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Mann 1958 

• Kronisk HepC, beh for dette, også tidl. EtOH. 
• Child Pugh A (5 p) 

 
 
 
 

• 11-12 cm tumor i både høyre og venstre lapp 
• Akseptert for chemoembolisering ved MDT-møte, 

ev. som «bridge to transplantation» hvis tumor 
<10cm 
 
 



CT 





1. Prosedyre 1 mnd etter CT 

Superselektiv posisjon 

Opphørt tumor staining 

Cone beam CT for bedret fremstilling av feedere.  
Embolisert via seg. 4 gren selektivt, og via høyre leverart. 
Med 80 resp 70 mg doxorubicin ladet til partikler (DC-beads) 
I tillegg PVA 150-250 i begge posisjoner. 4F SIM og progreat.  



• Pasienten fikk brystsmerter ved prosedyrens 
slutt – hjerteinfarkt ble utelukket, og smertene 
kom av kapselsmerter grunnet tumors 
størrelse. Smertene gir seg til utskrivelse 2 dgr 
etterpå, men har en del smerter igjen i høyre 
skulder etter utskrivelse, samt CRP stigning. 
Dette er forenlig med postembolisk syndrom. 
En god del plager med dette, og ble innlagt en 
mnd etter TACE på lokalsykehus. Kontroll CT 
da viste:  



CT 1 mnd kontroll 

Partiell respons enl. modified RECIST – fortsatt en god del viabelt vev som forventet.  
Lite område med dilaterte galleganger i frisk vev som tegn på ischemiskade.   

N.b. Lavattenuasjonen kommer av nekrose, kan og forekomme luft – dette må ikke  
(miss)tolkes som abscess. 



2. TACE 1 mnd etter CT kontroll 

• I god form 

• Emboliseres kun i seg 4 
som er hovedfeeder 

• 75 mg doxorubicin til 
stagnant flow.  

 

• Utskrives i ok AT. 

 

Seg 4 



Kontroll CT 1 og 6 mnd kontroll etter 2. 
TACE 

Fortsatt noe viabelt vev men  
ingen vesentlig progresjon  
mellom 1 og 6 mnd 



TACE 3 ca 10 mnd etter TACE 1 

Behandler nodulær tumoroppladning 
selektivt totalt 10 mg Doxorubicin men 
fortsatt noe gjenværende ladning ved 
slutkontroll.  



MR etter siste TACE 

• Fortsatt noe gjenværende viabelt vev. Vurdert 
til ikke å være transplantabel. 

• Kirurgene beslutter dog å gjøre en utvidet 
venstresidig reseksjon med foregående ALPPS 
operasjon (volumøkende kirurgi hvor en 
underbinder porta – portveneembolisering 
hadde vært et alternativ) 

• Op. 12 mnd e. 1. TACE  



CT 6 mnd postop.  

• Post.op status uten 
recidiv 

 

• Pas er nå nylig igjen 
vært til kontroll og er 
residivfri, 2.5 år etter 
TACE 1.  

 



Summering 

• Att embolisere store svulster er mulig, men teknisk 
krevende. Leverfunksjonen før oppstart er en viktig 
faktor relatert til overlevelse.  

• Tilgang på cone beam CT er viktig grunnet at det ofte 
er mange feedere.  

• Pasientene kan få ganske betydende smerter som del 
av et postembolisk syndrom etter en så omfattende 
embolisering som ved TACE 1.  

• TACE kan brukes i rent palliativ setting men og 
neoadjuvant, samt forberedende for transplantasjon. 
Et nært samarbeid med kirurgene i form av MDT og 
ellers er svært viktig (som alltid!).  
 


