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ΕΙΑΓΩΓΗ_ 

Η επίπτωςθ του Ηπατοκυτταρικοφ Καρκινϊματοσ (ΗΚΚ) ποικίλει από 3 
ανά 100.000 πλθκυςμοφ ςτο δυτικό κόςμο, ζωσ 15 ανά 100.000 ςε 
χϊρεσ με υψθλό ποςοςτό θπατίτιδασ Β (HBV) και C (HCV). Η 
ςυχνότθτα αυξάνεται ςτακερά, αποτελϊντασ ζτςι τθν ζκτθ πιο κοινι 
μορφι καρκίνου και τθν τρίτθ αιτία κανάτου από καρκίνο. Είναι 
ςυχνότερο ςτουσ άντρεσ από ότι ςτισ γυναίκεσ (4:1), ενϊ άλλοι 
παράγοντεσ που ςχετίηονται με αυτό είναι: αλκοόλ, αφλατοξίνθ, 
κάπνιςμα και οικογενείσ. Εξζταςθ εκλογισ για Screening αποτελεί ο 
υπζρθχοσ και ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ κνθτότθτασ. Ενδείκνυται επί: 
κιρρωτικϊν αςκενϊν, φορζων HBV και HCV, οικογενειακοφ ιςτορικοφ 
ΗΚΚ, γενετικισ αιμοχρωμάτωςθσ, ανεπάρκειασ Α1-αντικρυψίνθσ και 
κίρρωςθσ. Το γενετικό υπόβακρο δεν ζχει διευκρινιςτεί με 
αποτζλεςμα να μθν υφίςταται αξιόπιςτοσ προγνωςτικόσ βιολογικόσ 
δείκτθσ. 

ΣΟΧΟ_ 

ΕΙΑΓΩΓΗ_ 

Αναςκόπθςθ ςφγχρονων δεδομζνων από τθ διάγνωςθ ωσ τθ κεραπεία 
του ΗΚΚ. 

Η διάγνωςθ βαςίηεται ςε: ιςτορικό, ςυμπτωματολογία (αςκίτθσ, κιρςοί οιςοφάγου, 
εγκεφαλοπάκεια, ενδοκοιλιακι αιμορραγία, ίκτεροσ, απϊλεια βάρουσ, πυρετόσ), 
εργαςτθριακι αφξθςθ τθσ AFP ενϊ απεικονιςτικά χρθςιμοποιείται κυρίωσ υπζρθχοσ, 
αξονικι και μαγνθτικι τομογραφία. Η ζκφραςθ των δεικτϊν GPC3, HSP70, LYVE1 και 
surviving δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν ιςτολογικι εξζταςθ να διαφοροδιαγνϊςει το ΗΚΚ 
από άλλουσ όγκουσ ιπατοσ. Όςον αφορά τθ ςταδιοποίθςθ το επικρατζςτερο 
ςφςτθμα είναι το Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), ωςτόςο άλλα ςυςτιματα είναι: 
το Child-Turcotte-Pugh (CTP) score, το Okuda, το Model for End Stage Liver Disease 
(MELD) score και το TNM που βαςίηεται ςτθν ιςτολογικι εξζταςθ. Η κεραπεία 
εξαρτάται κυρίωσ από το ςτάδιο τθσ νόςου και περιλαμβάνει τισ εξισ επιλογζσ: 
Χειρουργικι εκτομι (ςε ζνα ι ςε δφο ςτάδια – τεχνικι ALPPS), μεταμόςχευςθ 
ιπατοσ, καυτθρίαςθ με ραδιοςυχνότθτεσ (RF), διαδερμικι ζγχυςθ αικανόλθσ, 
κρυοκεραπεία, χθμειοεμβολιςμό (TACE), ραδιοεμβολιςμό με μικροςφαιρίδια 
περιζχοντα Υ90, τριςδιάςτατθ ςφμμορφο ακτινοκεραπεία, χθμειοκεραπεία, 
ςτοχευμζνεσ κεραπείεσ. Η ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία αξιολογείται κυρίωσ με 
μορφολογικζσ μεκόδουσ όπωσ RECIST ι mRECIST.  



Το follow-up βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 
θπατικισ λειτουργίασ και τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ 
τθσ υποτροπισ με αξονικι ι μαγνθτικι 
τομογραφία. Επί υποτροπισ τθσ νόςου και 
αναλόγωσ τθσ ζκταςι τθσ, είναι εφικτι νζα 
χειρουργικι εκτομι, μεταμόςχευςθ ιπατοσ, 
κεραπείεσ όπωσ TACE και RFA ι χθμειοκεραπεία. 



 Παρά τθν πρόοδο τόςο ςε διαγνωςτικό όςο και επεμβατικό επίπεδο, το ΗΚΚ παραμζνει θ πιο κανατθφόροσ κακοικθσ 
θπατικι νόςοσ.  

 Τα ςφγχρονα κεραπευτικά ςχιματα ζχουν επικεντρωκεί κυρίωσ ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθ χειρουργικι εκτομι ι 
μεταμόςχευςθ.  

 Αντικείμενο ερευνθτικοφ ςτόχου και πρόκλθςθ για το μζλλον αποτελεί θ εξεφρεςθ νζων κεραπευτικϊν ςτόχων. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ_ 


