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Kolanjiyokarsinomda (CCA) karaciğer transplantasyonu (LT), az sayıda merkezde 
uygulanmaktadır. Karaciğer naklinde neoadjuvan tedavi (NAT) stratejileri ile ilgili tartışmalar 
devam etmektedir. Bu çalışma nakil tarihi, tümör boyutu ve NAT stratejisinin CCA’nın 
karaciğer nakli sonuçları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 1985-2019 yılları arasında 
karaciğer nakli ile tedavi edilen 53 CCA (19 hiler CCA (hCCA), 30 intrahepatik CCA (iCCA)) 
hastasının verileri retrospektif incelenmiştir. NAT'ın (neoadjuvan kemoterapi [NAK], 
neoadjuvan lokal tedavi [NALT] ve kombine NAK ve NALT [NAKLT]) göreceli faydalarının 
yanı sıra nakil döneminin ve tümör büyüklüğünün etkileri de analiz edilmiştir.  Birincil 
sonlanım noktası genel sağkalım olarak alınmıştır. (1985-2007) dönemine kıyasla, son 
dönemde (2008-2019) karaciğer nakli uygulanan hastalarda 5 yıllık sağ kalım artmıştır.  
hCCA ve iCCA için NAKLT alan hastalarda 5 yıllık sağkalım sırasıyla % 88 (p=0.01) ve % 
100'e (p=0.02)  karşılık, NAKLT almayan hastalarda % 9 ve % 41 saptanmıştır. Tek başına 
NAK veya NALT alan hastalar ile tedavi almayan hastalarda sağkalımda anlamlı farklılık 
saptanmamıştır (P> 0.05). 
Otuzüç hastada (hCCA ≥ 30 mm, n = 12; iCCA ≥ 50 mm, n = 21), tümör boyutunun 
büyüklüğünün sağkalım sonuçları üzerine etkisi olmamıştır. Sonuç olarak kombine NAT 
stratejileri, tümör boyutundan bağımsız olarak hem iCCA hem de hCCA için karaciğer naklinde 
sağkalımda iyileşme sağlamaktadır.  
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