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Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής 
Ηπα τολογικής Εταιρείας, η διαδερμι-
κή έγχυση αιθανόλης (percutaneous 

ethanol injection, PEI) αποτελεί ασφαλή 
και αποτελεσματική θεραπεία σε μικρού 
μεγέθους ΗΚΚ και θα πρέπει να αποτελεί 
τη θεραπεία εκλογής με την οποία θα γί-
νεται σύγκριση για την αξιολόγηση νέων 
θεραπειών.

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η δι-
ερεύνηση της αποτελεσματικότητας, σχετι-
κά με την επιβίωση, διαδερμικών μεθόδων 
θερμοκαυτηρίασης σε σύγκριση με την PEI 
στην αντιμετώπιση ασθενών με μη εξαιρέσι-
μο χειρουργικά ΗΚΚ. Δευτερεύοντες στόχοι 
ήταν η αρχική ανταπόκριση του όγκου, η 
τοπική επέκταση του όγκου και οι επιπλοκές. 
Αναλύθηκαν δεδομένα από τυχαιοποιημένες 
μελέτες σύγκρισης διαδερμικών μεθόδων 
θερμοκαυτηρίασης με PEI που δημοσιεύθηκαν 
από τον Ιούλιο 1978 μέχρι τον Ιούλιο 2008.

Λόγω της πιθανής ύπαρξης ετερογένειας, 
χρησιμοποιήθηκαν random effects model 
DerSimonian και Laird για την πραγματοποίηση 

της μετα-ανάλυσης. Επίσης, το Egger’s test 
χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο πιθανής 
ύπαρξης “publication bias”.

Στη βιβλιογραφία έχουν δημοσιευθεί 7 τυ-
χαιοποιημένες μελέτες, αλλά μόνο 4 (652 
ασθενείς) που συνέκριναν θερμοκαυτηρίαση 
(RFA) με PEI πληρούσαν τα κριτήρια για να 
πραγματοποιηθεί μετα-ανάλυση για την εκτί-
μηση της τριετούς επιβίωσης. Παρατηρήθηκε 
σημαντική βελτίωση της τριετούς επιβίωσης 
με θεραπεία με RFA σε σχέση με PEI (odds 
ratio 0.477, 95% CI 0.340 - 0.670; P < 0.001). 
Η ετερογένεια ανάμεσα στις 4 μελέτες δεν 
ήταν σημαντική (Q = 4.586, P= 0.205), ενώ, 
επίσης, δεν παρατηρήθηκε publication bias 
(Egger’s test, P = 0.647). Ωστόσο, πρέπει 
να σημειωθεί πως ο αριθμός των ασθενών 
που περιελήφθησαν στην ανάλυση δεν ήταν 
αρκετός για την εκτίμηση της αρχικής θερα-
πευτικής απάντησης του όγκου.

Συμπερασματικά, η θεραπεία με RFA είχε 
σαν αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της 
τριετούς επιβίωσης σε ασθενείς με ΗΚΚ, σε 
σύγκριση με τη θεραπεία με PEI.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 
συσχέτιση του θετικού οικογενειακού 
ιστορικού για καρκίνο του ήπατος και 

της ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου 
(ΗΚΚ) στις ΗΠΑ. Στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, 

μελετήθηκαν 347 ασθενείς με ιστολογικά 
επιβεβαιωμένο ΗΚΚ και 1075 υγιείς (ομάδα 

ελέγχου). Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σχετικά 
με το οικογενειακό ιστορικό, τον αριθμό των συγγενών 

με καρκίνο, τον τύπο του καρκίνου, το βαθμό συγγένειας και 
την ηλικία στην οποία διαγνώσθηκε ο καρκίνος στους συγγενείς.

Ανεξάρτητα από τη λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) και C (HCV), το 
ιστορικό ύπαρξης καρκίνου του ήπατος σε συγγενείς πρώτου βαθμού παρουσίαζε 
σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη ΗΚΚ (AOR = 4.1, 95% CI 1.3-12.9). Αδέλφια 
με καρκίνο του ήπατος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την ανάπτυξη ΗΚΚ, 
με ή χωρίς HBV / HCV λοίμωξη (AOR = 5.7, 95% CI 1.2-27.3 και AOR = 4.3, 95% CI 
1.01-20.9, αντίστοιχα). Άτομα με HBV / HCV λοίμωξη και οικογενειακό ιστορικό 
ΗΚΚ είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ (AOR = 61,9, 95% CI 6.6-579.7).

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του 
ήπατος (πρώτου βαθμού συγγένεια) σχετίζεται με την ανάπτυξη ΗΚΚ στις ΗΠΑ, ενώ 
απαιτείται περαιτέρω μελέτη των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
που πιθανώς ενέχονται στην ανάπτυξη ΗΚΚ.
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Η λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β α-
ποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υ-
γείας. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες μέσης 

ενδημικότητας με τάση μείωσης του επιπολασμού 
την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, είναι πιθανό η 
μαζική μετανάστευση στη χώρα μας να είχε σαν 
αποτέλεσμα αλλαγές στην επιδημιολογία της 
Ηπατίτιδας Β.

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν τα επιδημιο-
λογικά χαρακτηριστικά της HBV λοίμωξης σε δείγμα 
3480 ασθενών κατά τη χρονική διάρκεια 1997 - 2006. 
18,6% του συνολικού δείγματος της μελέτης ήταν 
οικονομικοί μετανάστες από την Αλβανία και 56,6% 
παιδιά. Η πλειονότητα των ασθενών δεν ανέφερε 

οικογενειακό ιστορικό HBV λοίμωξης (67,3%), οξείας 
ηπατίτιδας (95,4%) και γνωστό τρόπο μετάδοσης 
(64,4%). Ενδοοικογενειακή διασπορά παρατηρήθηκε 
σε 16,9% στους ενήλικες και 33,9% στα παιδιά.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων ασθενών πα-
ρατηρήθηκε HBeAg(-) ηπατίτιδα Β (92,1%), σε αντίθεση 
με τους οικονομικούς μετανάστες στους οποίους το 
ποσοστό HBeAg(-) ήταν 10,6%. Κίρρωση του ήπατος 
διαγνώσθηκε σε ποσοστό 8,8% και ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος σε ποσοστό 0,9%. Υψηλό ποσοστό των 
παιδιών ήταν HBeAg(+) (62%), 55% από οικογένειες 
μεταναστών. 25,2% μολύνθηκαν στην περιγεννητική 
περίοδο και δεν είχαν ενδείξεις επιπλοκών.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά της μελέτης 

έδειξαν:
•  μεταβαλλόμενη ε-

πιδημιολογία της 
HBV λοίμωξης στην 
Ελλάδα, εξαιτίας 
του σημαντικού 
αριθμού HBeAg(+) 
ασθενών, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στα παιδιά 
και

•  ένας σημαντικός αριθμός 
ασθενών, παρότι ενήμεροι για την 
πάθησή τους, παρουσιάζονται με προχωρημένη 
νόσο.
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