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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας . 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον .•Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις .•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα .•Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία .•Σημα ντικές ειδήσεις από 
τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών .•Eιδικά άρθρα .•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για 
τεχνικά θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού 
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων .•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα .•Eπιστολές προς τη Σύνταξη .•Aνασκόπηση του 
διεθνούς Iατρικού Tύπου .•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες .•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική .•Γαστρεντερολογία 
και Iστορία .•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες .•Eρωτήσεις αυτοελέγχου 
γαστρεντερολογικών γνώσεων . •Aφιερώματα σε συναδέλφους που α-
πεβίωσαν .•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα .•Aγγελίες με ιατρικό περι-
εχόμενο .•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων .•Eπίσης, το Info 
GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά .

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) 
ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet .gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα Info 
GASTREnTERoLoGY» .

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων .

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών . H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου .

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτο-
γραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν 
επιστρέφονται .

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet .gr

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής

Α. ΑΡχΙμΑΝΔΡΙΤΗΣ†: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών, Δ/ντής 
Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Αντιπρόεδρος
Δ. TζOΥΡμΑΚλΙΩΤΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρε ντερολο γικού 
Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»

μέλη
A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΒλΑχΟΓΙΑΝΝAΚΟΣ: Επιμελητής Β', Β' Γαστρ . Κλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 
Ι.  ΓΟΥλHΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Σ. ΚΑΡΑΤΑΠAΝΗΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής Κλινικής 
ΓΝ Ρόδου, Δρ . Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΚΑΡΟΥμΠΑλΗΣ: Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα ΠΓΝΑ «Γ . Γεννηματάς»
Σ. μΑΝΩλΑΚOΠΟΥλΟΣ: Λέκτορας Παθολογίας-Ηπατο γαστρε ντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
Γ. ΠΑΠΑθΕΟΔΩΡIΔΗΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρ ε ντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
Σ. ΠΟΤΑμΙAΝΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Πα νεπι στημίου 
Θεσσαλίας
μ. ΡΟΥΣΟμΟΥΣΤΑΚAΚΗ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γαστρ . Κλινικής 
ΠΠΓΝ Ηρακλείου
Σ. ΣΓΟYΡΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
Σ. ΣΟΥΓΙΟΥλΤζΗΣ: Λέκτορας Παθοφυσιολογίας-Γαστρεντερολογίας, ΓΝΑ 
«Λαϊκό»
Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
χ. ΤΡΙAΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ . Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών
Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο «Μεταξά»

Σε περιοχές χαμηλής επίπτωσης για ηπατοκαρκίνωμα, 
όπως π.χ. Ευρώπη και Βόρειο Αμερική, η κίρρωση 
είναι συχνή, κυρίως αλκοολικής αιτιολογίας και 

συνεπάγεται ένα σχετικά μικρού βαθμού κίνδυνο για 
ανάπτυξη του όγκου. Σε αυτή την περίπτωση, η κίρρωση 
είναι μικροοζώδης αρχικά, αλλά εξελίσσεται σε μεγαλοο-
ζώδη με την πάροδο του χρόνου και την επιμήκυνση της 
επιβίωσης των ασθενών και ο κίνδυνος της κακοήθειας 
παραμένει ακόμη και μετά τη διακοπή του αλκοόλ. Η 
πλειονότητα των ασθενών πεθαίνει από κίρρωση παρά 
από καρκίνο. Σε μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες 
εμφανίζεται η σχετικά μετρίου βαθμού και οι ασθενείς 
είναι κυρίως μεσήλικες ή μεγαλύτερης ηλικίας. 

Η ΗBV λοίμωξη φαίνεται να διαδραματίζει σχετικά ελάσσονα 
ρόλο . Η κίρρωση προηγείται του όγκου και η τυπική κλινική 
εικόνα εμφάνισης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου είναι μια 
ξαφνική και ταχεία επιδείνωση της κλινικής κατάστασης ενός 
κιρρωτικού ασθενούς . Σε περιοχές με υψηλή επίπτωση για 
ηπατοκαρκίνωμα της Τροπικής Αφρικής και Νοτιο-Ανατολικής 
Ασίας, ο επιπολασμός της κίρρωσης δεν είναι καλά τεκμηριω-
μένος και είναι δυνατό να είναι σχετικά μικρός . Ο αλκοολισμός 
είναι σπάνιος και οι περισσότερες περιπτώσεις ηπατοκυτταρικού 
καρκινώματος συσχετίζονται με χρόνια ΗBV λοίμωξη, είτε πε-
ριγεννητική, είτε αποκτηθείσα νωρίς κατά την παιδική ηλικία . 
Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα είναι οξεία εμφάνιση του 
όγκου χωρίς να προηγούνται σημεία ή συμπτώματα χρόνιας 
ηπατοπάθειας .

Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται στην πλειονότητα των περιπτώ-

σεων κίρρωση, αμβληχρή κλινικά, αλλά όχι στο πολύ υψηλό 
ποσοστό των περιοχών με χαμηλή επίπτωση για ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο . Ο μορφολογικός τύπος της κίρρωσης είναι μακροοζώ-
δης και συνήθως του τύπου που ονομάζεται «με σχηματισμό 
ατελών - μη πλήρων ινωδών διαφραγματίων» . Ο κίνδυνος, κατά 
τη διάρκεια του χρόνου επιβίωσης των ατόμων, της κίρρωσης 
να εξελιχθεί σε ηπατοκυτταρικό καρκίνο είναι υψηλός .

Η μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες είναι πλέον εμφανής 
στις περιοχές χαμηλής επίπτωσης και οι ασθενείς είναι συχνά 
νέοι, στη δεκαετία των 30 ή 40, ιδιαίτερα στην Αφρική . Σε μερικές 
περιοχές με ενδιάμεσου βαθμού επίπτωση, όπως στην Ιαπωνία, 
οι περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με ΗCV λοίμωξη και 
αυτοί οι ασθενείς στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν κίρρω-
ση πριν την ανάπτυξη του ηπατοκυτταρικού καρκίνου . Πολλές 
υποθέσεις και εξηγήσεις έχουν διατυπωθεί προσπαθώντας να 
ερμηνεύσουν το ρόλο της κίρρωσης στην παθογένεση του 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου . Φαίνεται ότι ούτε η κίρρωση είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου, αλλά ούτε και ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος είναι 
αναπόφευκτη συνέπεια της κίρρωσης . Μια εξήγηση είναι ότι 
οι δύο καταστάσεις απλά μοιράζονται μία κοινή υποκείμενη 
αιτιολογία . Η υπόθεση αυτή δεν ερμηνεύει τη διακύμανση του 
κινδύνου που παρατηρείται σε συσχέτιση με την ποικιλομορφία 
των αιτιολογιών, μικρού βαθμού κίνδυνος στην περίπτωση του 
αλκοολισμού και υψηλού βαθμού κίνδυνος στη χρόνια HBV 
λοίμωξη για παράδειγμα . Μια άλλη δυνατή εξήγηση είναι ότι 
η νεοπλασία είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια της υπερπλασίας 
που είναι ενδογενές χαρακτηριστικό στην κιρρωτική διαδικασία . 

Ηπατοκαρκίνωμα:
Μοριακοί μηχανισμοί 
ηπατοκαρκινογένεσης

Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
Επιμελητής Α΄ Γαστρεντερολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οιαδήποτε μορφή χρόνιας ηπατικής νόσου που 
εξελίσσεται σε κίρρωση είναι δυνατό να επιπλακεί από την εμφάνιση 
ηπατοκαρκινώματος. Συνεπώς, η κίρρωση οιασδήποτε αιτιολογίας 
αποτελεί από μόνη της προκαρκινωματώδη κατάσταση. Υπάρχουν, 
όμως, σημαντικές διαφορές μεταξύ περιοχών με χαμηλή ή υψηλή 
επίπτωση ηπατοκαρκινώματος που δυνητικά ερμηνεύονται από 

ποικιλομορφία όσον αφορά την αιτιολογία, τη χρονική διάρκεια της 
κίρρωσης και την ιστολογική μορφολογία. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
Ενας «μοναδικός» που δίδαξε πολλά

Αυτή τη στιγμή της σκληρής και αδυσώπητης αλήθειας, μου έχει τύχει το υψηλό χρέος αλλά και η τιμή να απευθύνω 
το τελευταίο αντίο στον Αθανάσιο Αρχιμανδρίτη εκ μέρους της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, της οποίας υπήρξε Καθηγητής και Διευθυντής για τα τελευταία 6½ χρόνια .

Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά για να εκφράσουν την οδύνη, ούτε δάκρυα για να θρηνήσουν τον πρόωρο, αιφνίδιο και 
άδικο χαμό αυτού του εξαίρετου επιστήμονα και ανθρώπου .

Σύσσωμη η Κλινική, οι γιατροί της -οι παλιότεροι και οι νεότεροι- οι φοιητητές, το υπόλοιπο προσωπικό και οι στενοί 
του συνεργάτες σκύβουν με σεβασμό το κεφάλι σήμερα μπροστά στη σορό του, εκφράζουν προς την οικογένειά του 
ακραία συναισθήματα λύπης και παίρνουν και τούτη ακόμη την ύστατη ώρα ένα τεράστιο μάθημα ευσυνειδησίας και 
ανθρωπιάς .

Γιατί ο Καθηγητής μας ήταν γενναίος, εκπλήρωσε το καθήκον του προς την Κλινική, τους γιατρούς, τους μαθητές και 
τους αρρώστους του μέχρι την τελευταία ώρα . Γιατί η μνήμη του από εδώ και πέρα -περισσή- θα στοιχειώνει τους θα-
λάμους, τα αμφιθέατρα και όλους του χώρους του Νοσοκομείου που εκείνος γέμισε με την παρουσία του .

Αγαπημένε μας Καθηγητή, θα σε νοιώθουμε πάντα κοντά μας και θα αντλούμε δύναμη από την σοφία σου, τη γνώση 
σου και το εκτόπισμα της καρδιάς σου .

Αντίο…
Αννα Φιλιώτου
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Η υπόθεση αυτή δεν ερμηνεύει το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
ασθενείς με οποιασδήποτε αιτιολογίας χρόνια ηπατοπάθεια και 
κίρρωση δεν αναπτύσσουν ηπατοκυτταρικό καρκίνο, ακόμη 
και μετά πάροδο πολλών ετών . Μια πιο ορθολογική εξήγηση, 
είναι ότι η κίρρωση αυξάνει την ευαισθησία του ηπατοκυττάρου 
και το καθιστά ευπρόσβλητο σε κακοήθη εξαλλαγή σε βαθμό 
που ποικίλει και εξαρτάται από επιπρόσθετους αιτιολογι-
κούς παράγοντες . Η ηπατοκαρκινογένεση είναι μια διαδικασία 
πολλαπλών διαδοχικών σταδίων που πυροδοτείται από μια 
ευρεία ποικιλία γεγονότων και συμβαμάτων . Το φυσιολογικό 
ηπατοκύτταρο είναι μιτωτικά ανενεργό, αλλά όταν ερεθίζε-
ται για να πολλαπλασιασθεί καθίσταται πολύ ευαίσθητο σε 
κακοήθη εξαλλαγή . Συνεχής και ταχύς σε ρυθμό καθώς και 
σε ευρεία - μεγάλου βαθμού ποσοστιαία επί του συνόλου 
κλίμακα πολλαπλασιασμός ηπατοκυττάρων συμβαίνει σε 
μία ποικιλία καταστάσεων και αιτίων τα οποία απολήγουν σε 
κίρρωση του ήπατος . Το γεγονός αυτό συντελεί σε αδυναμία 
πλήρους επιδιόρθωσης των βλαβών στο DnA του κυττάρου 
οι οποίες επισυσσωρεύονται και κατόπιν σταθεροποιούνται 
και μεταδίδονται κατά την κυτταρική διαίρεση, δίνοντας έτσι 
γένεση σε εξαλλαγέντα κυτταρικό πληθυσμό .

Ο συγκεκριμένος εκείνος συνδυασμός βλαβών στο γονιδί-
ωμα ο οποίος απολήγει σε νεοπλασματική μεταμόρφωση 
του ηπατοκυττάρου είναι ένα μη πιθανό και σπάνιο γεγονός 
να συμβεί και κατ’ αυτή την υπόθεση η ανάπτυξη του όγκου 
χρειάζεται πολύ χρόνο . Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες υ-
ποθέσεις, η κίρρωση μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας προωθητής 
της νεοπλασματικής μεταμόρφωσης, όταν αυτή πυροδοτείται 
και αρχίζει στο ηπατοκύτταρο από μία ποικιλία αιτίων . Η ίδια 
αλληλουχία γεγονότων είναι δυνατό να ενεργεί και στην οζώδη 
αναγεννητική υπερπλασία, καθώς και στις υπερπλαστικές εστίες 
ηπατοκυτταρων στη χρόνια ηπατίτιδα και στην κίρρωση .

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ηπατο-
κυτταρικού καρκίνου είναι χρόνιες λοιμώξεις με τους ιούς της 
ηπατίτιδας Β (HBV) και C (HCV), βρώση τροφών επιμολυσμένων 
με χημικά ηπατοκαρκινογόνα, ιδιαίτερα την απαντώμενη στη 
φύση μυκοτοξίνη αφλατοξίνη Β1 και η κατάχρηση αλκοόλ . Η 
επίπτωση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου είναι υψηλότερη σε 
άνδρες από ότι σε γυναίκες, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς υψηλού 
κινδύνου . Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγαλύτερου 
βαθμού γενετική ή επίκτητη ευαισθησία, ή σε μεγαλύτερου 
βαθμού έκθεση σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς ή ενδογενείς 
ορμονικούς (εξαρτώμενους από ανδρογόνα) παράγοντες που 
συσχετίζονται με την ηπατοκαρκινογένεση .

Κάποιες σπάνιες γενετικές νόσοι, όπως η κληρονομική αιμο-
χρωμάτωση, η ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης (ομόζυγος PiZ), 
η πορφυρία cutanea tarda, η κληρονομική τυροσιναιμία I, η 
νόσος εναπόθεσης γλυκογόνου I και IIIb, και η υπερκιτρουλ-
λιναιμία έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο .

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει μελετηθεί επι-
σταμένα και σε σημαντική κλίμακα η μοριακή γενετική και η 
φαινοτυπική κυτταρική βιολογία και μορφολογία στην ανθρώ-
πινη και την πειραματική ηπατοκαρκινογένεση .

Μια ποικιλομορφία γενετικών αλλαγών που εκτείνεται από 
εστιακές μεταλλάξεις έως χρωμοσωμικές ατυπίες οι οποίες είναι 
δυνατό να συντελούν στην απορρύθμιση είτε της έκφρασης των 
γονιδίων είτε της βιοχημικής δράσης των προϊόντων τους, έχουν 
μέχρι σήμερα περιγραφεί στη βιβλιογραφία . Στην πλειονότητά 
τους τα προσβεβλημένα γονίδια συμμετέχουν στον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό και ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες των κυττάρων, αλλά αποκαλούνται στο 
πεδίο της μοριακής βιολογίας πρωτοογκογονίδια ή κατασταλτικά 
των όγκων γονίδια . Τόσο η ενεργοποίηση των ογκογονιδίων 
αλλά και η απενεργοποίηση των κατασταλτικών των όγκων 
γονιδίων θεωρούνται από τις καθοριστικές αιτιολογικά αλλαγές 
όσον αφορά το ρυθμό που αναπτύσσεται σε διαδοχικά στάδια 
ή ηπατοκαρκινογένεση . Πρόσφατα, υπάρχουν δεδομένα ότι και 
επιγενετικοί παράγοντες όπως η υπερμεθυλίωση περιοχών CG 
του προωθητή διαφόρων γονιδίων, ρυθμίζουν τη γονιδιακή 
έκφραση και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καρκινο-
γένεση . Η απενεργοποίηση του κατασταλτικού των όγκων 
γονιδίου P53 από μεταλλαγές (όπως π .χ . η G T μετάθεση 
στο κωδικόνιο 249 του εξονίου 7) ή διαγραφές νουκλεοτιδίων 
στο 30% περίπου των ηπατοκυτταρικών καρκίνων σε κάποιες 
Γεωγραφικές Ζώνες, έχει κυρίως συσχετισθεί με χρόνια HBV 
λοίμωξη ή έκθεση στην αφλατοξίνη Β1 . Αντίθετα, μεταλλάξεις 
στο γονίδιο της β-κατενίνης που παρατηρούνται στο 20-30% 
περίπου των ηπατοκυτταρικών καρκίνων, δε συσχετίζονται 
με χρόνια HBV λοίμωξη . Ενεργοποίηση της κυκλίνης D1 και 
ρήξη της οδού Rb παρατηρούνται επίσης συχνά κατά την 
ηπατοκαρκινογένεση . Η μοριακή έρευνα στον τομέα αυτό 
έχει ως απώτερο σκοπό και στόχο να καθορίσει τους κύριους 
στόχους για θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την 
πρόγνωση της νόσου .

Πρόσφατα, η είσοδος μέσω αδενοϊού αξίνης σε κυτταρικές 
σειρές ηπατοκαρκινώματος με συσσώρευση β-κατενίνης ως 
συνέπεια μεταλλάξεων στα γονίδια APC, β-κατενίνης ή αξίνης 
είχε ως αποτέλεσμα την επαγωγή απόπτωσης στα συγκεκριμένα 
καρκινικά κύτταρα . Η κλινική έρευνα επίσης είναι σημαντική για 
τη διαπίστευση σε πρακτικό επίπεδο νέων δεικτών με δυνητική 
διαγνωστική ή προγνωστική χρησιμότητα . Πρόσφατα, για παρά-
δειγμα, έχουν αναγνωρισθεί (cDnA microarray analysis) και νέοι 
καρκινικοί δείκτες σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
σε έδαφος HCV κίρρωσης: η γλουταμική καρβοξυπεπτιδάση, 
η φωσφολιπάση Α2 G7 και η φωσφολιπάση Α2 G13 .

Γενετικές αλλαγές στην παθογένεια της 
ηπατοκαρκινογένεσης (κιρρωτικό ήπαρ)

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το ηπατοκαρκίνωμα και ο παρα-
κείμενος κιρρωτικός (χωρίς όγκο) ηπατικός ιστός, εμφανίζουν 
πολλαπλές γενετικές αλλαγές, με μεγάλη όμως ποικιλομορφία 
μεταξύ διαφορετικών ασθενών, ακόμη και στην ίδια μελέτη . 
Ποικιλομορφία στον αριθμό και τον τύπο των γενετικών αλλα-
γών έχει επίσης καταγραφεί σε διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες 
και εξαρτάται κύρια από τη διαφορετική αιτιολογία του όγκου 
(ιογενή, χημική, πολλαπλή) .

Επιγενετικές αλλαγές, όπως αλλαγή στο επίπεδο της μεθυλί-
ωσης του DnA, έχουν περιγραφεί στον παρακείμενο κιρρωτικό 
χωρίς όγκο ηπατικό ιστό και είναι δυνατό να προάγουν χρω-
μοσωμική αστάθεια, πιθανά μέσω αλλαγών στη διαμόρφωση 
του χρωμοσώματος .

Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι πρωτεΐνες του HBV και 
HCV απενεργοποιούν κατασταλτικά ογκογονίδια (όπως το P53 
και Rb) σε πρώιμες φάσεις της ηπατοκαρκινογένεσης, τα οποία 
υφίστανται μεταλλάξεις πολύ αργότερα κατά τη φάση της ανά-
πτυξης του όγκου . Ιικές πρωτεΐνες, όπως το προϊόν του γονιδίου 
Χ του HBV-HBxAg, ενεργοποιούν δυνητικά οδούς διαβίβασης 
ενδοκυτταρίου μηνύματος, όπως αυτές που σχετίζονται με το 
c-jun και ras, και ενεργοποιούν ογκογονίδια όπως το c-myc που 
ενεργοποιούνται και από μεταλλάξεις της β-κατενίνης .

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν κοινούς μοριακούς στόχους 
στην ηπατοκαρκινογένεση, παρά τους διαφορετικούς μηχανισμούς 
της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης γονιδίων .

Για παράδειγμα, ενώ οι πρωτεΐνες των ιών HBV και HCV και η 
μεθυλίωση του DnA φαίνεται να συμμετέχουν σε αρχικά στάδια 
ακόμη και πριν την έναρξη σημαντικών παθολογοανατομικών 
βλαβών του ήπατος, η απώλεια της ετεροζυγωτίας σε χρωμοσω-
μικό επίπεδο (LoH) φαίνεται κυρίως να επέρχεται κατά τη διάρκεια 
έντονης φλεγμονής στο ηπατικό παρέγχυμα και ηπατοκυτταρικής 
αναγέννησης, γεγονός που ερμηνεύει τον κύριο και κεντρικό 
ρόλο της ηπατοκυτταρικής βλάβης, ως αποτέλεσμα φλεγμονής 
για την ανάπτυξη του ηπατοκυτταρικού καρκίνου .

Ένας σημαντικός παράγοντας μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι 
ο βαθμός της πολυπλοειδίας (πολυπλοειδικότητα) επί των 
ηπατοκυττάρων, ο οποίος αυξάνει παράλληλα με το βαθμό 
και την έκταση της ηπατοκυτταρικής ανακύκλωσης . Αυξημένος 
βαθμός πολυπλοειδίας στα κιρρωτικά ήπατα, μεταφράζεται 
ως ελάττωση κυτταρικής αναγέννησης, αυξημένη λειτουργία 
απόπτωσης και ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια, ενώ η εμφάνιση 
της ανευπλοειδίας (απότοκος LoH) παρέχει συγκριτικό πλε-
ονέκτημα κυτταρικής επιβίωσης και αύξησης, το οποίο είναι 
καθοριστικό βήμα για την ανάπτυξη του όγκου . Με δεδομένο 
το γεγονός ότι υψηλά επίπεδα P16InK4a και P21WAf1/CIP1/
SDI1 συσχετίζονται με πολυπλοειδικότητα, η οποία προστατεύει 
αποτελεσματικά από την ηπατοκαρκινογένεση, δεν είναι πα-
ράξενο το γεγονός ότι τα γονίδια αυτά απενεργοποιούνται από 
τα πρώτα πρώιμα στάδια της ογκογένεσης . Έτσι, συνάγεται ότι 
κοινές καθοριστικές μοριακές αλλαγές υπόκεινται των ουσιαστι-
κών εκείνων εξελικτικών κυτταρικών αλλαγών, οι οποίες είναι 
σημαντικές για την παθογένεση του ηπατοκαρκινώματος . Πλην 
όμως, υπάρχει σημαντικού βαθμού ετερογένεια στα γονίδια 
που ανακαλύπτεται ότι υπερεκφράζονται ή υποεκφράζονται 
με cDnA microarray ανάλυση, όπως επίσης και στα γενετικά 
σημεία τα οποία υφίστανται μεταλλάξεις ή LoH σε διαφορετικές 
μελέτες . Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλα-
πλές οδοί για την εξέλιξη της ηπατοκαρκινογένεσης, καθώς 
και ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις οδούς που ρυθμίζουν 
γενετικά τον κυτταρικό κύκλο και την κυτταρική επιβίωση . Αν 
και η εξέλιξη της ηπατοκαρκινογένεσης περιλαμβάνει πολλά 
στάδια, οι υποκείμενες των ιστοπαθολογικών σταδίων μοριακές 
αλλαγές κατά την ογκογένεση, είναι πιθανό να είναι διαφο-
ρετικές από όγκο σε όγκο . Αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα 
με την αιτιολογία του όγκου και το γενετικό υπόστρωμα του 
ασθενή, αλλά επίσης μπορεί να εξαρτάται από το στάδιο της 
διαφοροποίησης του όγκου που χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
στη συγκριτική ανάλυση, καθώς και από το μοριακό υλικό 
(cDnA ή ολιγονουκλεοτίδια) και τη στατιστική ανάλυση της 
συγκεκριμένης μελέτης . Συνολικά, συνάγεται ότι η παθογένεση 
του ηπατοκυτταρικού καρκίνου εμφανίζει εξελικτικά στάδια 

προοδευτικής απώλειας κυτταρικής διαφοροποίησης, απώλειας 
φυσιολογικής διακυτταρικής επαφής, απώλειας εξωκυτταρίου 
στρώματος και ενεργοποίησης κατ’ αλληλουχία επιλεγμένων 
οδών μεταβίβασης ενδοκυτταρίων μηνυμάτων, τα οποία καθο-
ρίζουν την ανάπτυξη και επιβίωση του ηπατοκυττάρου .

Κυτταρικές αλλαγές στην Παθογένεια της 
ηπατοκαρκινογένεσης (κιρρωτικό ήπαρ)

Υπάρχουν σήμερα σαφώς τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι στο 
κιρρωτικό στάδιο πολλών μορφών χρόνιων ηπατοπαθειών, 
το οξειδωτικό stress έχει ως αποτέλεσμα τη γήρανση - όσον 
αφορά τον πολλαπλασιασμό - των ωρίμων ηπατοκυττάρων . 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενεργοποιούνται τα πρόδρομα 
κύτταρα (oval progenitor cells) του ήπατος (πρόδρομα κύτταρα 
των βλαστοκυττάρων stem-cells του ενήλικου ήπατος), γεγο-
νός που υποδηλώνει ότι αποτελούν ένα δυνητικά κυτταρικό 
πληθυσμό-στόχο για την εξέλιξη της καρκινογένεσης .

Τα ηπατοκυτταρικά καρκινώματα συχνά εκφράζουν δείκτες 
πρόδρομων κυττάρων του ήπατος . Αυτό το γεγονός μπορεί 
να ερμηνεύεται είτε από «αποδιαφοροποίηση» των ηπατοκυτ-
τάρων κατά την αλληλουχία της ηπατοκαρκινογένεσης, είτε 
από καθήλωση της διαδικασίας ωρίμανσης των πρόδρομων 
κυττάρων . Κατά τη μελέτη των πρωιμότερων πρόδρομων 
βλαβών που εξελίσσονται σε ηπατοκαρκίνωμα, των εστιών 
δυσπλασίας στο κιρρωτικό ήπαρ, δείχθηκε ότι οι μισές περί-
που εστίες δυσπλασίας από μικρά κύτταρα αποτελούνται από 
πρόδρομα κύτταρα και ενδιάμεσης διαφοροποίησης ηπατο-
κύτταρα, ενώ συγκριτικά οι εστίες δυσπλασίας από μεγάλα 
κύτταρα αποτελούνται από ώριμα ηπατοκύτταρα . Το γεγονός 
αυτό υποδηλώνει ότι στην ηπατοκαρκινογένεση ενεργούν και 
ο μηχανισμός της αποδιαφοροποίησης των ηπατοκυττάρων 
αλλά και ο μηχανισμός της καθήλωσης της διαδικασίας ωρί-
μανσης των πρόδρομων κυττάρων του ήπατος . Η παρουσία 
εστιών δυσπλασίας από μικρά και μεγάλα κύτταρα (μέγεθος 
<1mm), καθώς και δυσπλαστικών οζιδίων (μέγεθος >1mm), 
σε βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα και κίρρω-
ση, αυξάνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού 
καρκινώματος . Η ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου στο 
κιρρωτικό ήπαρ, έχει συχνά ως προγενέστερες βλάβες αλλά 
και συνοδεύεται από αναγνωρίσιμες μακροσκοπικά οζώδεις 
παθολογοανατομικές βλάβες που εμφανίζουν χαρακτηριστικά 
αρχιτεκτονικής και κυτταρολογικής ατυπίας . Αυτά τα οζίδια 
ονομάζονται δυσπλαστικά οζίδια μικρού και υψηλού βαθμού 
δυσπλασίας (LGDns και HGDns) . Έχουν διαστάσεις μεγαλύτερες 
από 1mm, και θεωρούνται πλέον προχωρημένες πρόδρομες 
μορφές ηπατοκυτταρικού καρκίνου από ότι οι εστίες δυσπλασίας 
από μικρά κύτταρα .

Τα δυσπλαστικά οζίδια επίσης πρέπει να διακρίνονται από τα 
αναγεννητικά οζίδια, τα οποία μπορεί να είναι μικρού ή μεγάλου 
μεγέθους, αλλά δεν ενέχουν χαρακτηριστικά κυτταρολογικής 
ατυπίας και δε συσχετίζονται σημαντικά με την ανάπτυξη ηπατο-
κυτταρικού καρκίνου . Τα δυσπλαστικά οζίδια ενέχουν σημαντικό 
κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής, και συγκεκριμένα τα οζίδια με 
μεγάλου βαθμού δυσπλασία έχει αναφερθεί ότι στο 15-68% 
των περιπτώσεων (σε διάφορες μελέτες) εξελίσσονται σε ηπα-
τοκαρκίνωμα . Ο αριθμός των γενετικών-μοριακών αλλαγών σε 
πρόσφατες ανοσοϊστοχημικές, μοριακές και κλινικές μελέτες, 
αυξάνει και επισυσσωρεύεται προοδευτικά από το αναγεννητικό 
κιρρωτικό οζίδιο στο δυσπλαστικό οζίδιο με μικρού βαθμού 
δυσπλασία, από το δυσπλαστικό οζίδιο με μικρού βαθμού 
δυσπλασία σε εκείνο με μεγάλου βαθμού δυσπλασία και από 
το δυσπλαστικό οζίδιο με μεγάλου βαθμού δυσπλασία στο 
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα .

Η αποσαφήνιση των γενετικών μηχανισμών της ηπατοκαρκινο-
γέννεσης αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη ερευνητική πρόκληση, 
αλλά και ελπίδα για την καλύτερη σε κλινικό επίπεδο αντιμε-
τώπιση των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο .

Οδοί μετάδοσης μηνύματος και μοριακή 
παθογένεση του ηπατοκυτταρικού 
καρκινώματος

Οι μοριακές διαδικασίες που συντελούν στην εξαλλαγή των 
φυσιολογικών ηπατοκυττάρων σε καρκινικά κύτταρα, δηλαδή 
στην ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) είναι 
σύνθετες . Έχει διαπιστωθεί ότι αναπτύσσονται πολλαπλές 
διαταραχές σε μοριακές συνιστώσες αρκετών οδών μετάδοσης 
μηνύματος σε κυτταρικό επίπεδο .

Σε ποσοστό άνω του 50%, τα ΗΚΚ εκφράζουν αυξημένα επί-
πεδα β-κατενίνης, κύριου δραστικού ενδοκυττάριου παράγοντα 
της οδού μετάδοσης μηνύματος μέσω Wnt/β-κατενίνης .

Η συσσώρευση ενδοκυττάρια αυτού του ενεργοποιητή της 
μεταγραφής, προάγει τον πολλαπλασιασμό του νεοπλασματικού 
κυττάρου και την αγγειογένεση στα ΗΚΚ .

Διέγερση των κινασών τυροσίνης υποδοχέων μεμβράνης, 



ΣΕΛΙΔΑ 6

περιλαμβανομένων του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού 
παράγοντα (EGf), του υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού 
αυξητικού παράγοντα (VEGf) και του υποδοχέα του αυξητικού 
παράγοντα των αιμοπεταλίων (ΡDGf), έχει ως συνέπεια την ε-
νεργοποίηση της οδού μετάδοσης μηνύματος Raf/MEK/ERK .

Η οδός Raf/πρωτεΐνης ενεργοποιούμενης από μιτογόνα (ΜΑΡ 
ή ΜΕΚ)/κινάσης ρυθμιζόμενης από εξωκυττάρια μηνύματα 
(ERK) έχει πρόσφατα αναφερθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του ΗΚΚ .

Εμπλέκεται στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, 
διαφοροποίησης, παρατεταμένης επιβίωσης και αγγειογένε-
σης .

Η οδός αυτή είναι σε σταθερά ενεργή υπερδραστηριοποίηση 
στο ΗΚΚ, με τη φωσφορυλιωμένη Raf κινάση και την ενερ-
γοποιημένη ERK να παρατηρείται και σε ποσοστό >90% των 
ΗΚΚ . Η διαρκής βασική ενεργοποίηση της Raf κινάσης μπορεί 
να προκαλείται από αρρύθμιστη υπερέκφραση αυξητικών 
παραγόντων και των υποδοχέων τους, ογκογόνες μεταλλαγές 
στο προηγούμενο εγγύτερα της οδού ογκογονίδιο ras, ή άμεση 
ενεργοποίηση των ενδιάμεσων διαβιβαστών της οδού μετάδοσης 
μηνύματος από τις πρωτεΐνες του γονιδίου Core του HCV .

Επίσης, η οδός ΡΙ3Κ/ΑΚΤ/mToR έχει σημαντικό ρόλο στη 
ρύθμιση της κυτταρικής επιβίωσης και της προόδου στον 
κυτταρικό κύκλο . Υπερέκφραση του mToR έχει αναφερθεί σε 
περίπου 15% των ΗΚΚ και υπερδραστηριοποίηση της οδού 
ΡΙ3Κ/ΑΚΤ/mToR συντελεί σε υπερπολλαπλασιασμό του νεο-
πλασματικού κυττάρου .

Η αύξηση του όγκου, η διήθηση και η μετάσταση στο ΗΚΚ 
βασίζεται σημαντικά σε δραστική αγγειογένεση . Στη μη-
νεοπλασματική κατάσταση, η αγγειογένεση εξαρτάται από τη 
δυναμική ισορροπία μεταξύ των ανασταλτικών και διεγερτικών 
παραγόντων .

Οι προαγγειογενετικοί παράγοντες που εκκρίνονται από τα 
νεοπλασματικά κύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα πε-
ρικολποειδικά κύτταρα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα 
μόρια VEGf, PDGf, TGf-α, TGf-β, EGf και bfGf .

Σε παθολογοανατομικές μελέτες, υπερέκφραση του VEGf 
στα ΗΚΚ συνδέεται με υψηλό βαθμό κακοήθειας του όγκου, 
αυξημένη πιθανότητα υποτροπής μετά αντιμετώπιση, μικρότερο 
διάστημα συνολικής επιβίωσης και επιβίωσης ελεύθερης όγκου-
νόσου και αυξημένη πιθανότητα αγγειακής διήθησης .

Τέλος, είναι σαφές από την κλινική εμπειρία και τις μελέτες 
θεραπευτικής παρέμβασης στο ΗΚΚ ότι υπάρχουν αρκετοί 
διακριτοί βιολογικοί φαινότυποι . Αυτοί μπορεί να απορρέουν 
από την ενεργοποίηση διαφορετικών οδών ογκογένεσης κατά 
την ηπατοκαρκινογένεση και/ή από ένα διαφορετικό τύπο 
κυττάρου προέλευσης .

Έχει πρόσφατα διαπιστωθεί ότι ασθενείς με ΗΚΚ που έ-
χουν αλληλοεπικάλυψη του τύπου της γονιδιακής έκφρασης 
με εκείνη των εμβρυϊκών ηπατοβλαστών, έχουν πολύ κακή 
πρόγνωση .

Η ειδική γονιδιακή έκφραση που διέκρινε τον τύπο αυτό 

του ΗΚΚ από τους άλλους τύπους περιλάμβανε δείκτες των 
αρχέγονων πολυδύναμων ηπατοκυττάρων (KRT7 και KRT19), 
υποδεικνύοντας ότι ο υπότυπος αυτός του ΗΚΚ έχει ως κύτταρο 
προέλευσης το ηπατικό πρόδρομο βλαστικό κύτταρο .

Περαιτέρω αναλύσεις του γονιδιακού διαδικτύου, έδειξαν ότι 
η ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων της οδού ΑΡ-1 
(γονίδια διασυνδεόμενα με το fos και το Jun) στο συγκεκριμένο 
πρόσφατα αναγνωρισμένο αυτό υπότυπο του ΗΚΚ, πιθανά 
έχουν κεντρικό ρόλο στην ηπατοκαρκινογένεση .

Οι αντιαγγειογενετικές θεραπείες, οι οποίες αναστέλλουν το 
σχηματισμό νεοαγγείων, είναι δυνητικά υποσχόμενες στη θερα-
πεία του ΗΚΚ, επειδή τα ΗΚΚ βασίζονται σε μία πλούσια συνεχή 
παροχή αρτηριακού αίματος . Επιπλέον, τα κύτταρα του ΗΚΚ 
έχουν υψηλού βαθμού έκφραση και δράση της ΜΑΡ κινάσης 
σε σύγκριση με τον παρακείμενο μη νεοπλασματικό ηπατικό 
ιστό . Η θεραπεία των κυττάρων του ΗΚΚ με έναν αναστολέα 
ΜΕΚ ελάττωσε τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και αύξησε 
την απόπτωση, ενώ υπερέκφραση αντίθετα ενεργοποιημένης 
ΜΕΚ 1 σε HepG2 κύτταρα (p53wt, K-Ras-mutant, και B-Raf 
wt) συνετέλεσε in vivo σε αύξηση του όγκου .

Συνεπώς, αναστολή της αγγειογένεσης σε συνδυασμό με 
αναστολή της οδού ενεργοποίησης Raf/MEK/ERK αντιπροσω-
πεύουν δυνητικά μία ελκυστική και καινοτόμο προσέγγιση για 
τη θεραπεία του ΗΚΚ .

Η σοραφενίμπη (sorafenib, nexavar) είναι ένα νέο φάρμακο με 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά . Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό 
των νεοπλασματικών κυττάρων και την αγγειογένεση μετά την 
αναστολή των κινασών C και B RAf, καθώς και των μορίων 
VEGfR2, VEGfR3, PDGfR, fLT3, Ret και C-KIT . Επίσης επάγει 
απόπτωση σε πολλές νεοπλασματικές κυτταρικές σειρές μετά 
αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης του πεπτιδίου Mcl-1, ενός 
μέλους της οικογένειας Bcl-2 (αντιαποπτωτικές πρωτεΐνες) . Η 
αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης γίνεται πιθανά μέσω αναστολής 
της φωσφορυλίωσης του eIf4E, παράγοντα ρυθμιστικού της 
έναρξης πρωτεϊνοσύνθεσης .

Στο σύστημα ξενομεταμόσχευσης κυττάρων σειράς ηπατο-
κυτταρικού καρκινώματος PLC/PRf/5 (p-53 mt, K-ras mt, BRAf 
wt) in vivo, η σοραφενίμπη ανέστειλε τη φωσφορυλίωση ERK 
και eIf4E, ελάττωσε την περιοχή νεομικροαγγείωσης (ελάττωση 
CD34 ανοσοϊστοχημικά) και προήγαγε την απόπτωση των 
νεοπλασματικών κυττάρων .

Η αντινεοπλασματική, συνεπώς, δράση του φαρμάκου στα 
διάφορα συστήματα μελέτης ΗΚΚ, αποδίδεται σε αναστολή της 
αγγειογένεσης (VEGfR και PDGfR) αλλά και σε άμεσες δρά-
σεις στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών 
κυττάρων (μηχανισμοί εξαρτώμενοι αλλά και ανεξάρτητοι της 
οδού μετάδοσης μηνύματος της RAf κινάσης) .

Στην πρώτη κλινική μελέτη φάσης Ι της σοραφενίμπης σε 
συνδυασμό με δοξορουμπισίνη, 20 ασθενείς με μη αντιμε-
τωπίσιμου σταδίου ΗΚΚ έλαβαν σοραφενίμπη . Το 67% των 
ασθενών είχαν σταθεροποίηση της νόσου επί διάστημα >1 
έτους και ένας ασθενής είχε επιβεβαιωμένη μερική ανταπόκριση 

επί 257 ημέρες . Στη μελέτη φάσης ΙΙ με 137 ασθενείς με προ-
χωρημένου σταδίου ΗΚΚ, η σοραφενίμπη 400mg bid είχε ως 
αποτέλεσμα σταθεροποίηση της νόσου επί διάστημα >4 μηνών 
στο 33,6% . Διάμεσο διάστημα εξέλιξης της νόσου ήταν 4,2 
μήνες και διάμεση συνολική επιβίωση 9,2 μήνες . Το 2,2% είχε 
σαφή μερική ανταπόκριση, το 5,8% είχε ελάσσονα ανταπόκριση 
και το 33,6% σταθερή νόσο . Σημαντικό δεδομένο της ανωτέρω 
μελέτης είναι ότι η φωσφορυλιωμένη ERK,  ανοσοϊστοχημικά, 
είναι δυνατόν να αποτελεί προγνωστικό βιολογικό δείκτη για 
την ανταπόκριση στο φάρμακο των ασθενών με ΗΚΚ .

Πρόσφατα, μία μεγάλη μελέτη φάσης ΙΙΙ με 602 ασθενείς με 
μη αντιμετωπίσιμο ΗΚΚ (SHARP) έδειξε ως κύριο καταληκτικό 
σημείο αύξηση της συνολικής επιβίωσης σε ασθενείς που έλαβαν 
σοραφενίμπη 400mg bid, σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο . Η μελέτη διακόπηκε και προσφέρθηκε το 
φάρμακο ελεύθερα στο σύνολο των ασθενών .

Τα αποτελέσματα αυτά χαρακτηρίζονται ελπιδοφόρα για τη 
δύσκολη ομάδα των ασθενών με προχωρημένου σταδίου ΗΚΚ 
και πιθανά τοποθετούν τη σοραφενίμπη ως θεραπεία βάσης 
πρώτης γραμμής για τους συγκεκριμένους ασθενείς .
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