
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: Όγκος Klatskin 

Αξηζκόο Orphanet: 99978 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο όγθνο Klatskin είλαη έλα εμσ-επαηηθό ρνιαγγεηνθαξθίλσκα (CCA, δείηε απηόλ ηνλ όξν) πνπ 

αλαπηύζεηαη ζηελ  ζπκβνιή ηνπ θύξηνπ δεμηνύ θαη αξηζηεξνύ επαηηθνύ θιάδνπ όπνπ 

ζρεκαηίδεηαη ν θνηλόο επαηηθόο πόξνο.  

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο.  

Οη όγθνη Klatskin αλαπηύζζνληαη ζηελ ζπκβνιή ηνπ επαηηθνύ πόξνπ, εκθαλίδνληαη ζπλήζσο  

ζηελ πέκπηε κε έβδνκε δεθαεηία ηεο δσήο θαη έρνπλ παξαηεξεζεί ζπρλόηεξα ζηνπο άλδξεο 

(1,3: 1 αλαινγία αλδξώλ:γπλαηθώλ). Οη αζζελείο είλαη ζπλήζσο αζπκπησκαηηθνί κέρξη ηα  

πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λόζνπ, όπνπ ε αξρηθή εθδήισζε είλαη ν ίθηεξνο. Κνηιηαθό άιγνο, 

απώιεηα βάξνπο θαη θαθνπρία είλαη άιιεο εθδειώζεηο  πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε νξηζκέλνπο 

αζζελείο. Οη κεηαζηάζεηο ζε ιεκθαδέλεο ηεο πεξηνρήο είλαη ζπρλέο. Μπνξεί λα εμαπισζεί από 

ηνλ ρνιεδόρν πόξν ζηνλ επαηνδσδεθαδαθηπιηθό ζύλδεζκν, ζηελ άλσ νπίζζηα πεξηνρή γύξσ 

από ηελ θεθαιή ηνπ παγθξέαηνο, ηελ θνηλή επαηηθή αξηεξία θαη ηελ ππιαία θιέβα.  

Σην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ νη όγθνη  Klatskin είλαη  ζπνξαδηθνί,  αιιά νξηζκέλνη παξάγνληεο 

θηλδύλνπ έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηε λόζν. Οη παξάγνληεο θηλδύλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξσηνπαζή ζθιεξπληηθή ρνιαγγεηίηηδα (βιέπε ηνλ όξν απηό), ηελ  δεπηεξνπαζή ζθιεξπληηθή 

ρνιαγγεηίηηδα, ηελ ρξόληα θνξεία ηύθνπ, ηηο παξαζηηηθέο ινηκώμεηο (κε Opisthochis viverrini θαη 

Clonorchis sinensis), ηελ έθζεζε ζε Thorotrast (κέζν αληίζεζεο ζηελ αθηηλνγξαθία) θαη ε 

θπζηηθή δηαζηνιή ησλ ρνιεθόξσλ πόξσλ, πνπ πξνθαινύλ ρξόληα θιεγκνλή ησλ ρνιεθόξσλ. 

Η ππνςία ηεο δηάγλσζεο ηίζεηαη κε βάζε ηα θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα. Τν 

πδαηαλζξαθηθό αληηγόλν νξνύ (CA) 19-9 είλαη έλαο γιπθνπξσηεΐληθόο  θαξθηληθόο δείθηεο πνπ 

βξέζεθε λα είλαη απμεκέλνο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο όγθσλ Klatskin. Απμεκέλα επίπεδα 

αιθαιηθήο θσζθαηάζεο, ζπδεπγκέλεο ρνιεξπζξίλεο θαη γ-γινπηακπιν ηξαλζπεπηηδάζεο έρνπλ 

επίζεο ζεκεησζεί. Η απεηθόληζε ηεο θνηιίαο, ηνπ ρνιεθόξνπ δέλδξνπ θαη  βηνςίεο ηεο βιάβεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα γίλεη ε δηάγλσζε. Η βηνςία ππιαίσλ  ιεκθαδέλσλ, ππεξερνγξαθηθά 

(EUS)  θαζνδεγνύκελε  κε ιεπηή βειόλε (FNA), είλαη ην πην ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε 

θαη ηελ ζηαδηνπνίεζε ησλ όγθσλ Klatskin. Η θπηηαξνινγηθή εμέηαζε δείγκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί 

κε βνύξηζα θαη νη δηαδεξκηθέο βηνςίεο έρνπλ ρακειή  δηαγλσζηηθή επαηζζεζία . Τν 

ππεξερνγξάθεκα θαη ε ειηθνεηδήο απεηθνληζηηθή αμνληθή ηνκνγξαθία (CT) κε ρξήζε 

ζθηαγξαθηθνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ απνθάιπςε  ηεο έθηαζεο ηεο λόζνπ.  

Η απηνάλνζε ρνιαγγεηίηηδα θαη ην πξσηνπαζέο ρνιηθό κε-Hodgkin ιέκθσκα είλαη ε δηαθνξηθή 

δηάγλσζε ησλ όγθσλ Klatskin.  
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Οη θύξηνη ζηόρνη ηεο ζεξαπείαο είλαη  ε αλαθνύθηζε από ηελ  απόθξαμε ησλ ρνιεθόξσλ θαη ε 

εθηνκή ηνπ όγθνπ. Οη όγθνη Klatskin είλαη ζπλήζσο αλζεθηηθνί ζε ρεκεηνζεξαπεία θαη 

αθηηλνζεξαπεία, ε ρεηξνπξγηθή εθηνκή ηνπ όγθνπ είλαη ε κόλε ζεξαπεπηηθή αγσγή, αιιά δελ 

επηιέγεηαη πάληα ζε αζζελείο κε εθηεηακέλεο κεηαζηάζεηο. Η ρεηξνπξγηθή εθηνκή πεξηιακβάλεη 

επαηεθηνκή κε θεξθνθόξν ινβεθηνκή, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ, κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα, 

όξηα εθηνκήο αξλεηηθά γηα όγθν. Η αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε 

πιαζηηθώλ ή κεηαιιηθώλ ελδνπξνζζέζεσλ ζηα ρνιεθόξα. Οη δηαδεξκηθνί δηεπαηηθνί θαζεηήξεο 

παξέρνπλ ηελ θαιύηεξε πξόζβαζε γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ κε ρεηξνπξγήζηκσλ όγθσλ Klatskin. 

Οη αλεγρείξεηνη όγθνη Klatskin αληηκεησπίδνληαη κε αθηηλνζεξαπεία ή / θαη ρεκεηνζεξαπεία. 

Γεκζηηακπίλε ζε ζπλδπαζκό κε ζεξαπεία κε ζηζπιαηίλε έρεη αλαγλσξηζηεί σο κηα ηππηθή 

ζεξαπεία γηα αλεγρείξεηνπο όγθνπο ηεο ρνιεθόξνπ νδνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ όγθσλ 

Klatskin.  

Καζώο νη όγθνη Klatskin αλαθαιύπηνληαη ζπρλά ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα, ε πξόγλσζε είλαη 

πνιύ θαθή, κε ηα πνζνζηά πεληαεηνύο επηβίσζεο κεηά ηελ επέκβαζε λα θπκαίλνληαη από 25-

30% θαη 0% ζε αλεγρείξεηνπο όγθνπο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


