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Άνδρας 71 ετών με έντονο ίκτερο, απώλεια βάρους και βύθιο νοσηλεύθηκε
στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου.
Έγινε ακτινολογικός έλεγχος με απλές ψηφιακές ακτινογραφίες θώρακα και
κοιλίας σε ύπτια θέση.

Εικ. 1

1. Η ακτινογραφία κοιλίας έδειξε:
Α) Φυσιολογικά ευρήματα
Β) Διατεταμμένες εντερικές έλικες
Γ) Χαμηλή θέση κάτω ορίου ήπατος
Δ) Αυξημένη απόσταση μεταξύ των ελίκων
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Ακολούθησε υπερηχοτομογραφικός έλεγχος άνω κοιλίας.

Εικ. 2α

Εικ. 2β

Εικ. 2γ

2. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος εικόνες 2 (α, β, γ) δεν απεικόνισε:
Α) Πάχυνση στο τοίχωμα της χοληδόχου
Β) Διάταση εξωηπατικών χολαγγείων
Γ) Διάταση ενδο – ηπατικών μόνο χολαγγείων, κυρίως αριστερού
λοβού.
Δ) Αύξηση του ύψους του δεξιού λοβού (17,5 εκ) με κύρτωση του
κατώτερου ορίου του
Ε) Μικρολιθίαση χοληδόχου
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Ακολούθησε HAT μετά χορήγηση δια του στόματος γαστρογραφίνης και
ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και MRI σε άλλο Ακτινολογικό Εργαστήριο:

Εικ.3α

Εικ.3β

Εικ.3γ

Εικ.3δ

Εικ.3ε

Εικ.3στ
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3. Στις εξετάσεις αυτές απεικονίστηκαν:
Α) Διάταση κεντρικών και περιφερικών ενδοηπατικών χολαγγείων ιδιαίτερα
εντοπιζόμενα στον αριστερό λοβό του ήπατος, μέχρι το διχασμό των
δύο κύριων κλάδων
Β) Πάχυνση τοιχώματος χοληδόχου με στοιχεία εντός του αυλού της
Γ) Το 1 και 2

Ακολούθησε MRCP

Εικ.4α

Εικ.4β

4. Η MRCP απέδειξε:
Α) Εστιακή στένωση στο διχασμό των ηπατικών πόρων με εκσεσημασμένη
διάταση του αριστερού κυρίως ηπατικού πόρου, -ευρήματα που
συνδύαζαν τα απεικονιστικά ευρήματα των προηγούμενων μεθόδων-.
Β) Δεν απεικονίστηκε η συμβολή του δεξιού με τον αριστερό ηπατικό πόρο
και το εγγύς τμήμα του κοινού ηπατικού.
Γ) Πάχυνση τοιχώματος χοληδόχου
Δ) Όλα τα παραπάνω
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Όγκος Klatskin
Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι το δεύτερο κατά σειρά συχνότητας πρωτοπαθές
νεόπλασμα ήπατος και είναι υπεύθυνο για το 15% των καρκίνων του ήπατος
και των χοληφόρων, καθώς και γενικότερα του 3% του συνόλου των
κακοηθειών του γαστρεντερικού. Η διάγνωσή του αποτελεί πρόκληση για το
ακτινοδιαγνώστη και η πρόγνωσή του είναι κακή.
Προέρχεται από το επιθήλιο των ενδοηπατικών και εξωηπατικών χολαγγείων .
Έτσι ανάλογα με την εντόπιση του διακρίνεται σε: α) ενδοηπατικό ή
περιφερικό τύπο β) κεντρικό ή περιπυλαίο τύπο και γ) εξωηπατικό τύπο.
Ο περιπυλαίος τύπος εμφανίζεται στον διχασμό του κοινού ηπατικού πόρου,
ενώ ο περιφερικός τύπος αφορά τα δεύτερης τάξης χοληφόρα. Επίσης ο
όγκος μπορεί να εκδηλωθεί ως εξωφυτική μάζα, ως διηθητικός πέριξ του
πόρου, ενδοπορικός (πολυποειδής) ή ως μικτού τύπου (μάζα με διήθηση
πέριξ του πόρου). Ο πιο συχνός τύπος είναι ο διηθητικός τύπος (1,2).
Οι όγκοι που εντοπίζονται στην πύλη του ήπατος (Σχ.1) χαρακτηρίζονται σαν
όγκοι Klatskin (3).

Σχ.1

Σχηματική παράσταση της ταξινόμησης
χολαγγειοκαρκινωμάτων κατά Bismuth – Corlette.

των

περιπυλαίων

Τα τύπου Ι προσβάλλουν τον κοινό ηπατικό πόρο, τα τύπου ΙΙ τον εγγύς κοινό
ηπατικό και την συμβολή του δεξιού με τον αριστερό ηπατικό πόρο.
Τα τύπου ΙΙΙα τον κοινό ηπατικό την συμβολή και τον δεξιό ηπατικό, τα τύπου
ΙΙΙβ τον κοινό ηπατικό, την συμβολή και τον αριστερό ηπατικό και τον τύπο IV
την συμβολή των ηπατικών πόρων με επέκταση στους δύο ηπατικούς πόρους
ή είναι πολυεστιακά.
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Ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων μιμείται το νεόπλασμα αυτό και
περιλαμβάνει: σκληρυντική χολαγγειίτιδα, αυτοάνοση παγκρεατίτιδα,
φλεγμονώδεις ψευδοόγκους, σύνδρομο Mirizzi, ξανθοκοκκιωματώδη
χολαγγειίτιδα,
σαρκοείδωση,
σκλήρυνση
μετά
ακτινοθεραπεία,
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, μελάνωμα, λέμφωμα, λευχαιμία και καρκινοειδές.
Τα απεικονιστικά ευρήματα των διαφόρων αυτών καταστάσεων δεν βοηθούν
στη διαφορική διάγνωση με το χολαγγειοκαρκίνωμα. Έτσι στις περισσότερες
περιπτώσεις όπως και στη δική μας, η τελική διάγνωση τίθεται μετά
ιστοπαθολογική εξέταση του δείγματος βιοψίας (4).
Η τριάδα των συμπτωμάτων: χολόσταση, κοιλιακό άλγος και απώλεια βάρους
υποδηλώνουν νεόπλασμα στο πάγκρεας ή τα χολαγγεία. Βλάβες στην πύλη
του ήπατος ή περιφερικότερα στον χοληδόχο πόρο εκδηλώνονται κυρίως με
ίκτερο, ενώ οι ενδοηπατικές βλάβες με πόνο (3).
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση του χολαγγειοκαρκινώματος απαιτεί
προσέγγιση με πολλά διαγνωστικά μέσα, περιλαμβάνοντας τον εργαστηριακό,
ακτινοδιαγνωστικό, ενδοσκοπικό και ιστο-παθολογοανατομικό έλεγχο.
Η απεικόνιση των νεοπλασμάτων του τύπου αυτού έχει σκοπό:
Α. Τη με μη επεμβατικές μεθόδους διάγνωση και χαρακτηρισμό των
χολαγγειοκαρκινωμάτων
Β. Την επιβεβαίωση της διάγνωσης
Γ. Τη σταδιοποίηση πριν την θεραπεία και τον προσδιορισμό της δυνατότητας
αφαίρεσης και
Δ. Την πληθυσμιακή εξέταση των ατόμων υψηλού κινδύνου (δηλ. ασθενείς με
σκληρυντική χολαγγειίτιδα, κύστη χοληδόχου, πολυκυστική ηπατική
νόσος, παράσιτα κλπ.) για την όσο το δυνατό έγκαιρη διάγνωση (1).
Τα χολαγγειοκαρκινώματα εμφανίζουν ευρύ φάσμα απεικονιστικών
ευρημάτων. Τα περισσότερα προκαλούν τυπικά απόφραξη των χολαγγείων,
με εξαίρεση τα εντοπιζόμενα ενδοηπατικά περιφερικά.
Απεικονίζονται με τμηματική διάταση ή μη συνένωση του δεξιού και του
αριστερού ηπατικού πόρου, με ή χωρίς πολυποειδείς ενδοαυλικές μάζες ή
οζώδεις μάζες με πάχυνση του τοιχώματος των χολαγγείων ή εξάλειψη του
αυλού. Οι χωροκατακτητικές εξεργασίες με την ΗΑΤ απεικονίζονται σαν
ασαφώς αφοριζόμενες, υπόπυκνες.
Με την ΗΑΤ η συνεσπασμένη χοληδόχος κύστη αποτελεί τυπικό εύρημα σε
όγκους Klαtskin, ενώ μια διογκωμένη χοληδόχος υποδηλώνει όγκο του κοινού
ηπατικού πόρου.
Το πλέον σύνηθες υπερηχογραφικό εύρημα σε όγκους klatskin είναι η
τμηματική διάταση και η μη συνένωση του δεξιού με τον αριστερό ηπατικό
κλάδο, καθώς και με απότομη μετάπτωση στο μέγεθος του αυλού που
υποδηλώνει τη θέση του όγκου. Όταν απεικονίζονται μάζες υπερηχογραφικά
παρουσιάζουν μεταβλητή ηχομορφολογία.

7

Με τη μαγνητική τομογραφία Τ1 το σήμα είναι χαμηλό ή ίσο με το παρέγχυμα
του ήπατος, ενώ με την Τ2 παρατηρείται αύξηση του σήματος.
Δυναμικές εξετάσεις ΗΑΤ και MRI με έγχυση σκιαστικού, απεικονίζουν ταχέως
δακτυλιοειδή εμπλουτισμό, με χαρακτηριστική καθυστέρηση και παραμονή του
περιφερικού εμπλουτισμού του όγκου στις καθυστερημένες λήψεις.
Στα ενδοπορικά και τα πέριξ του πόρου διηθητικά χολαγγειοκαρκινώματα
μπορεί να απεικονιστεί πάχυνση εστιακή ή διάχυτη του πόρου με ή χωρίς
εμπλουτισμό.
Η χολαγγειογραφία (ΕRCP ή PTC) αποκαλύπτει το σημείο εντόπισης του
όγκου. Με την ERCP είναι δυνατό να λαμβάνονται δείγματα για βιοψία.
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ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1Γ, 2Β, 3Γ, 4Δ

8

