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epaotosellüler karsinom (HSK) s›kl›¤›, tüm
dünyada artmaktad›r ve dünyadaki insidans›
10-150/100.000 aras›nda de¤iﬂmektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki HSK art›ﬂ›n›n nedeni HCV’dir.
HCV, 1960’l› y›llarda epidemi yapm›ﬂt›r ve 80’li y›llara kadar yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. HCV ve HCV’ye ba¤l› siroz geliﬂimi aras›nda 20-25 y›ll›k bir sürenin oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde HSK’n›n sadece HCV düﬂünüldü¤ünde, bile önümüzdeki 20 y›lda artaca¤› öngörülebilir (2, 5-8).

H

Sirozlu hastalar›n takip ve tedavisindeki geliﬂmelere
paralel olarak sa¤kal›mlar›nda art›ﬂ olmas› HSK s›kl›¤›n› artt›racak di¤er etkendir (5).

R‹SK FAKTÖRLER‹
En önemli risk faktörü sirozdur. HCV ve HBV majör etiyolojik etkenlerdir. HSK’n›n ailesel s›kl›¤›ndaki art›ﬂ›n en önemli nedeni ise HBV’nin vertikal geçiﬂidir. HSK ile ilintili risk faktörleri Tablo 1’de verilmiﬂtir (2).

Hepatosellüler Karsinom Taramas›
HBV ve HCV, hepatosellüler karsinomun en önemli
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etkenleridir. Bu nedenle, bu etkenlerin tedavisinin siroz ve/veya HSK s›kl›¤›n› azaltaca¤› düﬂünülebilir.
Ayr›ca, HSK sürveyans› sirozlu olgularda sa¤kal›m›
uzatma aç›s›ndan maliyet-etkin (cost-effective) bulunmuﬂtur (5).
HSK geliﬂimi aç›s›ndan riskli bireylerde (Tablo 1) 6
ayl›k aralarla, karaci¤er fonksiyon testi, tümör markerleri (alfa-fetoprotein, des-gama-karboksiprotrombin, lens kulinaris agglutinin reactive fraction of
AFP), görüntüleme yöntemleri (USG, BT, MRG) rutin olarak kontrol edilmelidir (2, 5).
HCV’li bir siroz hastas›nda kan platelet say›s› ve
parsiyel tromboplastin zaman› di¤er HSK geliﬂimi
belirteçleridir (5).
Tablo 1. Hepatosellüler kanser risk faktörleri
• Kronik HBV, HCV ve Delta hepatit
• Toksinler (alkol, sigara, aflatoksin)
• Otoimmün hepatit
• Herediter metabolik karaci¤er hastal›¤› (hemokromatozis,
alfa-1-antitripsin eksikli¤i)
• Erkek cinsiyet
• ‹nsülin rezistans› (diabetes mellitus, non-alkolik karaci¤er
ya¤lanmas›)
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TANI
HSK tan›s›nda histolojik konfirmasyon ideal yaklaﬂ›md›r. Ayr›ca, HSK düﬂünülen kitlenin trifazik incelemesinin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile
yap›lmas› helikal tomografiye göre daha üstündür.
Ancak, histolojik konfirmasyon yap›lamayacaksa, iki
görüntüleme yöntemiyle arteriyel tutulumu olan ve
HSK oldu¤u düﬂünülen kitle veya bir görüntüleme
yöntemi ile arteriyel tutulum gösterilen ve AFP>200
ng/ml olan olguda HSK tan›s› konulabilir (1-7).

EVRELEME
HSK evrelemesinde 8 sistem ortaya at›lm›ﬂt›r: Okuda sistemi, TNM s›n›flamas›, UICC (Union International Cancer) s›n›flamas›, BCLC (Barcelona Clinic
Liver Cancer) sistemi, CLIP (Cancer of the Liver Italian Program) s›n›flamas›, JIS (Japan Integrated
System) s›n›flamas›, GRETCH (Groupe Etude Traitement du Carcinoma Hepatocellulare) skorlamas›,
CUPI (Chinese University Prognostic Index) evreleme yöntemi (2).
Bu sistemlerin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir Amerikan kohort
çal›ﬂmas›nda prediktif de¤erin en yüksek oldu¤u sistemin BCLC oldu¤u gösterilmiﬂtir (2, 9). Her sistemi
inceleyen çal›ﬂmalarda baz› üstünlükler görülmüﬂtür:
örne¤in, Okuda kötü prognozu olan olgular› gösterip
destek tedavinin kimlere uygun oldu¤unu daha iyi
göstermektedir (2).

HEPATOSELLÜLER KARS‹NOMDA
DO⁄AL SEY‹R
HSK’da do¤al seyir ve ortalama sa¤kal›m tan› an›ndaki hastal›k evresine ba¤l›d›r ve tedaviyi belirler.
Okuda evre 1’de sa¤kal›m 23-69 ay aras›nda iken,
Okuda evre 3’te bu süre 1-14 ayd›r (2, 4-6).

gularda transarteriyel giriﬂimlere yüz güldürücü yan›tlar al›nmaktad›r. Ancak, tüm bu yöntemler, randomize kontrollü çal›ﬂmalarla karﬂ›laﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Seçilmiﬂ olgularda, tümör rezeksiyonu ve karaci¤er transplantasyonu %60-70’e varan 5 y›ll›k sa¤kal›m sa¤lar.
Perkütan giriﬂimler, seçilmiﬂ olgularda %40-50 oran›nda 5 y›ll›k sa¤kal›mla sonuçlanabilmektedir (2, 5).

Cerrahi Giriﬂimler
1. Rezeksiyon: Sirozu olmayan olgularda seçilecek
tedavi yöntemidir. Ancak, rezeksiyon sonras› karaci¤er yetmezli¤i riski nedeniyle hastalar dikkatle seçilmelidir. Albumin, bilirubin, trombosit say›m› ve indosyanin yeﬂili klirensine ilaveten, serumda 7s-collagen yüksekli¤i post-operatif karaci¤er yetmezli¤inin ba¤›ms›z bir risk faktörü olarak de¤erli bulunmuﬂtur (2, 5).
Karaci¤er fonksiyonlar› (bilirubin ve indosyanin
yeﬂili) normal kiﬂide klinik aﬂikar bir portal hipertansiyon (hepatik venöz gradiyent<10 mmHg, varis yok, splenomegali yok ve trombosit say›s›
>100.000) ve asemptomatik tek lezyonda rezeksiyon ile 5 y›ll›k sa¤kal›m %70’e ulaﬂ›r. Di¤er taraftan, portal hipertansiyonu olan hastada sa¤kal›m %50’ye düﬂer, portal hipertansiyonu ve karaci¤er fonksiyonu bozuk kiﬂide sürvi daha da k›sal›r. Baﬂar›l› bir rezeksiyon ile kitle ç›kart›lsa dahi
lokal nüksün önlenmesi için ek tedavilere ihtiyaç
vard›r (2).
Tablo 2. Hepatosellüler karsinom tedavisi
1. Cerrahi tedavi
Rezeksiyon
Karaci¤er transplantasyonu
2. Perkütan giriﬂimler
Alkol enjeksiyonu
Radyofrekans termal ablasyon

Hepatosellüler Karsinom Tedavisine
Güncel Yaklaﬂ›m
HSK tedavisi 5 kategoride incelenir (Tablo 2) (1-9).
Bu tedaviler aras›nda potansiyel küratif sonuçlara ulaﬂ›labilecek yöntemler aras›nda tümör rezeksiyonu, karaci¤er transplantasyonu ve perkütan giriﬂimler tam
yan›t ve sürvide art›ﬂ yapan yöntemlerdir. Seçilmiﬂ olGG

3. Transarteriyel giriﬂimler
Embolizasyon
Kemoembolizasyon
Kemoperfüzyon
4. Radyoterapi
5. Kemoterapi
6. Gen ve immünterapi
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2. Karaci¤er transplantasyonu: Karaci¤er transplantasyonu, sadece tümörü de¤il ayn› zamanda altta
yatan karaci¤er sirozunu da ortadan kald›rd›¤›ndan optimal bir tedavidir. Kabul edilen kriterler
(tek lezyon <5 cm veya 3 lezyona kadar <3 cm) ile
5 y›ll›k sa¤kal›m %70 nüks oran› <%15 dir. Bu
kriterler zaman içinde geniﬂletilebilecektir (Artan
deneyim, tümörün histolojik kriterlerinin incelenmesi, tümörün proteomik imzas›n›n tayini). Bu olgularda transplantasyona kadarki bekleme süresi
önemlidir ve 6 aydan k›sa olmal›d›r (1, 2, 10, 11).

RFA, hedef nodülde tümör rezidüsü b›rakt›¤› için
tek baﬂ›na kullan›mdan ziyade di¤er tedavi yaklaﬂ›mlar›na (transplantasyon) yard›mc› ve zaman
kazand›r›c› olarak kullan›lmal›d›r (2, 12-14).
5. Di¤er non-invazif termal ablasyon yöntemi MRguided high-intensity focused ultrasound (HIFU)
dur. Bu yöntemle ilgili günümüzde az tecrübelerimiz olmakla birlikte, klinik etkinli¤inin yak›n dönemde ispatlanaca¤› ve transarteriyel giriﬂimlerle
kombine kullan›labilece¤i düﬂünülmektedir (2).

Transarteriyel giriﬂimler
Perkütan giriﬂimler
Perkütan giriﬂimler, küçük ve non-rezektabl tümörlerde en uygun yaklaﬂ›mlard›r. Tümör ablasyonu,
kimyasal olarak alkol injeksiyonu veya asetik asit injeksiyonu ile veya termal olarak radyofrekans ablasyon, yüksek frekans termoterapi, lazerli termoterapi
veya kriyoablasyon ile yap›l›r. Bu iﬂlemler perkütan
yap›ld›¤› gibi laparotomi veya laparoskopi ile de yap›labilir (2, 12-14).
3. Perkütan alkol injeksiyonu: Ucuz, uygulamas› kolay ve güvenli bir iﬂlemdir. 2 cm’nin alt›ndaki tümörlerde %90-100, <3 cm olan tümörlerde %70,
5 cm’lik tümörlerde %50’lik bir yan›t sa¤lar. Sa¤kal›m, ilk alkol injeksiyonuna olan yan›ta ba¤l›d›r. 2004’de Andriulli ve ark.’n›n yapt›¤› karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmada karaci¤er transplantasyonu, alkol injeksiyonuna üstün bulunmuﬂtur (2, 13).
4. Radyofrekans termal ablasyon: Radyofrekans termal ablasyon (RFA), alkol injeksiyonuna bir alternatiftir. Perkütan, laparotomi ve laparoskopi
ile uygulanabilir. Etkinli¤i alkol injeksiyonuna
benzer ama genellikle tek seans uygulan›r. Lokal
tümör nüksünü önlemede alkol injeksiyonuna üstündür ve >5 cm’den büyük tümörlere uygulanabilirli¤i di¤er avantaj›d›r. Yan›t al›nan hastalardaki 5 y›ll›k sürvi, alkol injeksiyonu ve radyofrekans ablasyon ile ayn›d›r (%30-40). 3670 hastal›k
seride RFA’ya ba¤l› mortalite %0-5, komplikasyon oran› ise %8-9 bulunmuﬂtur. RFA’na tedavi
yan›t›n›n belirleyicileri olarak tümörün büyüklü¤ü ve morfolojisi (kapsüllü-invazif) bulunmuﬂtur.
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Transarteriyel embolizasyon (TAE), kemoperfüzyon
(TAC) ve kemoembolizasyon (TACE) yöntemleri,
rezeksiyona uygun olmayan ve perkütan tedaviler
yap›lamayan hastalarda yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Sadece embolizasyon ilaçlar› kullan›labilece¤i gibi (embolizasyon), selektif intrarteriyel kemoterapi (lipiodol+doxorubicin, mitomisin) sonras›
embolizasyon (kemoembolizasyon) ﬂeklinde de uygulanabilir. TAE ve TACE’nin k›smi yan›t oranlar›%15-55 aras›ndad›r. Tümör progresyonunu ve vasküler invazyonu geciktirmektedir. Hastalar›n iyi seçilmesi, Karaci¤er rezervi korunmuﬂ (Child A), damar invazyonu ve karaci¤er d›ﬂ› yay›l›m› olmayan,
asemptomatik multinodüler tümörlü olgular bu tedavide baﬂar› için en önemli gerekliliktir (2, 5, 6, 15).
Prospektif bir çal›ﬂmada 8510 hastada bu tedavi ile 5
ve 7 y›ll›k sa¤kal›mlar %26 ve %16 bulunmuﬂtur, bu
çal›ﬂmada altta yatan karaci¤er hastal›¤›n›n derecesi,
tümör evresi ve AFP yüksekli¤i ba¤›ms›z prognostik
faktörlerdir (15). Randomize kontrollü çal›ﬂmada
TACE ve perkütan alkol injeksiyonu kombinasyonu
ile Okuda evre 1 hastalarda sadece TACE’ye göre
daha iyi sa¤kal›ma ulaﬂ›lm›ﬂt›r (2, 5, 6).

Radyasyon tedavisi
HSK tedavisinde radyasyon tedavisinin yeri minimaldir. I-131- lipiodol, yüksek doz proton beam radyoterapi, eksternal beam radyasyon ve Yitrium-90
mikrosfer tedavileri non-rezektabl tümörlerde umut
veren tedavi alternatifleri olup bu tedavilerin yeni çal›ﬂmalarla desteklenmesi gerekmektedir (2, 5, 6, 16).
Aral›k 2007

Tablo 3. Hepatosellüler kanser tedavisinde kullan›lan baz› ilaçlar
1. Kemoterapötikler (5-florourasil, Capacitebine, Gemcitabin, Doxorubicine, Etoposide, Sisplatin, Mitoksantron)
2. Hormonlar (Megestrol asetat, Tamoksifen, Octreotid)
3. Anjiogenez inhibitörleri (Bevacizumab, Cetuximab, Erlotinib, Sorafenib, Talidomid)
4. Di¤erleri: Pravastatin, COX-2 inhibitörleri, Troglitazon

‹laç Tedavisi
HSK tedavisinde denenmiﬂ çeﬂitli ilanlar›n umut verici sonuçlar› yeni klinik çal›ﬂmalarla araﬂt›r›lmaktad›r (Tablo 3) (2, 16-18).

Deneysel Tedaviler
Gen tedavisi ve immünoterapiler, antianjiogenetik
genler, DNA aﬂ›lamas›, onkolitik virüsler, 3-bromopyruvate (2, 16, 18).

SONUÇ
HSK dünyadaki en yayg›n kanserlerden biridir ve

prognozu son derece kötüdür. Cerrahi ve perkütan
giriﬂimler ve ayr›ca transarteriyel giriﬂimler ile s›n›rl› hastal›k (3 nodüle kadar <3 cm, tek nodül <5cm)
ve korunmuﬂ karaci¤er rezervinde yüzgüldürücü sonuçlar al›nmas›na ra¤men, tan› kondu¤unda hastalr›n
%80’inden fazlas›nda multinodüler hastal›k ve kötü
karaci¤er rezervi oldu¤undan tedavilere yan›t azalmaktad›r. Bu nedenle erken tan› çok önemlidir (2, 5,
6).
‹leri hastal›kta ise yeni ilaç, gen ve immünoterapi gibi yeni tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n geliﬂtirilmesi bu hastalar›n tedavisindeki umudumuzdur.
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