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Παρακολούθηση ασθενών υψηλού κινδύνου 
και πρόωρη διάγνωση του ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου με στόχο την καλύτερη θεραπεία

τ ο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (Ηκκ) 
αποτελεί την πέμπτη σε συχνότητα 
νεοπλασία και την τρίτη σε θνητότητα. 

Μόνο 5% των ασθενών παρουσιάζει πενταετή 
συνολική επι βίωση.

Οι κύριες αιτίες για την εμφάνιση ΗΚΚ είναι: η 
κίρρωση ήπατος από ιό ηπατίτιδας C (HCV) και Β 
(HBV), η αλκοολική κίρρωση, η αφλατοξίνη β, η 
αιμοχρωμάτωση και η έλλειψη α1 αντιθρυψίνης . 
Το ετήσιο ποσοστό κινδύνου ανάπτυξης ΗΚΚ 
στους κιρρωτικούς είναι 1-6% . 

Βάση συχνότητας και αιτίας υπάρχουν περι-
οχές με : 
•  χαμηλή συχνότητα (Αυστραλία, ΗΠΑ, 

Σκανδιναβία), 
•  μεσαία συχνότητα (μεσογειακές χώρες, βόρει-

ος Αφρική με κύρια αιτία την HCV κίρρωση),
•  υψηλή συχνότητα (κεντρική και νότιος Αφρική, 

νοτιοανατολική Ασία με κύρια αιτία την HBV 
λοίμωξη και την παρουσία ενός τροφικού 
παράσιτου της αφλατοξίνης β) . 

Η προσαρμοσμένη στην ηλικία συχνότητα 
διαφέρει από 6/100 .000 σε ΗΠΑ και Ευρώπη 
έως 15/100 .000 σε Ασία και Αφρική . 

Παρατηρείται αύξηση της συχνότητας στην 
Ευρώπη την τελευταία δεκαετία λόγω της αύξη-
σης ασθενών με HCV κίρρωση . Στα άτομα > 50 
ετών είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος ανάπτυξης 
HKK . Στις αναπτυσσόμενες χώρες όμως υπάρχει 
μεγαλύτερη συχνότητα σε νεότερους χρόνιους 
φορείς του HBV . Είναι συχνότερο στους άνδρες 
απ’ότι στις γυναίκες . 

Στην Ελλάδα η χρόνια HBV λοίμωξη ευθύνεται 
για > 60 % των ασθενών με ΗΚΚ, αν και παρα-
τηρείται αύξηση των HCV οφειλόμενων ΗΚΚ . 
Το στάδιο της ηπατικής νόσου και το μέγεθος 
του όγκου κατά τη διάγνωση φαίνεται να έχουν 
ιδιαίτερη προγνωστική σημασία . 

Η αντιμετώπιση του HKK ποικίλλει και εξαρτάται 
από το στάδιο του ΗΚΚ και το βαθμό βαρύτητας 
της υποκείμενης νόσου . Οι κλινικές εκδηλώσεις 
του ΗΚΚ επικαλύπτονται από εκείνες της κίρ-
ρωσης και απουσιάζουν συνήθως στα αρχικά 
στάδια . Πρωτοεμφανιζόμενη ηπατομεγαλία, 
επιδεινούμενος ασκίτης και επιδεινούμενη ε-
γκεφαλοπάθεια, κιρσορραγία και αποφρακτικός 

ίκτερος σε κιρρωτικό ασθενή, πρέπει να θέτουν 
την υποψία ΗΚΚ . 

Οι συστηματικές εκδηλώσεις, γνωστές και ως 
παρανεοπλασματικές, αποτελούνται από υπο-
γλυκαιμία, πολυερυθραιμία, υπερασβεστιαιμία 
και υποφωσφαταιμία .

Η διάγνωση του ΗΚΚ γίνεται με ορολογικές 

μεθόδους (μέτρηση AFP) και απεικονιστικές 
μεθόδους (υπερηχογράφημα, αξονική και μα-
γνητική τομογραφία) και τέλος ιστολογικά, με 
βιοψία ήπατος .

Η διάγνωση τίθεται όταν ανιχνεύεται μάζα > 1 
cm σε δυο διαφορετικές απεικονίσεις και ισχύει 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
• AFP > 200 ng/ml 
• μάζα με έντονη αρτηριακή πρόσληψη
•  ιστολογική επιβεβαίωση μετά από βιοψία .

Εάν διαγνωσθεί έγκαιρα, η χειρουργική εξαίρε-
ση αποτελεί θεραπεία ίασης . Τα μέσα θεραπείας 
για το HKK είναι
• χειρουργική εξαίρεση 
• μεταμόσχευση ήπατος 
• χημειο-εμβολισμός 
•  θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες 
• έγχυση αιθανόλης μέσω υπερήχων 
•  χορήγηση σοραφενίμπης (αναστολέας RAF 

κινάσης και των τιροσινικών κινασών VEGF, 
PDGFR) .

Τα μέσα θεραπείας σήμερα, με τη μεταμόσχευ-

ση ήπατος και τις νέες μοριακές θεραπείες, έχουν 
αυξήσει σημαντικά την επιβίωση και καταστήσει 
ακόμη πιο σημαντική την έγκαιρη διάγνωση σε 
πρώιμο στάδιο του ΗΚΚ .

Τελευταία δεδομένα έχουν δείξει ότι όσο 
μικρότερη είναι η βλάβη τόσο μικρότερη είναι 
η πιθανότητα να υπάρχει μικροαγγειακή διή-

θηση και συνεπώς τόσο περισσότερες είναι οι 
πιθανότητες τοπικής αφαίρεσης και πλήρους 
καταστροφής .

Είναι πολύ σημαντικό να καθοριστούν δείκτες 
υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας για τον 
πληθυσμό υψηλού κινδύνου που θα μπορούν να 
διαγνώσουν σε αρχικό στάδιο το ΗΚΚ, ώστε να 
υπάρχει καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση . Η 
α1 εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP) είναι ένας δείκτης με 
χαμηλή ευαισθησία(60-80%), ειδικότητα(70-90%) 
καθώς και χαμηλής θετικής προγνωστικής αξίας 
(10-35%) για το ΗΚΚ .

Ο ΗΚΚ αποτελεί μια σημαντική αιτία νοση-
ρότητας και θνητότητας στους ασθενείς με 
χρόνια ηπατοπάθεια, κάτι που καθιστά σημα-
ντική την έγκαιρη ανεύρεση σε πρώιμο στάδιο . 
Προτάθηκε επομένως να υποβληθούν οι ομά-
δες υψηλού κινδύνου, τόσο σε συστηματικό 
“screening”(εφαρμογή διαγνωστικών δοκιμών 
σε ομάδα κινδύνου), όσο κυρίως σε προγράμ-
ματα επιτήρησης(συστηματική εφαρμογή των 
δοκιμών για screening) . 

Μια σωστή επιτήρηση πρέπει να έχει ως στό-
χο τη μείωση της θνητότητας από τη νόσο, 
ενώ η αποτελεσματικότητά της κρίνεται πιο 
σύνθετα όταν συνεκτιμάται και ο παράγοντας 
του κόστους . 

Τίθεται θέμα κόστους όμως όταν πρόκειται για 
επιβίωση, και πώς αυτό αξιολογείται;

Η ποιότητα της επιτήρησης αξιολογείται με 
βάση τη δυνατότητά της να παραπέμπει σε 
μεταμόσχευση ήπατος . Τα άτομα υψηλού κιν-
δύνου είναι είτε ασθενείς με κίρρωση ανε-
ξαρτήτου αιτιολογίας, είτε ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα B και ενεργό ιικό πολλαπλασιασμό 
(υψηλό HBV-DNA) .

Σήμερα, η επιτήρηση για την πρώιμη διάγνωση 
του ΗΚΚ περιέχει δυο εξετάσεις: τη μέτρηση της 
AFP και το υπερηχογράφημα . Η AFP συντίθεται 
στα εμβρυικά ηπατοκύτταρα και χρησιμοποιείται 
ευρέως ως καρκινικός δείκτης για το ΗΚΚ . Τα φυ-
σιολογικά επίπεδα στον ορό είναι 10-20 ng/ml . 
Επίπεδα > 400 ng/ml θεωρούνται διαγνωστικά 
για ΗΚΚ, όμως έχει χαμηλή ευαισθησία και ειδι-
κότητα και χαμηλή θετική προγνωστική αξία .

Έχουν προταθεί εναλλακτικά δείκτες όπως 
η DGCP, GLYPICAN-3, L3-AFP, A-FUCOSIDASE, οι 
οποίοι βρίσκονται υπό μελέτη . Η τεχνική του 
υπερηχογραφήματος ανιχνεύει πιο εύκολα ό-
γκους > 2 cm, ανάλογα με την εξειδίκευση 
του εξεταστή και το μηχάνημα . Έχει υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα μα χαμηλή θετική 
προγνωστική αξία . Συνδυάζοντας τη μέτρηση 
AFP και το υπερηχογράφημα αυξάνεται ση-
μαντικά η διαγνωστική δυνατότητα, αλλά και 
το κόστος καθώς και η πιθανότητα ψευδώς 
θετικών ευρημάτων . Βασιζόμενοι στη γνώση 
ότι ο χρόνος υπερδιπλασιασμού του όγκου είναι 
6 μήνες, το ιδανικό χρονικό διάστημα επιτήρη-
σης στα άτομα υψηλού κινδύνου καθορίστηκε 
στους 6 μήνες .

Συμπερασματικά, στα άτομα υψηλού κινδύ-
νου για ανάπτυξη ΗΚΚ είναι επιβεβλημένη η 
επιτήρηση ανά 6 μήνες, με μέτρηση AFP και 
υπερηχογραφηματικά, για την έγκαιρη διάγνωση 
σε πρώιμο στάδιο και την καλύτερη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση με στόχο την αύξηση της 
επιβίωσης με τις νέες θεραπείες .
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