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Γενικές αρχές παρηγορητικής και
θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία
Γ. Πλατανιώτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο χειρουργός ογκολόγος είναι υπεύ‐
θυνος πολλές φορές για την αρχική διά‐
γνωση, την σταδιοποίηση και την θερα‐
πεία πολλών ασθενών που πάσχουν
από νεοπλασίες. Πολλοί ασθενείς με
νεοπλάσματα υφίστανται κάποιας μορ‐
φής χειρουργική θεραπεία κατά την
διάρκεια της νοσηλείας τους είτε για θε‐
ραπευτικούς σκοπούς είτε για διαγνω‐
στικούς λόγους είτε για αντιμετώπιση
επιπλοκών της νόσου.
Η χειρουργική ως μοναδική θεραπεία
των διαφόρων νεοπλασιών φαίνεται ότι
έχει εξαντλήσει τα θεραπευτικά της ό‐
ρια. Το βάρος στην αντιμετώπιση των
νεοπλασιών δίδεται περισσότερο στην
πρώιμη και έγκαιρη διάγνωσή τους αλ‐
λά και στον συνδυασμό της χειρουργι‐
κής με ακτινοθεραπεία και χημειοθερα‐
πεία ώστε να είναι πιο αποτελεσματική
αλλά και για να αποφευχθούν οι βα‐
ρειές ακρωτηριαστικές επεμβάσεις που
προκαλούν σοβαρές αναπηρίες στους
ασθενείς με συνεπακόλουθα ψυχολογι‐
κά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά προ‐
βλήματα.
Της προεγχειρητικής εκτίμησης του
ασθενούς προηγείται η κλινική διάγνω‐
ση και σταδιοποίηση της νόσου. Βασική
προυπόθεση για την σταδιοποίηση της
νόσου αποτελεί η παθολογοανατομική
διάγνωσή της. Σήμερα αυτή επιτυγχά‐
νεται προεγχειρητικά συχνά,εύκολα και
ανώδυνα αλλά και γρήγορα με την βοή‐

θεια της κυτταρολογίας. Η αναρρόφηση
κυττάρων διά λεπτής βελόνης από τον
όγκο (FNA) γίνεται είτε άμεσα είτε υπό
την καθοδήγηση του αξονικού τομο‐
γράφου ή των υπερήχων. Όταν αυτό δεν
είναι εφικτό δεν πρέπει να διστάζουμε
να προβούμε σε ανοικτή βιοψία ώστε να
υπάρχει προεγχειρητική διάγνωση η ο‐
ποία θα επιτρέψει τον ακριβή σχεδιασμό
της επέμβασης.
Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ότι
σήμερα η χειρουργική του καρκίνου έχει
δυο σκέλη την θεραπευτική χειρουργική
και την παρηγορική χειρουργική. Στα
πλαίσια της θεραπευτικής χειρουργικής
υπάρχουν δυο τάσεις: η χειρουργική η
οποία αποσκοπεί στην εξ’ αρχής εκρί‐
ζωση της νόσου, η οποία και επιδιώκει
την πλήρη και ριζική εξαίρεση του ό‐
γκου μαζί με κάθε ή όποια μικροσκοπι‐
κή νόσο. Στην περίπτωση αυτή συνήθως
συναφαιρούνται και οι επιχώριοι λεμ‐
φαδένες. Υπάρχει όμως και μία άλλη
τάση της θεραπευτικής χειρουργικής
όπου αποφεύγονται οι βαρειές ακρωτη‐
ριαστικές επεμβάσεις χωρίς όμως να
αφήνεται μακροσκοπική νόσος με σκο‐
πό τον συνδυασμό της χειρουργικής με
άλλες θεραπευτικές τεχνικές όπως η
ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία
με το ίδιο καλά αποτελέσματα.
Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμα‐
στε σε ριζικές θεραπευτικές χειρουργι‐
κές επεμβάσεις ενώ στην δεύτερη σε
συνδυασμό ριζικής χειρουργικής με άλ‐
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απαιτούνται και άλλες επιπρόσθετες
θεραπείες. Σαν τέτοιο παράδειγμα μπο‐
ρεί να αναφερθούν οι όγκοι του μαστού
σε νέες γυναίκες με υψηλή S κυτταρική
φάση και χαμηλής διαφοροποίησης. Εί‐
ναι γνωστό ότι σε τέτοιους όγκους η χει‐
ρουργική μόνη δεν αρκεί αλλά απαιτεί‐
ται και χημειοθεραπεία.

λες θεραπευτικές τεχνικές.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ο χειρουργός πρέπει να μεταφέρει
στον ασθενή και την οικογένειά του ένα
αίσθημα ασφάλειας και βεβαιότητας για
την θεραπεία και την επιτυχή αντιμε‐
τώπιση της νόσου, εφ’ όσον και ο ίδιος
είναι πεπεισμένος γι’ αυτό. Εννοείται ότι
μια τέτοια βεβαιότητα προϋποθέτει την
πλήρη προεγχειρητική διαγνωστική διε‐
ρεύνηση του ασθενούς με κάθε διαθέσι‐
μη απεικονιστική, βιοχημική, αιματολο‐
γική και ιστοπαθολογική μέθοδο ώστε
να έχει σταδιοποιηθεί πλήρως η νόσος.
Μόνον τότε μπορεί να γνωρίζει τα θε‐
ραπευτικά όρια της επέμβασης που σχε‐
διάζει να υποβάλλει τον ασθενή.
Ο προσεκτικός σχεδιασμός μιας επέμ‐
βασης αποτελεί το Α και το Ω της θερα‐
πείας της νόσου. Αστοχία ή ατελής ε‐
πέμβαση την πρώτη φορά μπορεί να έ‐
χει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλ‐
λον του ασθενούς. Ο χρυσός κανόνας
της χειρουργικής ογκολογίας, ο οποίος
ισχύει από τις αρχές του 20ου αιώνα, εί‐
ναι το «Να είσαι όσο πιο ριζικός μπορείς
κατά την αρχική επέμβαση και όσο πιο
συντηρητικός γίνεται εάν χρειασθεί να
επανεπέμβεις» εξακολουθεί να παραμέ‐
νει σε ισχύ ακόμη και σήμερα.
Η ριζική χειρουργική θεραπεία πολ‐
λών όγκων απαιτεί την πλήρη και ολική
αφαίρεση κάθε μικροσκοπικής και μα‐
κροσκοπικής νόσου. Σαν τέτοιο παρά‐
δειγμα όγκου μπορεί να αναφερθεί το
κακόηθες δερματικό μελάνωμα, όπου η
ριζική του χειρουργική αφαίρεση προϋ‐
ποθέτει την πλήρη ίαση της νόσου. Ό‐
μως σε πολλούς άλλους όγκους παρά
την ευρεία τους εκτομή τα μακροσκοπι‐
κά και μικροσκοπικά ελεύθερα νόσου
όρια εκτομής, για να επιτευχθεί ριζική
και αμετάκλητη θεραπεία της νόσου

H ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛ‐
ΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Όπως προαναφέρθηκε η χειρουργική
ογκολογία έχει τους περιορισμούς και τα
όριά της. Τα όρια αυτά καθορίζονται
από τα κοσμητικά αλλά και λειτουργικά
της αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρήθηκε μια προοδευτική οπι‐
σθοχώρηση όσον αφορά την προσπά‐
θεια για ριζικότητα των χειρουργικών
εκτομών με κύριο παράδειγμα την χει‐
ρουργική των όγκων του μαστού. Αυτό
μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην αλ‐
λαγή των γνώσεων μας σχετικά με την
βιολογική συμπεριφορά των όγκων.
Είναι γνωστό ότι πολλοί όγκοι από την
στιγμή που θα γίνουν κλινικά αντιλη‐
πτοί θεωρούνται γενικευμένοι, είναι ε‐
πίσης γνωστό ότι κάποιοι όγκοι, ακόμη
και εάν δεν έχουν προσβάλλει τους επι‐
χώριους λεμφαδένες, έχουν ήδη δώσει
μεταστάσεις στην περιφέρεια. Σε τέτοιες
περιπτώσεις η χειρουργική μόνη είναι
αδύνατον να βοηθήσει τους ασθενείς
αυτούς οπότε προκύπτει η ανάγκη για
καταφυγή και σε άλλες εναλλακτικές
λύσεις για επιπρόσθετη θεραπεία και
δεν αναφερόμαστε παρά σε ακτινοθε‐
ραπεία και χημειοθεραπεία.
Και βέβαια αυτό δεν συνέβη παρά μό‐
νο όταν η χημειοθεραπεία και η ακτινο‐
θεραπεία σημείωσαν σημαντικές προό‐
δους και κατέστη δυνατόν να προσφέ‐
ρουν θεραπευτικά σημαντική βοήθεια
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σοστό των τοπικών υποτροπών της νό‐
σου. Παραμένοντας εις τα ίδια δεν πρέ‐
πει να παραβλέψουμε την σημασία της
χημειοθεραπείας στην θεραπεία της νό‐
σου ειδικά υπό την μορφή της συνδυα‐
σμένης προεγχειρητικής χημειο‐ και α‐
κτινοθεραπείας. Διαγράφεται, με την
βοήθεια των συνδυασμένων αυτών τε‐
χνικών, σημαντική βελτίωση στα θερα‐
πευτικά αποτελέσματα.
Ο χειρουργός πρέπει να έχει ξεκάθα‐
ρες προοπτικές των αντικειμενικών του
στόχων με σκοπό να επιτύχει την κατά
το δυνατόν ριζικώτερη εκτομή του όγκου
με την ελαχίστη διαταραχή του λειτουρ‐
γικού και κοσμητικού αποτελέσματος.
Στο παρελθόν και μάλιστα το πολύ κο‐
ντινό η συνήθης χειρουργική θεραπεία
για τα σαρκώματα των άκρων ήταν ο
ακρωτηριασμός και αυτό σε ποσοστό
που υπερέβαινε το 40‐50% των περιπτώ‐
σεων. Στην σύγχρονη εποχή το ποσοστό
αυτό με την χρήση συνδυασμένων θε‐
ραπειών ανέρχεται στο 5‐10% των περι‐
πτώσεων.
Συνοψίζοντας θα πρέπει να πούμε ότι
χωρίς να παραβλέπουμε την αξία και
σημασία της ριζικής αφαίρεσης των ό‐
γκων, σήμερα με την συμπαράσταση και
την συνεπικουρία και των άλλων θερα‐
πευτικών μεθόδων στην ογκολογία, η
ριζική εκρίζωση των νεοπλασμάτων δεν
θεωρείται πλέον τόσο σημαντική όπως
στο παρελθόν.
Αντίθετα είναι πλέον απαραίτητη η
ολιστική αντιμετώπιση της νόσου με
κάθε διαθέσιμο θεραπευτικό μέσο, χω‐
ρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αρχές της ρι‐
ζικής χειρουργικής, όπου αυτές δεν ε‐
φαρμόζονται εις βάρος της λειτουργικό‐
τητας αλλά και του κοσμητικού αποτε‐
λέσματος, πρέπει να παραβλέπονται. Η
πρακτική αυτή μπορεί να είναι αποτε‐

στους ογκολογικούς ασθενείς. Ο συν‐
δυασμός των επιπρόσθετων αυτών θε‐
ραπειών με την χειρουργική προέκυψε
όταν οι χειρουργοί αντιλήφθηκαν τους
περιορισμούς και τα όρια της χειρουργι‐
κής στην θεραπεία του καρκίνου ενώ
παράλληλα ωρίμασε συν τω χρόνω και
η εμπειρία των άλλων ειδικοτήτων στην
θεραπεία των όγκων.
Με την βοήθεια της ακτινοθεραπείας
και της χημειοθεραπείας το μέγεθος και
η βαρύτητα των χειρουργικών επεμβά‐
σεων μετριάζεται ενώ τα αποτελέσματα
των συνδυασμένων θεραπειών είναι εξ’
ίσου καλά με αυτά της ριζικής ογκολο‐
γικής χειρουργικής. Η μερική μαστεκτο‐
μή σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία δί‐
νει το ίδιο καλά αποτελέσματα όσο και η
ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή, ενώ
τα αποτελέσματα της συνδυαστικής αυ‐
τής θεραπείας από λειτουργική και κο‐
σμητική άποψη είναι πολύ καλύτερα.
Ένα άλλο παράδειγμα σημαντικής αλ‐
λαγής που επήλθε συνεπεία των συν‐
δυαστικών θεραπειών στον καρκίνο εί‐
ναι η δραματική μείωση των κοιλιοπερι‐
νεϊκών εκτομών που πραγματοποιού‐
νται σήμερα έναντι των χαμηλών εκτο‐
μών του ορθού.
Και βέβαια αυτό οφείλεται στις προό‐
δους της ακτινοθεραπείας όπου χάρις
εις αυτήν είναι δυνατόν να γίνονται λι‐
γότερο ευρείες εκτομές του ορθού με θε‐
ραπευτικά αποτελέσματα το ίδιο καλά
όσο και μετά από μια κοιλιπερνεϊκή ε‐
κτομή.Σήμερα η ακτινοθεραπεία αποτε‐
λεί αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας
του ορθικού καρκίνου και συνεπεία αυ‐
τής αλλά και της καλύτερης γνώσης μας
σχετικά με την αφαίρεση των λεμφαδέ‐
νων του μεσοορθού έχει βελτιωθεί ση‐
μαντικά η επιβίωση των ασθενών αλλά
και ελαττωθεί επίσης σημαντικά το πο‐
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επέμβασης οι φάσεις εκείνες οι οποίες
είναι δυσκολότερες.
Ο χειρουργός πρέπει να γνωρίζει άρι‐
στα την χρήση των εργαλείων που α‐
παιτούνται για κάθε εγχείρηση αλλά
και ποια εργαλεία είναι απαραίτητα για
κάθε εγχείρηση.
Τέλος ο χειρουργός πρέπει να είναι σε
θέση, κατά την διάρκεια της επέμβασης,
να εκτιμά το όφελος της επέμβασης σε
σχέση με τον κίνδυνο εξ’ αυτής. Δεν
πρέπει να διστάζει να μετατρέπει σε
παρηγορητική μία επέμβαση την οποία
είχε σχεδιάσει ως θεραπευτική όταν εξ’
αυτής τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του α‐
σθενούς ή κινδυνεύουν να υποστούν α‐
νεπανόρθωτη βλάβη ζωτικά του όργα‐
να.
Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφερ‐
θεί ότι η τοποπεριοχική νόσος θεωρείται
κατ’εξοχήν χειρουργικά θεραπεύσιμη
νόσος στην πλειονότητα των συμπαγών
όγκων.
Ασθενείς με επέκταση του όγκου
στους επιχώριους λεμφαδένες μπορεί να
έχουν και μικροσκοπικές μεταστάσεις
σε άλλες περιοχές, οι οποίες μετεγχει‐
ρητικά, στο εγγύς ή το απώτερο μέλλον,
να οδηγήσουν σε υποτροπή της νόσου.
Το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι δεν
εμφανίζουν μικροσκοπική επέκταση της
νόσου αλλού και θεραπεύονται με ριζι‐
κή χειρουργική αφαίρεση πρέπει να θε‐
ωρούνται ως δυνητικά θεραπευμένοι και
η επιβίωσή τους να ξεπερνά την δεκαε‐
τία.

λεσματική για τον τοπικό έλεγχο των
νεοπλασιών και συνάμα πολύ συντηρη‐
τική αναφορικά με την διατήρηση ζωτι‐
κών στοιχείων απαραίτητων για την
λειτουργία του μέλους ή του οργάνου
που έχει προσβληθεί.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ
ΕΚΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ
Θεωρείται απαραίτητη η en bloc εκτο‐
μή του όγκου και των προσβεβλημένων
οργάνων όπου αυτό είναι δυνατόν. Η
εκτομή πρέπει να γίνεται με το νυστέρι
όταν αυτό είναι δυνατόν και συνήθως
προχωρούμε κατά μήκος ιστικών πλά‐
νων ελαχίστης αντίστασης και στις τρεις
διαστάσεις του χώρου. Όταν η χρήση του
νυστεριού δεν είναι δυνατή τότε χρησι‐
μοποιείται είτε το μαχαίρι διαθερμίας ή
το ψαλίδι.
Σε κάθε φάση της επέμβασης ο χει‐
ρουργός πρέπει να είναι προσανατολι‐
σμένος και στις τρεις διαστάσεις του
χώρου ώστε να αποφύγει την τρώση ζω‐
τικών οργάνων. Δεν χρειάζεται να τονι‐
σθεί ότι είναι απαραίτητη η εκτομή της
μακροσκοπικής και της μικροσκοπικής
νόσου. Τα όρια εκτομής πρέπει να ελέγ‐
χονται με ταχείες βιοψίες κατά την
διάρκεια της επέμβασης. Το νεόπλασμα
πρέπει να αφαιρείται ακέραιο μαζί με το
bloc των επιχωρίων λεμφαδένων όταν
αυτό είναι θεραπευτικά επιβεβλημένο.
Επίσης πρέπει να συναφαιρείται κάθε
ουλή από προηγηθείσα βιοψία. Εν γένει
ο χειρουργός πρέπει να εργάζεται σε ι‐
στικά πλάνα τα οποία κατά την εκτίμη‐
ση του είναι μικροσκοπικά και μακρο‐
σκοπικά υγιή, να εργάζεται με ασφά‐
λεια και χωρίς να τραυματίζει ζωτικά
όργανα και άλλα ζωτικά ανατομικά
στοιχεία. Καλό είναι η κινητοποίηση του
όγκου να αρχίζει από τα ευκολότερα
σημεία και να μένουν για το τέλος της

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η προσπάθεια μείωσης του κυτταρι‐
κού φορτίου ενός όγκου αποσκοπεί στην
διευκόλυνση εφαρμογής και άλλων θε‐
ραπειών, πέραν της χειρουργικής, σε
ένα όγκο ο οποίος όμως επιδέχεται άλ‐
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αναφερθούν πολλές περιπτώσεις παρη‐
γορητικών επεμβάσεων στην ογκολογία
αλλά δεν έχει νόημα να αναφερόμεθα
σε παραδείγματα.

λες θεραπείες. Η δραστική μείωση του
κυτταρικού φορτίου ενός ασθενούς επι‐
τρέπει την καλύτερη δράση της χημειο‐
θεραπείας σε ένα όγκο.
Χημειοευαίσθητοι όγκοι όπως ο καρ‐
κίνος των ωοθηκών και το λέμφωμα του
Burkitt αντιμετωπίζονται συχνά επιτυ‐
χώς μετά από δραστική μείωση του κυτ‐
ταρικού φορτίου του ασθενούς. Ο χει‐
ρουργός πρέπει να είναι ενήμερος για
τους τύπους των θεραπειών που εφαρ‐
μόζονται σε κάθε περίπτωση ανάλογα
με την ιστολογική μορφή του όγκου.
Απαιτείται, όπου εφαρμόζεται η κυτ‐
ταρομείωση, επιθετική χειρουργική προ‐
σέγγιση αλλά και ιδιαίτερα μεγάλη
προσοχή διότι αυτού του τύπου η χει‐
ρουργική μπορεί να είναι ιδιαίτερα
τραυματική για τον ασθενή. Η παραπά‐
νω χειρουργική μέθοδος δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί σε κάθε τύπο όγκου. Για
παράδειγμα η εφαρμογή της στον καρ‐
κίνο του ορθού,όταν έχει ήδη προκαλέ‐
σει διήθηση όλης της ελάσσονος πυέλου,
έχει πολλές πιθανότητες να προκαλέσει
μετεγχειρητικές επιπλοκές και αυξημέ‐
νη μετεγχειρητική θνησιμότητα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Πολλές θεωρίες έχουν προταθεί σχε‐
τικά με τον τρόπο μετάστασης των
κακοήθων όγκων και η λογική οδός μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι όγκοι με‐
θίστανται πρώτα στους επιχώριους
λεμφαδένες και ακολουθεί η επέκτασή
τους σε άλλα όργανα. Ο τρόπος αυτός
μετάστασης δεν είναι αυτός που ισχύει
σε όλες τις περιπτώσεις. Συχνά πολλά
νεοπλάσματα μεθίστανται αιματογενώς
χωρίς να υπάρχει απαραίτητα και μετά‐
σταση στους επιχώριους λεμφαδένες.
Όταν ο χειρουργός προσεγγίζει ένα
ασθενή με μεταστατική νόσο πρέπει να
έχει προσανατολισθεί καλά προς τι α‐
ποσκοπεί η επέμβαση: πρόκειται για μια
παρηγορητική εκτομή ή για μια θερα‐
πευτική εκτομή των μεταστάσεων;
Για την θεραπευτική εκτομή μιας με‐
ταστατικής εστίας πρέπει να εκπληρού‐
νται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Η μεταστατική εστία να είναι σχετικά
μικρού μεγέθους και συνήθως να εντο‐
πίζεται σε ένα όργανο.
Β) Να είναι δυνατή η ολική αφαίρεση
της χωρίς να παραμένει υπόλειμμα μι‐
κροσκοπικής νόσου.
Γ) Η μετεγχειρητική νοσηρότητα και η
θνησιμότητα να κυμαίνονται σε αποδε‐
κτά όρια.
Οι πνευμονικές και ηπατικές μετα‐
στάσεις από καρκίνο του παχέος εντέ‐
ρου και του ορθού αποτελούν κλασσικό
παράδειγμα που προσφέρεται για θα‐
ραπευτική χειρουργική εκτομή. Το ίδιο
ισχύει κα για τις πνευμονικές μεταστά‐
σεις των σαρκωμάτων των μαλακών

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η παρηγορητική χειρουργική θερα‐
πεία των νεοπλασιών στοχεύει στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθε‐
νούς, εφ’όσον δεν υπάρχει προοπτική ρι‐
ζικής θεραπείας.
Συχνά μια προσπάθεια θεραπευτικής
χειρουργικής επέμβασης καταλήγει σε
παρηγορητική χειρουργική επέμβαση.
Τέτοια παραδείγματα επεμβάσεων είναι
οι μαστεκτομές καθαριότητας γαστρε‐
κτομές οι οποίες γίνονται για αιμορρα‐
γούντες όγκους ή για απόφραξη του
στομάχου από νεοπλάσματα και αδυ‐
ναμία λήψης τροφής. Θα μπορούσαν να
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μορίων. Αντίθετα ηπατικές ή πνευμονι‐
κές μεταστάσεις από παγκρεατικά αδε‐
νοκαρκινώματα, καρκινώματα του στο‐
μάχου ή μελανώματα σπάνια μπορεί να
θεραπευθούν με χειρουργική αφαίρεση
χωρίς αυτός ο κανόνας να έχει και τις
εξαιρέσεις του.
Άλλο παράδειγμα ένδειξης για χει‐
ρουργική εκτομή αποτελούν οι ηπατικές
μεταστάσεις από νευροενδοκρινείς ό‐
γκους του παγκρέατος, ακόμη μονήρεις
μεταστάσεις του εγκεφάλου από μελά‐
νωμα, καρκίνωμα του νεφρού αλλά και
από άλλα αδενοκαρκινώματα μπορεί να
οδηγηθούν σε μεταστασεκτομή εφ’όσον
έχει αποκλεισθεί η ύπαρξη μεταστάσε‐
ων σε άλλα όργανα.
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