Η ενδιαφέρουςα
περίπτωςη του
μήνα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2011
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΤΑΙΡΔΙΑ
ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ

Περίπτωςη γυναίκασ με
κοιλιακό άλγοσ, ναυτία και
διαρροΰκέσ κενώςεισ από
15ημέρου
Παρουςιάζεται από:
Δ. Ραφαηλίδη, Α. Χαρςούλα, Θ. Καζιάνη
Ακτινολογικό Εργαςτήριο
Γ. Ν. «Γ. Γεννηματάσ» Θεςςαλονίκησ

την απλή ακτινογραφία κοιλίασ απεικονίζεται:
1. Φυςιολογικό κατανομό του αϋρα εντόσ των εντερικών ελύκων
2. Παρουςύα μικρόσ ποςότητασ ελεύθερου αϋρα μεταξύ των εντερικών
ελύκων
3. Παρουςία υγραερικών επιπέδων ςτην δεξιά παρομφάλιο χώρα και ςτο
δεξιό λαγόνιο βόθρο
4. Το 2 & 3
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το ςυμβατικό υπερηχογράφημα που εκτελέςτηκε άμεςα απεικονίςτηκε:
1. Παρουςύα χολικόσ λϊςπησ εντόσ τησ χοληδόχου κύςτησ
2. Διϊταςη του χοληδόχου πόρου
3. Εικόνα υποηχογενούσ μϊζασ ςτην κεφαλό του παγκρϋατοσ
επεκτεινόμενη προσ την αγκιςτροειδό απόφυςη
4. Εντόσ τησ χοληδόχου κύςτησ δεν απεικονύςτηκαν ηχογενό μορφώματα
5. Ήπια διϊταςη του παγκρεατικού πόρου
6. Τα 2, 3 & 5
7. Σα 1, 2, 3 & 5
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την αξονική τομογραφία άνω - κάτω κοιλίασ και οπιςθοπεριτοναΰκού χώρου
(τομέσ μετά την έγχυςη του ςκιαγραφικήσ ουςίασ) επιβεβαιώθηκε:
1. Η απουςύα χολολύθων εντόσ τησ χοληδόχου κύςτεωσ
2. Διϊταςη του χοληδόχου πόρου μϋχρι και το ενδοπαγκρεατικό τμόμα
του χοληδόχου πόρου, όπου απεικονύςτηκε απότομη ελϊττωςη του
εύρουσ αυτού.
3. Υπόπυκνη χωροκατακτητικό εξεργαςύα ςτην κεφαλό και αγκιςτροειδό
απόληξη του παγκρϋατοσ
4. Υπϋρπυκνη απεικόνιςη του περιεχομϋνου τησ χοληδόχου κύςτεωσ
(πιθανό χολικό λϊςπη)
5. Όλα τα παραπάνω
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Η απεικόνιςη τησ περιοχήσ του απομακρυςμένου τριτημορίου του χοληδόχου
πόρου:
Με το ςυμβατικό υπερηχογράφημα των τόνων του γκρίζου, ςε λοξή τομή
παράλληλη προσ τον κεντρικό άξονα του χοληδόχου πόρου και τέμνουςα λοξά
την κεφαλή του παγκρέατοσ:

Σην ςε ςτεφανιαίο επίπεδο αναςύνθεςη (MPR) τησ αξονικήσ τομογραφίασ:

Και την MRCP που εκτελέςτηκε ςτο Νοςοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ»:

5

Μασ οδηγούν ςτην διάγνωςη:
1. Αδενοκαρκύνωμα τησ κεφαλόσ του παγκρϋατοσ επεκτεινόμενο προσ την
αγκιςτροειδό απόφυςη, που διηθεύ τον χοληδόχο πόρο
2. Εντοπιςμϋνη ςτην κεφαλό και την αγκιςτροειδό απόφυςη παγκρεατύτισ
3. Νεόπλαςμα του φύματοσ του Vater
4. Χολαγγειοκαρκίνωμα ςε απόςταςη λίγων cm από το φύμα του Vater,
που διηθεί την κεφαλή του παγκρέατοσ
5. Καλοόθησ ςτϋνωςη προερχόμενη από πϊχυνςη του τοιχώματοσ του
χοληδόχου πόρου
6. Σκληρυντικό Χολαγγειΐτισ
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Εξωηπατικό θηλώδεσ Χολαγγειοκαρκίνωμα
Το χολαγγειοκαρκύνωμα αποτελεύ ϋνα ςπϊνιο νεόπλαςμα. Διακρύνεται
ςε ενδοηπατικό και εξωηπατικό. Το εξωηπατικό υποκατηγοριοποιεύται ςε
εγγύσ, ςε ποςοςτό 50-75% των περιπτώςεων (όγκοσ klatskin), ςε μϋςου
τριτημορύου ςε ποςοςτό 10-25% των περιπτώςεων και ςπανιότερα ςε αυτό του
κατώτερου τριτημόριου του πόρου, ςε ποςοςτό 10-20% -όπωσ ςτην περύπτωςη
που παρουςιϊζουμε-, ςτην οπούα ο όγκοσ εντοπύζετο 2-3 εκατοςτϊ από το
φύμα του Vater.
Η ετόςια επύπτωςη του εξωηπατικού χολαγγειοκαρκινώματοσ
υπολογύζεται ςε 15 νϋα περιςτατικϊ ανϊ 1.000.000 πληθυςμού. Εμφανύζεται
κατϊ κανόνα μετϊ την ϋκτη δεκαετύα τησ ζωόσ, ςυχνότερα ςτουσ ϊνδρεσ1.
Αιτιολογικού παρϊγοντεσ που ενοχοποιούνται εύναι ανωμαλύεσ των
χοληφόρων (όπωσ η νόςοσ Caroli), φλεγμονώδεισ καταςτϊςεισ (όπωσ η
ςκληρυντικό χολαγγειΐτισ), λοιμώξεισ και διϊφοροι ϊλλοι παρϊγοντεσ (όπωσ το
κϊπνιςμα, η λόψη του ακτινολογικού ςκιαγραφικού θοροτρϊςτ, κλπ).
Το εξωηπατικό νεόπλαςμα εντοπύζεται κατϊ μόκοσ του ηπατικού ό του
χοληδόχου πόρου. Ο όγκοσ αποφρϊςςει τον πόρο, διαπερνϊ το τούχωμα και
διηθεύ τουσ πϋριξ ιςτούσ.
Το εξωηπατικό χολαγγειοκαρκύνωμα εκδηλώνεται με ύκτερο αρκετϊ
ςυχνϊ. Συνοδεύεται από κνηςμό, απώλεια βϊρουσ και ϊτυπα κοιλιακϊ
ενοχλόματα.
Στο εξωηπατικό χολαγγειοκαρκύονωμα παρατηρεύται αύξηςη τησ
χολερυθρύνησ. Ο ειδικόσ καρκινικόσ δεύκτησ μπορεύ να εύναι αυξημϋνοσ.
Η απεικόνιςη των όγκων αυτών με τα διϊφορα απεικονιςτικϊ μϋςα
παύζει ςημαντικό ρόλο ςτη μη επεμβατικό αρχικό διϊγνωςη και το
χαρακτηριςμό, ςτην επιβεβαύωςη τησ διϊγνωςησ, την προεγχειρητικό
ςταδιοπούηςη και τον προςδιοριςμό τησ εγχειριςιμότητασ, αλλϊ και ςτην
διαχρονικό παρακολούθηςη ατόμων υψηλού κινδύνου για την πιθανό
εμφϊνιςη του καρκύνου του τύπου αυτού2. Η υπερηχογραφύα ςτα χϋρια
ϋμπειρων απεικονιςτών αποτελεύ την πρώτη εξϋταςη επύ υποψύασ
εξωηλπατικού χολαγγειοκαρκινώματοσ3, κατϊ την οπούα απεικονύζεται με
ακρύβεια η διϊταςη των χοληφόρων, προςτενωτικϊ. Στην περύπτωςη που
παρουςιϊζουμε η μϋθοδοσ απεικόνιςε την υποηχογενό μϊζα διαμϋτρων 23 Χ 18
mm που περιϋβαλλε ςαν περιχειρύδα αςύμμετρα το ςτενωμϋνο περιφερικό
τμόμα του χοληδόχου πόρου, ο οπούοσ εμφϊνιςε ηχομορφολογύα ουρϊσ
ποντικού. Απεικονύςτηκε η διϊταςη του χοληδόχου πόρου με διϊμετρο 15 mm
αλλϊ και η περιπορικό διόθηςη προσ την κεφαλό και την αγκιςτροειδό
απόφυςη του παγκρϋατοσ. Η διϊγνωςη τύθεται ςυνηθϋςτερα με την
πολυτομικό αξονικό τομογραφύα και την MRI/MRCP. Σπϊνια χρηςιμοποιεύται το
PET-CT για την επιβεβαύωςη τησ διϊγνωςησ. Άςχετα με την απεικονιςτικό
μϋθοδο που χρηςιμοποιεύται, η απεικόνιςη μακρού και αςύμμετρου
ςτενωτικού τμόματοσ του εξωηπατικού χοληδόχου πόρου με ανωμαλύα
περιγραμμϊτων υποδηλώνει κακοόθεια ςε αντύθεςη με μικρού μόκουσ
ςτενώςεισ, ςυμμετρικϋσ και με ομαλϊ περιγρϊμματα που οφεύλονται ςε
καλοόθεισ καταςτϊςεισ (τραυματικόσ ό μη τραυματικόσ αιτιολογύασ) 4. Προβολό
τησ μϊζασ προσ τη δεύτερη μούρα του δωδεκαδακτύλου με διϊταςη του
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χολδόχου αλλϊ και του παγκρεατικού πόρου αυξϊνει την πιθανότητα ενόσ
καρκινώματοσ τoυ φύματοσ του Vater5. Οριςτικό διϊγνωςη για το εξωηπατικό
χολαγγειοκαρκύνωμα μπορεύ να τεθεύ με τη διενϋργεια ERCP.
Μοναδικό πιθανότητα θεραπεύασ, ιδιαύτερα όταν το εξωηπατικό
χολαγγειοκαρκύνωμα εντοπύζεται ςτο τελικό τριτημόριο του πόρου6 αποτελεύ η
χειρουργικό αφαύρεςη του όγκου, που επιχειρόθηκε και ςτην παρουςιαζόμενη
περύπτωςη.
Παθολογοανατομικϊ το εξωηπατικό χολαγγειοκαρκύνωμα διακρύνεται
ςε ςκληρυντικό (70%), οζώδεσ (20%) και θηλώδεσ (10%). Στην τελευταύα
κατηγορύα κατατϊχθηκε και η περύπτωςη που παρουςιϊζεται.
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