. 

Cardiovasc Intervent Radiol 2010 Feb;33(1):107-12. 

 (81)  Filippousis P, Sotiropoulou E, Manataki A, Konstantinopoulos O, 

Thanos L. Radiofrequency ablation of subcapsular hepatocellular carcinoma: 

single center experience. Eur J Radiol 2011 Feb;77(2):299-304. 

 (82)  Laspas F, Sotiropoulou E, Mylona S, Manataki A, Tsagouli P, 

Tsangaridou I, et al. Computed tomography-guided radiofrequency ablation of 

hepatocellular carcinoma: treatment efficacy and complications. J 

Gastrointestin Liver Dis 2009 Sep;18(3):323-8. 

 (83)  N'Kontchou G, Mahamoudi A, Aout M, Ganne-Carrie N, Grando V, 

Coderc E, et al. Radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma: long-

term results and prognostic factors in 235 Western patients with cirrhosis. 

Hepatology 2009 Nov;50(5):1475-83. 

 (84)  Huang J, Hernandez-Alejandro R, Croome KP, Yan L, Wu H, Chen Z, 

et al. Radiofrequency ablation versus surgical resection for hepatocellular 

carcinoma in Childs A cirrhotics-a retrospective study of 1,061 cases. J 

Gastrointest Surg 2011 Feb;15(2):311-20. 

 (85)  Hung HH, Chiou YY, Hsia CY, Su CW, Chou YH, Chiang JH, et al. 

Survival rates are comparable after radiofrequency ablation or surgery in 

patients with small hepatocellular carcinomas. Clin Gastroenterol Hepatol 

2011 Jan;9(1):79-86. 

 (86)  Yamakado K, Nakatsuka A, Takaki H, Yokoi H, Usui M, Sakurai H, et 

al. Early-stage hepatocellular carcinoma: radiofrequency ablation combined 

with chemoembolization versus hepatectomy. Radiology 2008 

Apr;247(1):260-6. 

 (87)  Livraghi T, Meloni F, Di SM, Rolle E, Solbiati L, Tinelli C, et al. 

Sustained complete response and complications rates after radiofrequency 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 115 
 

ablation of very early hepatocellular carcinoma in cirrhosis: Is resection still 

the treatment of choice? Hepatology 2008 Jan;47(1):82-9. 

 (88)  Hinshaw JL, Lee FT, Jr. Cryoablation for liver cancer. Tech Vasc Interv 

Radiol 2007 Mar;10(1):47-57. 

 (89)  Lloyd DM, Lau KN, Welsh F, Lee KF, Sherlock DJ, Choti MA, et al. 

International multicentre prospective study on microwave ablation of liver 

tumours: preliminary results. HPB (Oxford) 2011 Aug;13(8):579-85. 

 (90)  Seki T, Wakabayashi M, Nakagawa T, Imamura M, Tamai T, Nishimura 

A, et al. Percutaneous microwave coagulation therapy for patients with small 

hepatocellular carcinoma: comparison with percutaneous ethanol injection 

therapy. Cancer 1999 Apr 15;85(8):1694-702. 

 (91)  Ohmoto K, Yoshioka N, Tomiyama Y, Shibata N, Kawase T, Yoshida 

K, et al. Comparison of therapeutic effects between radiofrequency ablation 

and percutaneous microwave coagulation therapy for small hepatocellular 

carcinomas. J Gastroenterol Hepatol 2009 Feb;24(2):223-7. 

 (92)  Gough-Palmer AL, Gedroyc WM. Laser ablation of hepatocellular 

carcinoma--a review. World J Gastroenterol 2008 Dec 21;14(47):7170-4. 

 (93)  Vogl TJ, Zangos S, Balzer JO, Nabil M, Rao P, Eichler K, et al. 

[Transarterial chemoembolization (TACE) in hepatocellular carcinoma: 

technique, indication and results]. Rofo 2007 Nov;179(11):1113-26. 

 (94)  Raoul JL, Sangro B, Forner A, Mazzaferro V, Piscaglia F, Bolondi L, et 

al. Evolving strategies for the management of intermediate-stage 

hepatocellular carcinoma: available evidence and expert opinion on the use of 

transarterial chemoembolization. Cancer Treat Rev 2011 May;37(3):212-20. 

 (95)  Lencioni R. Loco-regional treatment of hepatocellular carcinoma. 

Hepatology 2010 Aug;52(2):762-73. 

 (96)  Vogl TJ, Naguib NN, Nour-Eldin NE, Rao P, Emami AH, Zangos S, et 

al. Review on transarterial chemoembolization in hepatocellular carcinoma: 

palliative, combined, neoadjuvant, bridging, and symptomatic indications. Eur 

J Radiol 2009 Dec;72(3):505-16. 

 (97)  Liapi E, Geschwind JF. Intra-arterial therapies for hepatocellular 

carcinoma: where do we stand? Ann Surg Oncol 2010 May;17(5):1234-46. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 116 
 

 (98)  Camma C, Schepis F, Orlando A, Albanese M, Shahied L, Trevisani F, 

et al. Transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular 

carcinoma: meta-analysis of randomized controlled trials. Radiology 2002 

Jul;224(1):47-54. 

 (99)  Brown DB, Gould JE, Gervais DA, Goldberg SN, Murthy R, Millward 

SF, et al. Transcatheter therapy for hepatic malignancy: standardization of 

terminology and reporting criteria. J Vasc Interv Radiol 2009 Jul;20(7 

Suppl):S425-S434. 

(100)  Salem R, Lewandowski RJ, Mulcahy MF, Riaz A, Ryu RK, Ibrahim S, et 

al. Radioembolization for hepatocellular carcinoma using Yttrium-90 

microspheres: a comprehensive report of long-term outcomes. 

Gastroenterology 2010 Jan;138(1):52-64. 

(101)  Hawkins MA, Dawson LA. Radiation therapy for hepatocellular 

carcinoma: from palliation to cure. Cancer 2006 Apr 15;106(8):1653-63. 

(102)  Zeng ZC, Tang ZY, Fan J, Zhou J, Qin LX, Ye SL, et al. A comparison 

of chemoembolization combination with and without radiotherapy for 

unresectable hepatocellular carcinoma. Cancer J 2004 Sep;10(5):307-16. 

(103)  Cardenes HR, Price TR, Perkins SM, Maluccio M, Kwo P, Breen TE, et 

al. Phase I feasibility trial of stereotactic body radiation therapy for primary 

hepatocellular carcinoma. Clin Transl Oncol 2010 Mar;12(3):218-25. 

(104)  Villanueva A, Newell P, Chiang DY, Friedman SL, Llovet JM. Genomics 

and signaling pathways in hepatocellular carcinoma. Semin Liver Dis 2007 

Feb;27(1):55-76. 

(105)  Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, Hilgard P, Gane E, Blanc JF, et al. 

Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2008 Jul 

24;359(4):378-90. 

(106)  Rodriguez-Fernandez A, Gomez-Rio M, Medina-Benitez A, Moral JV, 

Ramos-Font C, Ramia-Angel JM, et al. Application of modern imaging 

methods in diagnosis of gallbladder cancer. J Surg Oncol 2006 Jun 

15;93(8):650-64. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 117 
 

(107)  Yun EJ, Cho SG, Park S, Park SW, Kim WH, Kim HJ, et al. Gallbladder 

carcinoma and chronic cholecystitis: differentiation with two-phase spiral CT. 

Abdom Imaging 2004 Jan;29(1):102-8. 

(108)  Demachi H, Matsui O, Hoshiba K, Kimura M, Miyata S, Kuroda Y, et al. 

Dynamic MRI using a surface coil in chronic cholecystitis and gallbladder 

carcinoma: radiologic and histopathologic correlation. J Comput Assist 

Tomogr 1997 Jul;21(4):643-51. 

(109)  Kim SJ, Lee JM, Lee JY, Choi JY, Kim SH, Han JK, et al. Accuracy of 

preoperative T-staging of gallbladder carcinoma using MDCT. AJR Am J 

Roentgenol 2008 Jan;190(1):74-80. 

(110)  Kalra N, Suri S, Gupta R, Natarajan SK, Khandelwal N, Wig JD, et al. 

MDCT in the staging of gallbladder carcinoma. AJR Am J Roentgenol 2006 

Mar;186(3):758-62. 

(111)  Kim JH, Kim TK, Eun HW, Kim BS, Lee MG, Kim PN, et al. 

Preoperative evaluation of gallbladder carcinoma: efficacy of combined use of 

MR imaging, MR cholangiography, and contrast-enhanced dual-phase three-

dimensional MR angiography. J Magn Reson Imaging 2002 Dec;16(6):676-84. 

(112)  Corvera CU, Blumgart LH, Akhurst T, DeMatteo RP, D'Angelica M, 

Fong Y, et al. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography 

influences management decisions in patients with biliary cancer. J Am Coll 

Surg 2008 Jan;206(1):57-65. 

(113)  Furlan A, Ferris JV, Hosseinzadeh K, Borhani AA. Gallbladder 

carcinoma update: multimodality imaging evaluation, staging, and treatment 

options. AJR Am J Roentgenol 2008 Nov;191(5):1440-7. 

(114)  Mekeel KL, Hemming AW. Surgical management of gallbladder 

carcinoma: a review. J Gastrointest Surg 2007 Sep;11(9):1188-93. 

(115)  Foster JM, Hoshi H, Gibbs JF, Iyer R, Javle M, Chu Q, et al. 

Gallbladder cancer: Defining the indications for primary radical resection and 

radical re-resection. Ann Surg Oncol 2007 Feb;14(2):833-40. 

(116)  Fong Y, Jarnagin W, Blumgart LH. Gallbladder cancer: comparison of 

patients presenting initially for definitive operation with those presenting after 

prior noncurative intervention. Ann Surg 2000 Oct;232(4):557-69. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 118 
 

(117)  Chijiiwa K, Nakano K, Ueda J, Noshiro H, Nagai E, Yamaguchi K, et al. 

Surgical treatment of patients with T2 gallbladder carcinoma invading the 

subserosal layer. J Am Coll Surg 2001 May;192(5):600-7. 

(118)  Toyonaga T, Chijiiwa K, Nakano K, Noshiro H, Yamaguchi K, Sada M, 

et al. Completion radical surgery after cholecystectomy for accidentally 

undiagnosed gallbladder carcinoma. World J Surg 2003 Mar;27(3):266-71. 

(119)  Allen DC. Gallbladder cancer. Histopathology Reporting: Guidelines for 

surgical cancer. 2nd ed. London : Springer Verlag; 2006. p. 79-86. 

(120)  Albores-Saavedra J. Carcinoma of gallbladder and extrahepatic bile 

ducts. In: WHO Classification of tumors of the digestive system.Lyon: 

International Agency for Research on Cancer; 2010. p. 263-72. 

(121)  Katabi N. Neoplasia of gallbladder and biliary epithelium. Arch Pathol 

Lab Med 2010 Nov;134(11):1621-7. 

(122)  Gold DG, Miller RC, Haddock MG, Gunderson LL, Quevedo F, 

Donohue JH, et al. Adjuvant therapy for gallbladder carcinoma: the Mayo 

Clinic Experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009 Sep 1;75(1):150-5. 

(123)  Wang SJ, Fuller CD, Kim JS, Sittig DF, Thomas CR, Jr., Ravdin PM. 

Prediction model for estimating the survival benefit of adjuvant radiotherapy 

for gallbladder cancer. J Clin Oncol 2008 May 1;26(13):2112-7. 

(124)  Itoh H, Nishijima K, Kurosaka Y, Takegawa S, Kiriyama M, Dohba S, et 

al. Magnitude of combination therapy of radical resection and external beam 

radiotherapy for patients with carcinomas of the extrahepatic bile duct and 

gallbladder. Dig Dis Sci 2005 Dec;50(12):2231-42. 

(125)  Mojica P, Smith D, Ellenhorn J. Adjuvant radiation therapy is 

associated with improved survival for gallbladder carcinoma with regional 

metastatic disease. J Surg Oncol 2007 Jul 1;96(1):8-13. 

(126)  Kayahara M, Nagakawa T. Recent trends of gallbladder cancer in 

Japan: an analysis of 4,770 patients. Cancer 2007 Aug 1;110(3):572-80. 

(127)  Takada T, Amano H, Yasuda H, Nimura Y, Matsushiro T, Kato H, et al. 

Is postoperative adjuvant chemotherapy useful for gallbladder carcinoma? A 

phase III multicenter prospective randomized controlled trial in patients with 

resected pancreaticobiliary carcinoma. Cancer 2002 Oct 15;95(8):1685-95. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 119 
 

(128)  Sharma A, Dwary AD, Mohanti BK, Deo SV, Pal S, Sreenivas V, et al. 

Best supportive care compared with chemotherapy for unresectable gall 

bladder cancer: a randomized controlled study. J Clin Oncol 2010 Oct 

20;28(30):4581-6. 

(129)  Valle J, Wasan H, Palmer DH, Cunningham D, Anthoney A, Maraveyas 

A, et al. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. 

N Engl J Med 2010 Apr 8;362(14):1273-81. 

(130)  Knox JJ, Hedley D, Oza A, Feld R, Siu LL, Chen E, et al. Combining 

gemcitabine and capecitabine in patients with advanced biliary cancer: a 

phase II trial. J Clin Oncol 2005 Apr 1;23(10):2332-8. 

(131)  Andre T, Tournigand C, Rosmorduc O, Provent S, Maindrault-Goebel 

F, Avenin D, et al. Gemcitabine combined with oxaliplatin (GEMOX) in 

advanced biliary tract adenocarcinoma: a GERCOR study. Ann Oncol 2004 

Sep;15(9):1339-43. 

(132)  Nehls O, Oettle H, Hartmann JT, Hofheinz RD, Hass HG, Horger MS, 

et al. Capecitabine plus oxaliplatin as first-line treatment in patients with 

advanced biliary system adenocarcinoma: a prospective multicentre phase II 

trial. Br J Cancer 2008 Jan 29;98(2):309-15. 

(133)  Kim TW, Chang HM, Kang HJ, Lee JR, Ryu MH, Ahn JH, et al. Phase 

II study of capecitabine plus cisplatin as first-line chemotherapy in advanced 

biliary cancer. Ann Oncol 2003 Jul;14(7):1115-20. 

(134)  Eckel F, Schmid RM. Chemotherapy in advanced biliary tract 

carcinoma: a pooled analysis of clinical trials. Br J Cancer 2007 Mar 

26;96(6):896-902. 

(135)  Nathan H, Pawlik TM. Staging of intrahepatic cholangiocarcinoma. Curr 

Opin Gastroenterol 2010 May;26(3):269-73. 

(136)  Clary B, Jarnigan W, Pitt H, Gores G, Busuttil R, Pappas T. Hilar 

cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg 2004 Mar;8(3):298-302. 

(137)  Gakhal MS, Gheyi VK, Brock RE, Andrews GS. Multimodality imaging 

of biliary malignancies. Surg Oncol Clin N Am 2009 Apr;18(2):225-viii. 

(138)  Senda Y, Nishio H, Oda K, Yokoyama Y, Ebata T, Igami T, et al. Value 

of multidetector row CT in the assessment of longitudinal extension of 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 120 
 

cholangiocarcinoma: correlation between MDCT and microscopic findings. 

World J Surg 2009 Jul;33(7):1459-67. 

(139)  Loyer EM, Chin H, DuBrow RA, David CL, Eftekhari F, Charnsangavej 

C. Hepatocellular carcinoma and intrahepatic peripheral cholangiocarcinoma: 

enhancement patterns with quadruple phase helical CT--a comparative study. 

Radiology 1999 Sep;212(3):866-75. 

(140)  Uchida M, Ishibashi M, Tomita N, Shinagawa M, Hayabuchi N, Okuda 

K. Hilar and suprapancreatic cholangiocarcinoma: value of 3D angiography 

and multiphase fusion images using MDCT. AJR Am J Roentgenol 2005 

May;184(5):1572-7. 

(141)  Ferrucci JT. MRI and MRCP in pancreaticobiliary malignancy. Ann 

Oncol 1999;10 Suppl 4:18-9. 

(142)  Vilgrain V, Van Beers BE, Flejou JF, Belghiti J, Delos M, Gautier AL, et 

al. Intrahepatic cholangiocarcinoma: MRI and pathologic correlation in 14 

patients. J Comput Assist Tomogr 1997 Jan;21(1):59-65. 

(143)  Khan SA, Davidson BR, Goldin R, Pereira SP, Rosenberg WM, Taylor-

Robinson SD, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of 

cholangiocarcinoma: consensus document. Gut 2002 Nov;51 Suppl 6:VI1-VI9. 

(144)  Tamada K, Tomiyama T, Ohashi A, Wada S, Satoh Y, Miyata T, et al. 

Preoperative assessment of extrahepatic bile duct carcinoma using three-

dimensional intraductal US. Gastrointest Endosc 1999 Oct;50(4):548-54. 

(145)  Fritscher-Ravens A, Broering DC, Knoefel WT, Rogiers X, Swain P, 

Thonke F, et al. EUS-guided fine-needle aspiration of suspected hilar 

cholangiocarcinoma in potentially operable patients with negative brush 

cytology. Am J Gastroenterol 2004 Jan;99(1):45-51. 

(146)  Keiding S, Hansen SB, Rasmussen HH, Gee A, Kruse A, Roelsgaard 

K, et al. Detection of cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis by 

positron emission tomography. Hepatology 1998 Sep;28(3):700-6. 

(147)  Petrowsky H, Wildbrett P, Husarik DB, Hany TF, Tam S, Jochum W, et 

al. Impact of integrated positron emission tomography and computed 

tomography on staging and management of gallbladder cancer and 

cholangiocarcinoma. J Hepatol 2006 Jul;45(1):43-50. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 121 
 

(148)  Aljiffry M, Abdulelah A, Walsh M, Peltekian K, Alwayn I, Molinari M. 

Evidence-based approach to cholangiocarcinoma: a systematic review of the 

current literature. J Am Coll Surg 2009 Jan;208(1):134-47. 

(149)  Sempoux C, Jibara G, Ward SC, Fan C, Qin L, Roayaie S, et al. 

Intrahepatic cholangiocarcinoma: new insights in pathology. Semin Liver Dis 

2011 Feb;31(1):49-60. 

(150)  Ferrell L. Benign and Malignant Tumors of the Liver. In: Odze RD 

GJCJ, editor. Pathology of the GI tract, liver, biliary tract, and pancreas. 2nd 

ed. Philadelphia : Saunders Elsevier; 2009. p. 1291-325. 

(151)  Nakanuma Y. Intrahepatic cholangiocarcinoma. In: WHO Classification 

of tumors of the digestive system. Lyon: International Agency for Research on 

Cancer; 2010. p. 217-24. 

(152)  Partsalidou V. Useful data for the histopathology report of surgical 

resection specimen for cholangiocarcinoma. In: Guidelines for the histological 

diagnosis of malignant neoplasms. Athens: 2010. p. 281-9. 

(153)  Allen DC. Extrahepatic bile duct cancer. Histopathology Reporting: 

Guidelines for surgical cancer. 2nd ed. London: Springer Verlag; 2006. p. 85-

90. 

(154)  DeOliveira ML, Cunningham SC, Cameron JL, Kamangar F, Winter JM, 

Lillemoe KD, et al. Cholangiocarcinoma: thirty-one-year experience with 564 

patients at a single institution. Ann Surg 2007 May;245(5):755-62. 

(155)  Weber SM, Jarnagin WR, Klimstra D, DeMatteo RP, Fong Y, Blumgart 

LH. Intrahepatic cholangiocarcinoma: resectability, recurrence pattern, and 

outcomes. J Am Coll Surg 2001 Oct;193(4):384-91. 

(156)  de Jong MC, Nathan H, Sotiropoulos GC, Paul A, Alexandrescu S, 

Marques H, et al. Intrahepatic cholangiocarcinoma: an international multi-

institutional analysis of prognostic factors and lymph node assessment. J Clin 

Oncol 2011 Aug 10;29(23):3140-5. 

(157)  Inoue K, Makuuchi M, Takayama T, Torzilli G, Yamamoto J, Shimada 

K, et al. Long-term survival and prognostic factors in the surgical treatment of 

mass-forming type cholangiocarcinoma. Surgery 2000 May;127(5):498-505. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 122 
 

(158)  Ito F, Cho CS, Rikkers LF, Weber SM. Hilar cholangiocarcinoma: 

current management. Ann Surg 2009 Aug;250(2):210-8. 

(159)  Konstadoulakis MM, Roayaie S, Gomatos IP, Labow D, Fiel MI, Miller 

CM, et al. Fifteen-year, single-center experience with the surgical 

management of intrahepatic cholangiocarcinoma: operative results and long-

term outcome. Surgery 2008 Mar;143(3):366-74. 

(160)  Lang H, Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Molmenti EP, Malago M, 

Broelsch CE. The role of liver transplantation in the treatment of hilar 

cholangiocarcinoma. HPB (Oxford) 2005;7(4):268-72. 

(161)  Nakagawa T, Kamiyama T, Kurauchi N, Matsushita M, Nakanishi K, 

Kamachi H, et al. Number of lymph node metastases is a significant 

prognostic factor in intrahepatic cholangiocarcinoma. World J Surg 2005 

Jun;29(6):728-33. 

(162)  Neuhaus P, Jonas S, Bechstein WO, Lohmann R, Radke C, Kling N, et 

al. Extended resections for hilar cholangiocarcinoma. Ann Surg 1999 

Dec;230(6):808-18. 

(163)  Nimura Y, Hayakawa N, Kamiya J, Kondo S, Shionoya S. Hepatic 

segmentectomy with caudate lobe resection for bile duct carcinoma of the 

hepatic hilus. World J Surg 1990 Jul;14(4):535-43. 

(164)  Sotiropoulos GC, Brokalaki EI, Molmenti EP, Beckebaum S, Frilling A, 

Malago M, et al. Liver transplantation for small solitary cholangiocellular 

carcinoma in cirrhosis: a medical mistake or a new indication? Transplantation 

2005 Nov 15;80(9):1356. 

(165)  Sotiropoulos GC, Miyazaki M, Konstadoulakis MM, Paul A, Molmenti 

EP, Gomatos IP, et al. Multicentric evaluation of a clinical and prognostic 

scoring system predictive of survival after resection of intrahepatic 

cholangiocarcinomas. Liver Int 2010 Aug;30(7):996-1002. 

(166)  Sotiropoulos GC, Lang H, Broelsch CE. Surgical management of 

recurrent intrahepatic cholangiocellular carcinoma after liver resection. 

Surgery 2005 Jun;137(6):669-70. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 123 
 

(167)  Ohtsuka M, Kimura F, Shimizu H, Yoshidome H, Kato A, Yoshitomi H, 

et al. Significance of repeated resection for recurrent intrahepatic 

cholangiocarcinoma. Hepatogastroenterology 2009 Jan;56(89):1-5. 

(168)  Bismuth H, Corlette MB. Intrahepatic cholangioenteric anastomosis in 

carcinoma of the hilus of the liver. Surg Gynecol Obstet 1975 Feb;140(2):170-

8. 

(169)  Jarnagin WR, Fong Y, DeMatteo RP, Gonen M, Burke EC, Bodniewicz 

BJ, et al. Staging, resectability, and outcome in 225 patients with hilar 

cholangiocarcinoma. Ann Surg 2001 Oct;234(4):507-17. 

(170)  Kitagawa Y, Nagino M, Kamiya J, Uesaka K, Sano T, Yamamoto H, et 

al. Lymph node metastasis from hilar cholangiocarcinoma: audit of 110 

patients who underwent regional and paraaortic node dissection. Ann Surg 

2001 Mar;233(3):385-92. 

(171)  Kaiser GM, Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Bleck J, Baba HA, 

Beckebaumr S, et al. Surgical treatment of Klatskin tumor: liver resection 

versus transplantation. Hepatogastroenterology 2010 Nov;57(104):1337-40. 

(172)  Sotiropoulos GC, Lang H, Molmenti EP, Kaiser GM, Paul A, Broelsch 

CE. Partial or complete mesohepatectomy combined with resection of the 

hilar bifurcation in cases of Klatskin tumors: a reasonable strategy? Am J Surg 

2009 Aug;198(2):297-8. 

(173)  Rea DJ, Heimbach JK, Rosen CB, Haddock MG, Alberts SR, Kremers 

WK, et al. Liver transplantation with neoadjuvant chemoradiation is more 

effective than resection for hilar cholangiocarcinoma. Ann Surg 2005 

Sep;242(3):451-8. 

(174)  Sotiropoulos GC, Lang H, Niebel W, Malag M, Broelsch CE. 10-Year 

Tumor-Free Survival After Intraoperative Radiation Therapy and Secondary 

Liver Transplantation for Hilar Cholangiocarcinoma. Transplantation 

2004;77(10). 

(175)  Borghero Y, Crane CH, Szklaruk J, Oyarzo M, Curley S, Pisters PW, et 

al. Extrahepatic bile duct adenocarcinoma: patients at high-risk for local 

recurrence treated with surgery and adjuvant chemoradiation have an 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 124 
 

equivalent overall survival to patients with standard-risk treated with surgery 

alone. Ann Surg Oncol 2008 Nov;15(11):3147-56. 

(176)  Eckel F, Brunner T, Jelic S. Biliary cancer: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010 May;21 

Suppl 5:v65-v69. 

(177)  Klinkenbijl JH, Jeekel J, Sahmoud T, van PR, Couvreur ML, Veenhof 

CH, et al. Adjuvant radiotherapy and 5-fluorouracil after curative resection of 

cancer of the pancreas and periampullary region: phase III trial of the EORTC 

gastrointestinal tract cancer cooperative group. Ann Surg 1999 

Dec;230(6):776-82. 

(178)  Nelson JW, Ghafoori AP, Willett CG, Tyler DS, Pappas TN, Clary BM, 

et al. Concurrent chemoradiotherapy in resected extrahepatic 

cholangiocarcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009 Jan 1;73(1):148-53. 

(179)  Murakami Y, Uemura K, Sudo T, Hayashidani Y, Hashimoto Y, 

Nakamura H, et al. Gemcitabine-based adjuvant chemotherapy improves 

survival after aggressive surgery for hilar cholangiocarcinoma. J Gastrointest 

Surg 2009 Aug;13(8):1470-9. 

(180)  Yubin L, Chihua F, Zhixiang J, Jinrui O, Zixian L, Jianghua Z, et al. 

Surgical management and prognostic factors of hilar cholangiocarcinoma: 

experience with 115 cases in China. Ann Surg Oncol 2008 Aug;15(8):2113-9. 

(181)  Park JH, Choi EK, Ahn SD, Lee SW, Song SY, Yoon SM, et al. 

Postoperative chemoradiotherapy for extrahepatic bile duct cancer. Int J 

Radiat Oncol Biol Phys 2011 Mar 1;79(3):696-704. 

(182)  Ben-David MA, Griffith KA, Abu-Isa E, Lawrence TS, Knol J, Zalupski 

M, et al. External-beam radiotherapy for localized extrahepatic 

cholangiocarcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006 Nov 1;66(3):772-9. 

(183)  Shin HS, Seong J, Kim WC, Lee HS, Moon SR, Lee IJ, et al. 

Combination of external beam irradiation and high-dose-rate intraluminal 

brachytherapy for inoperable carcinoma of the extrahepatic bile ducts. Int J 

Radiat Oncol Biol Phys 2003 Sep 1;57(1):105-12. 

(184)  Czito BG, Anscher MS, Willett CG. Radiation therapy in the treatment 

of cholangiocarcinoma. Oncology (Williston Park) 2006 Jul;20(8):873-84. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 125 
 

(185)  Kiefer MV, Albert M, McNally M, Robertson M, Sun W, Fraker D, et al. 

Chemoembolization of intrahepatic cholangiocarcinoma with cisplatinum, 

doxorubicin, mitomycin C, ethiodol, and polyvinyl alcohol: a 2-center study. 

Cancer 2011 Apr 1;117(7):1498-505. 

(186)  Gao F, Bai Y, Ma SR, Liu F, Li ZS. Systematic review: photodynamic 

therapy for unresectable cholangiocarcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Sci 

2010 Mar;17(2):125-31. 

(187)  Saluja SS, Gulati M, Garg PK, Pal H, Pal S, Sahni P, et al. Endoscopic 

or percutaneous biliary drainage for gallbladder cancer: a randomized trial and 

quality of life assessment. Clin Gastroenterol Hepatol 2008 Aug;6(8):944-50. 

(188)  Park I, Lee JL, Ryu MH, Kim TW, Sook LS, Hyun PD, et al. Prognostic 

factors and predictive model in patients with advanced biliary tract 

adenocarcinoma receiving first-line palliative chemotherapy. Cancer 2009 Sep 

15;115(18):4148-55. 

(189)  Choi CW, Choi IK, Seo JH, Kim BS, Kim JS, Kim CD, et al. Effects of 5-

fluorouracil and leucovorin in the treatment of pancreatic-biliary tract 

adenocarcinomas. Am J Clin Oncol 2000 Aug;23(4):425-8. 

(190)  Patt YZ, Hassan MM, Aguayo A, Nooka AK, Lozano RD, Curley SA, et 

al. Oral capecitabine for the treatment of hepatocellular carcinoma, 

cholangiocarcinoma, and gallbladder carcinoma. Cancer 2004 Aug 

1;101(3):578-86. 

(191)  Rao S, Cunningham D, Hawkins RE, Hill ME, Smith D, Daniel F, et al. 

Phase III study of 5FU, etoposide and leucovorin (FELV) compared to 

epirubicin, cisplatin and 5FU (ECF) in previously untreated patients with 

advanced biliary cancer. Br J Cancer 2005 May 9;92(9):1650-4. 

(192)  Suzuki E, Furuse J, Ikeda M, Okusaka T, Nakachi K, Mitsunaga S, et 

al. Treatment efficacy/safety and prognostic factors in patients with advanced 

biliary tract cancer receiving gemcitabine monotherapy: an analysis of 100 

cases. Oncology 2010;79(1-2):39-45. 

(193)  Zhu AX, Meyerhardt JA, Blaszkowsky LS, Kambadakone AR, 

Muzikansky A, Zheng H, et al. Efficacy and safety of gemcitabine, oxaliplatin, 

and bevacizumab in advanced biliary-tract cancers and correlation of changes 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 126 
 

in 18-fluorodeoxyglucose PET with clinical outcome: a phase 2 study. Lancet 

Oncol 2010 Jan;11(1):48-54. 

(194)  Lubner SJ, Mahoney MR, Kolesar JL, Loconte NK, Kim GP, Pitot HC, 

et al. Report of a multicenter phase II trial testing a combination of biweekly 

bevacizumab and daily erlotinib in patients with unresectable biliary cancer: a 

phase II Consortium study. J Clin Oncol 2010 Jul 20;28(21):3491-7. 

(195)  Andersen JR, Sorensen SM, Kruse A, Rokkjaer M, Matzen P. 

Randomised trial of endoscopic endoprosthesis versus operative bypass in 

malignant obstructive jaundice. Gut 1989 Aug;30(8):1132-5. 

(196)  Shepherd HA, Royle G, Ross AP, Diba A, Arthur M, Colin-Jones D. 

Endoscopic biliary endoprosthesis in the palliation of malignant obstruction of 

the distal common bile duct: a randomized trial. Br J Surg 1988 

Dec;75(12):1166-8. 

(197)  Smith AC, Dowsett JF, Russell RC, Hatfield AR, Cotton PB. 

Randomised trial of endoscopic stenting versus surgical bypass in malignant 

low bileduct obstruction. Lancet 1994 Dec 17;344(8938):1655-60. 

(198)  Raikar GV, Melin MM, Ress A, Lettieri SZ, Poterucha JJ, Nagorney 

DM, et al. Cost-effective analysis of surgical palliation versus endoscopic 

stenting in the management of unresectable pancreatic cancer. Ann Surg 

Oncol 1996 Sep;3(5):470-5. 

(199)  Luman W, Cull A, Palmer KR. Quality of life in patients stented for 

malignant biliary obstructions. Eur J Gastroenterol Hepatol 1997 

May;9(5):481-4. 

(200)  Speer AG, Cotton PB, Russell RC, Mason RR, Hatfield AR, Leung JW, 

et al. Randomised trial of endoscopic versus percutaneous stent insertion in 

malignant obstructive jaundice. Lancet 1987 Jul 11;2(8550):57-62. 

(201)  Moss AC, Morris E, Leyden J, MacMathuna P. Malignant distal biliary 

obstruction: a systematic review and meta-analysis of endoscopic and 

surgical bypass results. Cancer Treat Rev 2007 Apr;33(2):213-21. 

(202)  Prat F, Chapat O, Ducot B, Ponchon T, Pelletier G, Fritsch J, et al. A 

randomized trial of endoscopic drainage methods for inoperable malignant 

strictures of the common bile duct. Gastrointest Endosc 1998 Jan;47(1):1-7. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 127 
 

(203)  Kaassis M, Boyer J, Dumas R, Ponchon T, Coumaros D, Delcenserie 

R, et al. Plastic or metal stents for malignant stricture of the common bile 

duct? Results of a randomized prospective study. Gastrointest Endosc 2003 

Feb;57(2):178-82. 

(204)  Park dH, Kim MH, Choi JS, Lee SS, Seo DW, Kim JH, et al. Covered 

versus uncovered wallstent for malignant extrahepatic biliary obstruction: a 

cohort comparative analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2006 Jun;4(6):790-6. 

(205)  De Palma GD, Masone S, Rega M, Simeoli I, Salvatori F, Siciliano S, et 

al. Endoscopic approach to malignant strictures at the hepatic hilum. World J 

Gastroenterol 2007 Aug 14;13(30):4042-5. 

(206)  Ducreux M, Liguory C, Lefebvre JF, Ink O, Choury A, Fritsch J, et al. 

Management of malignant hilar biliary obstruction by endoscopy. Results and 

prognostic factors. Dig Dis Sci 1992 May;37(5):778-83. 

(207)  Naitoh I, Ohara H, Nakazawa T, Ando T, Hayashi K, Okumura F, et al. 

Unilateral versus bilateral endoscopic metal stenting for malignant hilar biliary 

obstruction. J Gastroenterol Hepatol 2009 Apr;24(4):552-7. 

(208)  De Palma GD, Pezzullo A, Rega M, Persico M, Patrone F, 

Mastantuono L, et al. Unilateral placement of metallic stents for malignant 

hilar obstruction: a prospective study. Gastrointest Endosc 2003 Jul;58(1):50-

3. 

(209)  De Palma GD, Galloro G, Siciliano S, Iovino P, Catanzano C. Unilateral 

versus bilateral endoscopic hepatic duct drainage in patients with malignant 

hilar biliary obstruction: results of a prospective, randomized, and controlled 

study. Gastrointest Endosc 2001 May;53(6):547-53. 

(210)  Chang WH, Kortan P, Haber GB. Outcome in patients with bifurcation 

tumors who undergo unilateral versus bilateral hepatic duct drainage. 

Gastrointest Endosc 1998 May;47(5):354-62. 

(211)  Polydorou AA, Chisholm EM, Romanos AA, Dowsett JF, Cotton PB, 

Hatfield AR, et al. A comparison of right versus left hepatic duct 

endoprosthesis insertion in malignant hilar biliary obstruction. Endoscopy 

1989 Nov;21(6):266-71. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 128 
 

(212)  Deviere J, Baize M, de TJ, Cremer M. Long-term follow-up of patients 

with hilar malignant stricture treated by endoscopic internal biliary drainage. 

Gastrointest Endosc 1988 Mar;34(2):95-101. 

(213)  Perdue DG, Freeman ML, DiSario JA, Nelson DB, Fennerty MB, Lee 

JG, et al. Plastic versus self-expanding metallic stents for malignant hilar 

biliary obstruction: a prospective multicenter observational cohort study. J Clin 

Gastroenterol 2008 Oct;42(9):1040-6. 

(214)  Freeman ML, Overby C. Selective MRCP and CT-targeted drainage of 

malignant hilar biliary obstruction with self-expanding metallic stents. 

Gastrointest Endosc 2003 Jul;58(1):41-9. 

(215)  Hintze RE, Abou-Rebyeh H, Adler A, Veltzke-Schlieker W, Felix R, 

Wiedenmann B. Magnetic resonance cholangiopancreatography-guided 

unilateral endoscopic stent placement for Klatskin tumors. Gastrointest 

Endosc 2001 Jan;53(1):40-6. 

(216)  Paik WH, Park YS, Hwang JH, Lee SH, Yoon CJ, Kang SG, et al. 

Palliative treatment with self-expandable metallic stents in patients with 

advanced type III or IV hilar cholangiocarcinoma: a percutaneous versus 

endoscopic approach. Gastrointest Endosc 2009 Jan;69(1):55-62. 

(217)  van der Gaag NA, Rauws EA, van Eijck CH, Bruno MJ, van der Harst 

E, Kubben FJ, et al. Preoperative biliary drainage for cancer of the head of the 

pancreas. N Engl J Med 2010 Jan 14;362(2):129-37. 

(218)  Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 

2009. CA Cancer J Clin 2009 Jul;59(4):225-49. 

(219)  Strimpakos A, Saif MW, Syrigos KN. Pancreatic cancer: from molecular 

pathogenesis to targeted therapy. Cancer Metastasis Rev 2008 

Sep;27(3):495-522. 

(220)  Abramson MA, Jazag A, van der Zee JA, Whang EE. The molecular 

biology of pancreatic cancer. Gastrointest Cancer Res 2007;1(4 Suppl 2):S7-

S12. 

(221)  Jones S, Hruban RH, Kamiyama M, Borges M, Zhang X, Parsons DW, 

et al. Exomic sequencing identifies PALB2 as a pancreatic cancer 

susceptibility gene. Science 2009 Apr 10;324(5924):217. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 129 
 

(222)  Chu D, Kohlmann W, Adler DG. Identification and screening of 

individuals at increased risk for pancreatic cancer with emphasis on known 

environmental and genetic factors and hereditary syndromes. JOP 

2010;11(3):203-12. 

(223)  Smith RA, Tang J, Tudur-Smith C, Neoptolemos JP, Ghaneh P. Meta-

analysis of immunohistochemical prognostic markers in resected pancreatic 

cancer. Br J Cancer 2011 Apr 26;104(9):1440-51. 

(224)  Xu X, Strimpakos AS, Saif MW. Biomarkers and pharmacogenetics in 

pancreatic cancer. Highlights from the "2011 ASCO Annual Meeting". 

Chicago, IL, USA; June 3-7, 2011. JOP 2011 Jul;12(4):325-9. 

(225)  Hruban RH. Tumors of the pancreas. In: WHO Classification of Tumors 

of the Digestive System. 4th ed. Lyon: 2010. p. 277-337. 

(226)  Hruban RH, Takaori K, Klimstra DS, Adsay NV, Albores-Saavedra J, 

Biankin AV, et al. An illustrated consensus on the classification of pancreatic 

intraepithelial neoplasia and intraductal papillary mucinous neoplasms. Am J 

Surg Pathol 2004 Aug;28(8):977-87. 

(227)  Holly EA, Chaliha I, Bracci PM, Gautam M. Signs and symptoms of 

pancreatic cancer: a population-based case-control study in the San 

Francisco Bay area. Clin Gastroenterol Hepatol 2004 Jun;2(6):510-7. 

(228)  Chari ST, Leibson CL, Rabe KG, Ransom J, de AM, Petersen GM. 

Probability of pancreatic cancer following diabetes: a population-based study. 

Gastroenterology 2005 Aug;129(2):504-11. 

(229)  Greenberg RE, Bank S, Stark B. Adenocarcinoma of the pancreas 

producing pancreatitis and pancreatic abscess. Pancreas 1990;5(1):108-13. 

(230)  Khorana AA, Fine RL. Pancreatic cancer and thromboembolic disease. 

Lancet Oncol 2004 Nov;5(11):655-63. 

(231)  Cascinu S, Falconi M, Valentini V, Jelic S, On behalf of the ESMO 

Guidelines Working Group. Pancreatic cancer: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010 May 

1;21(suppl 5):v55-v58. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 130 
 

(232)  Goonetilleke KS, Siriwardena AK. Systematic review of carbohydrate 

antigen (CA 19-9) as a biochemical marker in the diagnosis of pancreatic 

cancer. Eur J Surg Oncol 2007 Apr;33(3):266-70. 

(233)  Morselli-Labate AM, Pezzilli R. Usefulness of serum IgG4 in the 

diagnosis and follow up of autoimmune pancreatitis: A systematic literature 

review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2009 Jan;24(1):15-36. 

(234)  Bipat S, Phoa SS, van Delden OM, Bossuyt PM, Gouma DJ, Lameris 

JS, et al. Ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance 

imaging for diagnosis and determining resectability of pancreatic 

adenocarcinoma: a meta-analysis. J Comput Assist Tomogr 2005 

Jul;29(4):438-45. 

(235)  Fletcher JG, Wiersema MJ, Farrell MA, Fidler JL, Burgart LJ, Koyama 

T, et al. Pancreatic malignancy: value of arterial, pancreatic, and hepatic 

phase imaging with multi-detector row CT. Radiology 2003 Oct;229(1):81-90. 

(236)  Delbeke D, Pinson CW. Pancreatic tumors: role of imaging in the 

diagnosis, staging, and treatment. J Hepatobiliary Pancreat Surg 

2004;11(1):4-10. 

(237)  Schima W, Ba-Ssalamah A, Kolblinger C, Kulinna-Cosentini C, 

Puespoek A, Gotzinger P. Pancreatic adenocarcinoma. Eur Radiol 2007 

Mar;17(3):638-49. 

(238)  Minniti S, Bruno C, Biasiutti C, Tonel D, Falzone A, Falconi M, et al. 

Sonography versus helical CT in identification and staging of pancreatic ductal 

adenocarcinoma. J Clin Ultrasound 2003 May;31(4):175-82. 

(239)  Soriano A, Castells A, Ayuso C, Ayuso JR, de Caralt MT, Gines MA, et 

al. Preoperative staging and tumor resectability assessment of pancreatic 

cancer: prospective study comparing endoscopic ultrasonography, helical 

computed tomography, magnetic resonance imaging, and angiography. Am J 

Gastroenterol 2004 Mar;99(3):492-501. 

(240)  Miller FH, Rini NJ, Keppke AL. MRI of adenocarcinoma of the 

pancreas. AJR Am J Roentgenol 2006 Oct;187(4):W365-W374. 

(241)  Hijioka S, Ikari T, Kamei A, Takano K, Asahara S, Fujita N, et al. CT 

and MRI findings with contrast enhancement of small pancreatic 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 131 
 

adenocarcinoma in the late phase. Hepatogastroenterology 2007 

Mar;54(74):389-92. 

(242)  Kalra MK, Maher MM, Mueller PR, Saini S. State-of-the-art imaging of 

pancreatic neoplasms. Br J Radiol 2003 Dec;76(912):857-65. 

(243)  Kochman ML. EUS in pancreatic cancer. Gastrointest Endosc 2002 

Oct;56(4 Suppl):S6-S12. 

(244)  Esposito I, Kleeff J, Bergmann F, Reiser C, Herpel E, Friess H, et al. 

Most pancreatic cancer resections are R1 resections. Ann Surg Oncol 2008 

Jun;15(6):1651-60. 

(245)  Washington K BJBea. Protocol for the Examination of Specimens from 

Patients with Carcinoma of the Exocrine Pancreas. AJCC/UICC TNM. 7th  ed.  

2011. 

(246)  Washington K TLBJeal. Protocol for the Examination of Specimens 

from Patients with Carcinoma of the Endocrine Pancreas . AJCC/UICC TNM. 

7th ed. 2011. 

(247)  Edge SB BDCCeal. Exocrine and Endocrine Pancreas. AJCC Cancer 

Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer; 2010. p. 241-9. 

(248)  Bilimoria KY, Bentrem DJ, Ko CY, Ritchey J, Stewart AK, Winchester 

DP, et al. Validation of the 6th edition AJCC Pancreatic Cancer Staging 

System: report from the National Cancer Database. Cancer 2007 Aug 

15;110(4):738-44. 

(249)  Bilimoria KY, Bentrem DJ, Merkow RP, Tomlinson JS, Stewart AK, Ko 

CY, et al. Application of the pancreatic adenocarcinoma staging system to 

pancreatic neuroendocrine tumors. J Am Coll Surg 2007 Oct;205(4):558-63. 

(250)  Lim JE, Chien MW, Earle CC. Prognostic factors following curative 

resection for pancreatic adenocarcinoma: a population-based, linked 

database analysis of 396 patients. Ann Surg 2003 Jan;237(1):74-85. 

(251)  Garcea G, Dennison AR, Ong SL, Pattenden CJ, Neal CP, Sutton CD, 

et al. Tumour characteristics predictive of survival following resection for 

ductal adenocarcinoma of the head of pancreas. Eur J Surg Oncol 2007 

Sep;33(7):892-7. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 132 
 

(252)  Chang DK, Johns AL, Merrett ND, Gill AJ, Colvin EK, Scarlett CJ, et al. 

Margin clearance and outcome in resected pancreatic cancer. J Clin Oncol 

2009 Jun 10;27(17):2855-62. 

(253)  Heitz PU KPPAeal. Tumours of the endocrine pancreas. In: DeLellis 

RA LRHPEC, editor. World Health Organization Classification of Tumours: 

Pathology and Genetics of Tumours of Endocrine Organs.Lyon, France: IARC 

Press; 2004. p. 177-82. 

(254)  Conlon KC, Klimstra DS, Brennan MF. Long-term survival after curative 

resection for pancreatic ductal adenocarcinoma. Clinicopathologic analysis of 

5-year survivors. Ann Surg 1996 Mar;223(3):273-9. 

(255)  Carpelan-Holmstrom M, Nordling S, Pukkala E, Sankila R, Luttges J, 

Kloppel G, et al. Does anyone survive pancreatic ductal adenocarcinoma? A 

nationwide study re-evaluating the data of the Finnish Cancer Registry. Gut 

2005 Mar;54(3):385-7. 

(256)  Wagner M, Redaelli C, Lietz M, Seiler CA, Friess H, Buchler MW. 

Curative resection is the single most important factor determining outcome in 

patients with pancreatic adenocarcinoma. Br J Surg 2004 May;91(5):586-94. 

(257)  Richter A, Niedergethmann M, Sturm JW, Lorenz D, Post S, Trede M. 

Long-term results of partial pancreaticoduodenectomy for ductal 

adenocarcinoma of the pancreatic head: 25-year experience. World J Surg 

2003 Mar;27(3):324-9. 

(258)  Trede M, Richter A, Wendl K. Personal observations, opinions, and 

approaches to cancer of the pancreas and the periampullary area. Surg Clin 

North Am 2001 Jun;81(3):595-610. 

(259)  Fortner JG, Kim DK, Cubilla A, Turnbull A, Pahnke LD, Shils ME. 

Regional pancreatectomy: en bloc pancreatic, portal vein and lymph node 

resection. Ann Surg 1977 Jul;186(1):42-50. 

(260)  Martin RC, Scoggins CR, Egnatashvili V, Staley CA, McMasters KM, 

Kooby DA. Arterial and venous resection for pancreatic adenocarcinoma: 

operative and long-term outcomes. Arch Surg 2009 Feb;144(2):154-9. 

(261)  Abramson MA, Swanson EW, Whang EE. Surgical resection versus 

palliative chemoradiotherapy for the management of pancreatic cancer with 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 133 
 

local venous invasion: a decision analysis. J Gastrointest Surg 2009 

Jan;13(1):26-34. 

(262)  Shrikhande SV, Kleeff J, Reiser C, Weitz J, Hinz U, Esposito I, et al. 

Pancreatic resection for M1 pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg 

Oncol 2007 Jan;14(1):118-27. 

(263)  Massucco P, Ribero D, Sgotto E, Mellano A, Muratore A, Capussotti L. 

Prognostic significance of lymph node metastases in pancreatic head cancer 

treated with extended lymphadenectomy: not just a matter of numbers. Ann 

Surg Oncol 2009 Dec;16(12):3323-32. 

(264)  Yeo CJ, Cameron JL, Lillemoe KD, Sohn TA, Campbell KA, Sauter PK, 

et al. Pancreaticoduodenectomy with or without distal gastrectomy and 

extended retroperitoneal lymphadenectomy for periampullary 

adenocarcinoma, part 2: randomized controlled trial evaluating survival, 

morbidity, and mortality. Ann Surg 2002 Sep;236(3):355-66. 

(265)  Farnell MB, Pearson RK, Sarr MG, DiMagno EP, Burgart LJ, Dahl TR, 

et al. A prospective randomized trial comparing standard 

pancreatoduodenectomy with pancreatoduodenectomy with extended 

lymphadenectomy in resectable pancreatic head adenocarcinoma. Surgery 

2005 Oct;138(4):618-28. 

(266)  Henne-Bruns D, Vogel I, Luttges J, Kloppel G, Kremer B. Ductal 

adenocarcinoma of the pancreas head: survival after regional versus 

extended lymphadenectomy. Hepatogastroenterology 1998 May;45(21):855-

66. 

(267)  Pedrazzoli S, DiCarlo V, Dionigi R, Mosca F, Pederzoli P, Pasquali C, 

et al. Standard versus extended lymphadenectomy associated with 

pancreatoduodenectomy in the surgical treatment of adenocarcinoma of the 

head of the pancreas: a multicenter, prospective, randomized study. 

Lymphadenectomy Study Group. Ann Surg 1998 Oct;228(4):508-17. 

(268)  Ramacciato G, Mercantini P, Petrucciani N, Giaccaglia V, Nigri G, 

Ravaioli M, et al. Does portal-superior mesenteric vein invasion still indicate 

irresectability for pancreatic carcinoma? Ann Surg Oncol 2009 Apr;16(4):817-

25. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 134 
 

(269)  Lin CC, Chen CL, Cheng YF. Modified extended distal pancreatectomy 

for carcinoma of body and tail of pancreas. Hepatogastroenterology 2005 

Jul;52(64):1090-1. 

(270)  Hirai I, Kimura W, Kamiga M, Mizutani M, Takeshita A, Watanabe T, et 

al. The significance of intraoperative Doppler ultrasonography in evaluating 

hepatic arterial flow when assessing the indications for the Appleby procedure 

for pancreatic body cancer. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2005;12(1):55-60. 

(271)  Wu YL, Yan HC, Chen LR, Gao SL, Chen J, Dong X. Extended 

Appleby's operation for pancreatic cancer involving celiac axis. J Surg Oncol 

2007 Oct 1;96(5):442-6. 

(272)  Gagandeep S, Artinyan A, Jabbour N, Mateo R, Matsuoka L, Sher L, et 

al. Extended pancreatectomy with resection of the celiac axis: the modified 

Appleby operation. Am J Surg 2006 Sep;192(3):330-5. 

(273)  Kondo S, Katoh H, Hirano S, Ambo Y, Tanaka E, Okushiba S, et al. 

Results of radical distal pancreatectomy with en bloc resection of the celiac 

artery for locally advanced cancer of the pancreatic body. Langenbecks Arch 

Surg 2003 Apr;388(2):101-6. 

(274)  Bachmann J, Michalski CW, Martignoni ME, Buchler MW, Friess H. 

Pancreatic resection for pancreatic cancer. HPB (Oxford) 2006;8(5):346-51. 

(275)  Yamada S, Fujii T, Sugimoto H, Kanazumi N, Kasuya H, Nomoto S, et 

al. Pancreatic cancer with distant metastases: a contraindication for radical 

surgery? Hepatogastroenterology 2009 May;56(91-92):881-5. 

(276)  Yamada H, Hirano S, Tanaka E, Shichinohe T, Kondo S. Surgical 

treatment of liver metastases from pancreatic cancer. HPB (Oxford) 

2006;8(2):85-8. 

(277)  Michalski CW, Erkan M, Huser N, Muller MW, Hartel M, Friess H, et al. 

Resection of primary pancreatic cancer and liver metastasis: a systematic 

review. Dig Surg 2008;25(6):473-80. 

(278)  Shrikhande SV, Barreto SG. Extended pancreatic resections and 

lymphadenectomy: An appraisal of the current evidence. World J Gastrointest 

Surg 2010 Feb 27;2(2):39-46. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 135 
 

(279)  Kleeff J, Reiser C, Hinz U, Bachmann J, Debus J, Jaeger D, et al. 

Surgery for recurrent pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg 2007 

Apr;245(4):566-72. 

(280)  van Heek NT, van Geenen RC, Busch OR, Gouma DJ. Palliative 

treatment in "peri"-pancreatic carcinoma: stenting or surgical therapy? Acta 

Gastroenterol Belg 2002 Jul;65(3):171-5. 

(281)  Sharma C, Eltawil KM, Renfrew PD, Walsh MJ, Molinari M. Advances 

in diagnosis, treatment and palliation of pancreatic carcinoma: 1990-2010. 

World J Gastroenterol 2011 Feb 21;17(7):867-97. 

(282)  Kalser MH, Ellenberg SS. Pancreatic cancer. Adjuvant combined 

radiation and chemotherapy following curative resection. Arch Surg 1985 

Aug;120(8):899-903. 

(283)  Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, Bassi C, Dunn JA, Hickey H, 

et al. A Randomized Trial of Chemoradiotherapy and Chemotherapy after 

Resection of Pancreatic Cancer. N Engl J Med 2004 Mar 18;350(12):1200-10. 

(284)  Oettle H, Post S, Neuhaus P, Gellert K, Langrehr J, Ridwelski K, et al. 

Adjuvant chemotherapy with gemcitabine vs observation in patients 

undergoing curative-intent resection of pancreatic cancer: a randomized 

controlled trial. JAMA 2007 Jan 17;297(3):267-77. 

(285)  Regine WF, Winter KA, Abrams RA, Safran H, Hoffman JP, Konski A, 

et al. Fluorouracil vs gemcitabine chemotherapy before and after fluorouracil-

based chemoradiation following resection of pancreatic adenocarcinoma: a 

randomized controlled trial. JAMA 2008 Mar 5;299(9):1019-26. 

(286)  Cunningham D, Chau I, Stocken DD, Valle JW, Smith D, Steward W, et 

al. Phase III randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus 

capecitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol 2009 

Nov 20;27(33):5513-8. 

(287)  Moore MJ, Goldstein D, Hamm J, Figer A, Hecht JR, Gallinger S, et al. 

Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with 

advanced pancreatic cancer: a phase III trial of the National Cancer Institute 

of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 2007 May 20;25(15):1960-6. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 136 
 

(288)  Conroy T, Desseigne F, Ychou M, Bouche O, Guimbaud R, Becouarn 

Y, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N 

Engl J Med 2011 May 12;364(19):1817-25. 

(289)  Von Hoff DD, Ervin TJ, Arena FP, Chiorean EG, Infante JR, Moore MJ, 

et al. Randomized phase III study of weekly nab-paclitaxel plus gemcitabine 

versus gemcitabine alone in patients with metastatic adenocarcinoma of the 

pancreas (MPACT). J Clin Oncol (Meeting Abstracts) 2013 Jan 

30;31(4_suppl):LBA148. 

(290)  Pelzer U, Schwaner I, Stieler J, Adler M, Seraphin J, Dorken B, et al. 

Best supportive care (BSC) versus oxaliplatin, folinic acid and 5-fluorouracil 

(OFF) plus BSC in patients for second-line advanced pancreatic cancer: a 

phase III-study from the German CONKO-study group. Eur J Cancer 2011 

Jul;47(11):1676-81. 

(291)  Hosein PJ, de Lima LG, Jr., Pastorini VH, Gomez C, Macintyre J, 

Zayas G, et al. A Phase II Trial of nab-Paclitaxel as Second-line Therapy in 

Patients With Advanced Pancreatic Cancer. Am J Clin Oncol 2012 Feb 2. 

(292)  Burtness B, Thomas L, Sipples R, McGurk M, Salikooti S, Christoforou 

M, et al. Phase II trial of weekly docetaxel/irinotecan combination in advanced 

pancreatic cancer. Cancer J 2007 Jul;13(4):257-62. 

(293)  Van Laethem JL, Hammel P, Mornex F, Azria D, Van TG, Vergauwe P, 

et al. Adjuvant gemcitabine alone versus gemcitabine-based 

chemoradiotherapy after curative resection for pancreatic cancer: a 

randomized EORTC-40013-22012/FFCD-9203/GERCOR phase II study. J 

Clin Oncol 2010 Oct 10;28(29):4450-6. 

(294)  Stocken DD, Buchler MW, Dervenis C, Bassi C, Jeekel H, Klinkenbijl 

JH, et al. Meta-analysis of randomised adjuvant therapy trials for pancreatic 

cancer. Br J Cancer 2005 Apr 25;92(8):1372-81. 

(295)  Khanna A, Walker GR, Livingstone AS, Arheart KL, Rocha-Lima C, 

Koniaris LG. Is adjuvant 5-FU-based chemoradiotherapy for resectable 

pancreatic adenocarcinoma beneficial? A meta-analysis of an unanswered 

question. J Gastrointest Surg 2006 May;10(5):689-97. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 137 
 

(296)  Evans DB, Varadhachary GR, Crane CH, Sun CC, Lee JE, Pisters PW, 

et al. Preoperative gemcitabine-based chemoradiation for patients with 

resectable adenocarcinoma of the pancreatic head. J Clin Oncol 2008 Jul 

20;26(21):3496-502. 

(297)  Talamonti MS, Small W, Jr., Mulcahy MF, Wayne JD, Attaluri V, Colletti 

LM, et al. A multi-institutional phase II trial of preoperative full-dose 

gemcitabine and concurrent radiation for patients with potentially resectable 

pancreatic carcinoma. Ann Surg Oncol 2006 Feb;13(2):150-8. 

(298)  Pingpank JF, Hoffman JP, Ross EA, Cooper HS, Meropol NJ, 

Freedman G, et al. Effect of preoperative chemoradiotherapy on surgical 

margin status of resected adenocarcinoma of the head of the pancreas. J 

Gastrointest Surg 2001 Mar;5(2):121-30. 

(299)  Stokes JB, Nolan NJ, Stelow EB, Walters DM, Weiss GR, de Lange 

EE, et al. Preoperative capecitabine and concurrent radiation for borderline 

resectable pancreatic cancer. Ann Surg Oncol 2011 Mar;18(3):619-27. 

(300)  Huguet F, Andre T, Hammel P, Artru P, Balosso J, Selle F, et al. 

Impact of chemoradiotherapy after disease control with chemotherapy in 

locally advanced pancreatic adenocarcinoma in GERCOR phase II and III 

studies. J Clin Oncol 2007 Jan 20;25(3):326-31. 

(301)  Huguet F, Girard N, Guerche CS, Hennequin C, Mornex F, Azria D. 

Chemoradiotherapy in the management of locally advanced pancreatic 

carcinoma: a qualitative systematic review. J Clin Oncol 2009 May 

1;27(13):2269-77. 

(302)  Morganti AG, Trodella L, Valentini V, Barbi S, Macchia G, Mantini G, et 

al. Pain relief with short-term irradiation in locally advanced carcinoma of the 

pancreas. J Palliat Care 2003;19(4):258-62. 

 

 

 

 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 138 
 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
Συστάσεις σχετικά με τη μεταμόσχευση ήπατος για ΗΚΚ: 
Έκθεση της διεθνής διάσκεψης συναίνεσης στη Ζυρίχη  

 Επίπεδο 
ένδειξης  Ισχύς σύστασης  

Αξιολόγηση υποψηφίων με ΗΚΚ για μεταμόσχευση ήπατος  
 

1. Κατά την εξέταση επιλογών θεραπείας ασθενών με ΗΚΚ, το 
σύστημα BCLC είναι το προτιμώμενο σύστημα σταδιοποίησης 
για την εκτίμηση πρόγνωσης ασθενών με ΗΚΚ. 

2b (P) Ισχυρή 

2. Το σύστημα TNM (7η έκδ.), συμπεριλαμβανομένης 
παθολογοανατομικής έκθεσης χειρουργικών παρασκευασμάτων 
ήπατος, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 
πρόγνωσης κατόπιν μεταμόσχευσης με την προσθήκη εκτίμησης 
μικροαγγειακής διήθησης. 

2b (P) Ισχυρή 

3. Δυναμική CT ή δυναμική MRI με την παρουσία αρτηριακής 
ενίσχυσης ακολουθούμενης από έκπλυση του σκιαγραφικού στη 
φλεβική ή καθυστερημένη φάση απεικόνισης είναι η καλύτερη μη 
επεμβατική εξέταση για τη διάγνωση σε ασθενείς με κίρρωση 
ήπατος και υποψία ΗΚΚ, και για προεγχειρητική σταδιοποίηση. 

1b (D) Ισχυρή 

4.  Η εξωηπατική σταδιοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει CT 
θώρακος και CT ή MRI κοιλίας και πυέλου. 3b (D) Ισχυρή 

5. Βιοψία του όγκου δεν απαιτείται για εξεταζόμενους για 
μεταμόσχευση ήπατος ασθενείς με κιρρωτικό ήπαρ και τυπικά για 
ΗΚΚ υψηλής ποιότητας ευρήματα δυναμικής CT ή MRI και 
αλλοίωση μεγαλύτερη του 1 cm σύμφωνα με τις τρέχουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες της AASLD. 

1b (D) Ασθενής 

6. Για ασθενείς με αλλοιώσεις μικρότερες ή ίσες με 10 mm, οι 
επεμβατικές μέθοδοι απεικόνισης δεν επιτρέπουν ακριβή 
διάγνωση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
απόφασης υπέρ ή κατά της μεταμόσχευσης. 

1b (D) Ισχυρή 

Κριτήρια ένταξης υποψηφίων με ΗΚΚ σε κιρρωτικό ήπαρ για μεταμόσχευση ήπατος 

από πτωματικό δότη (DDLT)  

7. Η μεταμόσχευση ήπατος θα πρέπει να φυλάσσεται για ασθενείς 
με ΗΚΚ και πρόγνωση 5ετούς επιβίωσης συγκρίσιμης με 

NA Ασθενής 
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 Επίπεδο 
ένδειξης  Ισχύς σύστασης  

ασθενείς μη ΗΚΚ. 

8. Η προεγχειρητική αξιολόγηση του μεγέθους του μεγαλύτερου 
όγκου ή της συνολικής διαμέτρου των όγκων θα πρέπει να 
αποτελεί την κύρια προτεραιότητα κατά την επιλογή ασθενών με 
ΗΚΚ για μεταμόσχευση ήπατος. 

2a (P) Ισχυρή 

9. Τα κριτήρια του Μιλάνου είναι επί του παρόντος το σημείο 
σημείο αναφοράς σχετικά με την επιλογή ασθενών με ΗΚΚ για 
μεταμόσχευση ήπατος, και η βάση σύγκρισης με άλλα 
προτεινόμενα κριτήρια. 

2a (P) Ισχυρή  

10. Ήπια επέκταση του αριθμού των δυνάμει υποψηφίων μπορεί 
να εξετάζεται επί τη βάσει διαφόρων μελετών που δείχνουν 
συγκρίσιμη επιβίωση για ασθενείς εκτός των κριτηρίων του 
Μιλάνου. 

3b (P) Ασθενής 

11. Ασθενείς με δυσμενέστερη πρόγνωση μπορούν να 
εξετάζονται για μεταμόσχευση ήπατος εκτός του πλαισίου των 
κριτηρίων του Μιλάνου εάν η δυναμική της λίστας αναμονής το 
επιτρέπει χωρίς αθέμιτη προκατάληψη προς άλλους λήπτες με 
ευνοϊκότερη πρόγνωση. 

NA Ασθενής 

12. Οι συγκεντρώσεις α-φετοπρωτεΐνης παρέχουν πρόσθετες 
προγνωστικές πληροφορίες για ασθενείς με ΗΚΚ και μπορούν 
ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη μεταμόσχευση σε συνδυασμό με κριτήρια 
απεικόνισης. 

2b (P) Ασθενής 

13. Προς το παρόν, δεν μπορεί να γίνει χρήση βιοδεικτών πέραν 
της α-φετοπρωτεΐνης για τη λήψη κλινικών αποφάσεων όσον 
αφορά τη μεταμόσχευση ήπατος για ΗΚΚ.  

2b (P) Ισχυρή  

14. Οι υποδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος επί ΗΚΚ δεν θα 
πρέπει να βασίζονται στη μικροαγγειακή διήθηση, καθώς αυτή 
δεν μπορεί να ανιχνευθεί αξιόπιστα προ της μεταμόσχευσης. 

2b (P) Ισχυρή 

Κριτήρια για υποψηφίους με ΗΚΚ και μη κιρρωτικό ήπαρ  

15. Τα κριτήρια του Μιλάνου και οι τροποποιήσεις τους δεν είναι 
εφαρμόσιμα σε ασθενείς με ΗΚΚ επί μη κιρρωτικού ήπατος. 
Τέτοιου είδους ασθενείς με μη χειρουργικά εξαιρέσιμο ΗΚΚ και 
απουσία μικροαγγειακής διήθησης και εξωηπατικής διασποράς 
μπορούν να εξετάζονται ως κατάλληλοι υποψήφιοι για 
μεταμόσχευση ήπατος. 

4 (P) Ασθενής 

16. Ασθενείς με ΗΚΚ σε μη κιρρωτικό ήπαρ οι οποίοι είχαν λάβει 
χειρουργική θεραπεία και έχουν ενδοηπατική υποτροπή ΗΚΚ και 

4 (P) Ασθενής 
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 Επίπεδο 
ένδειξης  Ισχύς σύστασης  

μηδενικές ενδείξεις λεμφαδενικής ή μακροαγγειακή; διήθησης, 
μπορούν να εξετάζονται για μεταμόσχευση σωτηρίας. 

Ο ρόλος της μείωσης σταδίου  

17. Μεταμόσχευση μπορεί να εξετάζεται κατόπιν επιτυχούς 
μείωσης σταδίου. 5 (P) Ασθενής 

18. Μεταμόσχευση ήπατος κατόπιν επιτυχούς μείωσης σταδίου θα 
πρέπει να οδηγεί σε 5ετή επιβίωση συγκρίσιμη με εκείνη ασθενών 
με ΗΚΚ που πληρούν τα κριτήρια μεταμόσχευσης ήπατος χωρίς 
να απαιτείται μείωση του σταδίου της νόσου. 

5 (P) Ισχυρή  

19. Στα κριτήρια επιτυχούς μείωσης σταδίου θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται το μέγεθος του όγκου και ο αριθμός βιώσιμων 
κυττάρων. 

4 (P) Ισχυρή 

20. Οι συγκεντρώσεις α-φετοπρωτεΐνης πριν από και μετά τη 
μείωση σταδίου μπορούν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες. 4 (P) Ασθενής 

21. Βάσει υφιστάμενων ενδείξεων, δεν μπορεί να γίνει σύσταση 
σχετικά με την επιλογή συγκεκριμένης τοπικο-περιοχής θεραπείας 
έναντι άλλων για μείωση σταδίου. 

NA Μηδενική 

Διαχείριση ασθενών στη λίστα αναμονής  

22. Περιοδική εποπτεία της λίστας αναμονής θα πρέπει να 
διενεργείται διά απεικονιστικής εξέτασης (δυναμική CT, 
δυναμική MRI ή υπερηχογράφημα με χρήση σκιαγραφικού) και 
μετρήσεων της α-φετοπρωτεΐνης. 

5 (P) Ισχυρή 

23. Βάσει της τρέχουσας απουσίας στοιχείων, δεν μπορούν να 
γίνουν συστάσεις σχετικά με θεραπεία «γέφυρας» για ασθενείς με 
T1 (≤2 cm) ΗΚΚ κατά UNOS. 

NA Μηδενική 

24. Σε ασθενείς με T2 (ένα οζίδιο 2–5 cm ή τρία ή περισσότερα 
οζίδια ≤3 cm έκαστο) ΗΚΚ κατά UNOS (κριτήρια του Μιλάνου) 
και πιθανό χρόνο αναμονής άνω των 6 μηνών, πιθανόν να είναι 
κατάλληλη τοπικο-περιοχική θεραπεία. 

4 (P) Ασθενής 

25. Καμία σύσταση δεν μπορεί να γίνει αναφορικά με την 
προτίμηση οιουδήποτε τύπου τοπικο-περιοχικής θεραπείας έναντι 
άλλων. 

NA Μηδενική 

26. Ασθενείς με διαπιστωθείσα εξέλιξη νόσου που υπερβαίνει τα 
κριτήρια κατάταξης σε λίστα για μεταμόσχευση ήπατος θα πρέπει 
να τίθενται σε αναμονή και να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης 

5 (P) Ισχυρή 
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 Επίπεδο 
ένδειξης  Ισχύς σύστασης  

σταδίου. 

27. Ασθενείς με προοδευτική νόσο, για τους οποίους η τοπικο-
περιοχική παρέμβαση θεωρείται ακατάλληλη ή 
αναποτελεσματική, θα πρέπει να αφαιρούνται από τη λίστα 
αναμονής. 

5 (P) Ισχυρή 

Ο ρόλος της μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη (LDLT) 

28. Η LDLT για ασθενείς με ΗΚΚ και αναμενόμενη 5ετή 
επιβίωση είναι παρόμοια με εκείνη συγκρίσιμα σταδιοποιημένων 
ασθενών που λαμβάνουν ήπαρ πτωματικού δότη. Κατά την 
LDLT, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε 
ψυχοκοινωνικής φύσεως ζητήματα αναφορικά με τον δότη και 
τον λήπτη. 

NA Ασθενής 

29. Η LDLT θα πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά σε κέντρα 
αριστείας στη χειρουργική ήπατος και τις μεταμοσχεύσεις ήπατος, 
με στόχο την ελαχιστοποίηση κινδύνου για τον δότη και τη 
μεγιστοποίηση της έκβασης του λήπτη. 

NA Ισχυρή 

30. Σε ασθενείς με ΗΚΚ που υποβάλλονται σε LDLT εντός των 
γεωγραφικά αποδεκτών κριτηρίων για DDLT, δικαιολογείται εκ 
νέου μεταμόσχευση επί αποτυχίας μοσχεύματος. 

5 (P) Ασθενής 

31. Σε ασθενείς με ΗΚΚ που υποβάλλονται σε LDLT εκτός των 
γεωγραφικά αποδεκτών κριτηρίων για DDLT, μεταμόσχευση εκ 
νέου επί αποτυχίας μοσχεύματος με χρήση οργάνου πτωματικού 
δότη δεν συστήνεται. 

5 (P) Ισχυρή 

Διαχείριση κατόπιν μεταμόσχευσης του ήπατος  

32. Η μεταπαρακολούθηση κατόπιν μεταμόσχευσης του ήπατος 
μπορεί να περιλαμβάνει CT ή MRI με χρήση σκιαγραφικού ανά 6 
ή 12 μήνες και μετρήσεις της α-φετοπρωτεΐνης. 

5 (P) Ασθενής 

33. Επί του παρόντος, τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών 
κρίνονται ανεπαρκή για την τεκμηρίωση σύστασης σχετικά με την 
επιλογή του τύπου ή της δόσης θεραπείας ανοσοκαταστολής με 
στόχο την επίδραση στον ρυθμό εμφάνισης υποτροπής του ΗΚΚ 
ή στην πρόγνωσή της. 

NA Μηδενική 

34. Βάσει των τρεχόντων στοιχείων, δεν μπορεί να γίνει σύσταση 
εκτός πλαισίου κλινικών δοκιμών σχετικά με τη χρήση 
αναστολέων του mTOR μόνο, για τη μείωση κινδύνου υποτροπής 
του ΗΚΚ. 

NA Μηδενική 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη 
διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 
παρακολούθηση για καρκίνο ήπατος – 
χοληφόρων – παγκρέατος  

7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 142 
 

 Επίπεδο 
ένδειξης  Ισχύς σύστασης  

35. Τα τρέχοντα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν τη συστημική χρήση 
επικουρικής αντικαρκινικής θεραπείας κατόπιν μεταμόσχευσης 
του ήπατος σε ασθενείς με ΗΚΚ εκτός πλαισίου ελεγχόμενης 
κλινικής δοκιμής. 

NA Ασθενής 

36. Τυχόν υποτροπή ΗΚΚ κατόπιν μεταμόσχευσης του ήπατος 
μπορεί να αντιμετωπίζεται χειρουργικά επί εξαιρέσιμων 
αλλοιώσεων ή διά τοπικο-περιοχικής θεραπείας ή συστημικής 
θεραπείας (συμπεριλαμβανομένης της σοραφενίμπης) επί μη 
εξαιρέσιμων αλλοιώσεων. 

4 (P) Ασθενής 

37. Η μεταμόσχευση ήπατος δεν αποτελεί κατάλληλη μέθοδο 
αντιμετώπισης υποτροπιάζοντος ΗΚΚ. NA Ισχυρή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Καρκίνος του παγκρέατος– Σταδιοποίηση TNM  

Πρωτοπαθής όγκος (T)                                                                                

TX: Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί  

T0: Χωρίς ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου  

Tis: Καρκίνωμα in situ*  

T1: Όγκος περιοριζόμενος στο πάγκρεας, ≥2cm στη μέγιστη διάστασή του  

T2: Όγκος περιοριζόμενος στο πάγκρεας, ≤ 2cm στη μέγιστη διάστασή του  

T3: Όγκος εκτεινόμενος πέραν του παγκρέατος αλλά άνευ επινέμησης του κοιλιακού 

άξονα  

T4: Όγκος με επινέμηση του κοιλιακού άξονα ή της άνω μεσεντέριας αρτηρίας (μη 

εξαιρέσιμος πρωτοπαθής όγκος). 

* Περιλαμβάνει επίσης την ταξινόμηση των PanIn III  

Επιχώριοι λεμφαδένες (N) 

NX: Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να εκτιμηθούν  

N0: Απουσία περιοχικής λεμφαδενικής μετάστασης  

N1: Μετάσταση επιχώριων λεμφαδένων  

Οι επιχώριοι λεμφαδένες διαφέρουν από τον πρωτοπαθή όγκο όσον αφορά τη θέση  

Απομακρυσμένη μετάσταση (M) 

M0: Δεν υφίσταται απομακρυσμένη μετάσταση  

M1: Απομακρυσμένη μετάσταση  

Επί του παρόντος, θετικά αποτελέσματα κυτταρολογικής εξέτασης του περιτοναίου 

θεωρούνται M1 νόσος  

Ομαδοποίηση σταδίων κατά AJCC  

Στάδιο 0: Tis, N0, M0 

Στάδιο IA: T1, N0, M0  

Στάδιο IB: T2, N0, M0  

Στάδιο IIA: T3, N0, M0 

Στάδιο IIB: T1, N1, M0 / T2, N1, M0 / T3, N1, M0 
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Στάδιο III: T4, Any N, M0 

Στάδιο IV: Any T, Any N, M1 

 


