
ABD'de ve bazı Avrupa 
ülkelerinde, karaciğer kanserine 
bağlı ölümlerin insidansında ve 
sayısında geçtiğimiz yıllarda artış 
görülmüştür.6,7

ABD'de, bu artış diğer kanserlerde 
görülen artıştan daha hızlıdır, 1980'lerin 
ortalarından itibaren ikiye katlanmıştır6 ve 
kısmen, riski küresel olarak arttıran bir 
faktör olan6,7 yağlı gıdalar ve obezite 
prevalansının artmasından 
kaynaklanmaktadır.8

HCC semptomları genellikle hastalığın ileri evrelerine kadar 
ortaya çıkmaz,2 ancak bazı kişilerde şunlar görülebilmektedir:9

Risk faktörleri arasında şunlar yer almaktadır:2,9
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Karaciğer kanserinin gelişmesi 
bakımından yüksek risk taşıyan 
kişilerde, karaciğerdeki küçük kitlelerin 
tespitinde yeterli hassasiyete sahip 
ultrason tetkikleri11 ya da protein 
seviyelerine (AFP) yönelik kan testleri 
gerçekleştirilebilir.12

Tüm evrelerde karaciğer kanserinin görüldüğü kişilere yönelik 
tedavi seçenekleri sınırlıdır ve bu seçenekler hastalık tanısının ileri 
evrede konulmuş olması durumunda daha da azdır.12

Yakın tarihli çalışmalarda gösterildiği üzere: 

Karaciğer kanserinden 
şüphelenilmesi 
durumunda, diğer tanı 
yöntemleri şunlardır:9,12

Tarama ve tanı

Mevcut tedavi düzeni

Mevcut durumda farklı hastalık evrelerinde uygulanabilen tedaviler 
şunlardır:12

Yüksek HCC prevalansına rağmen, bu 
hastalığın görüldüğü kişiler için halen 
oldukça az sayıda seçenek ve düşük 
bir sağkalım oranı söz konusudur.6,10

HCC'li kişiler için geleceğe yönelik perspektifler

kişiye,1,2  çoğunlukla 
hastalığın geç 
evrelerinde olmak 
üzere HCC tanısı 
konulmaktadır.3

Tüm vakaların
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%50'sine,
 

 

 

ve primer karaciğer kanseri vakalarının %90'ını 
hepatoselüler karsinom (HCC) oluşturur.2 
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tanıdan sonra bir 
yıldan daha uzun 
bir süre sağ 
kalacaktır.10%50'sinden 

daha azı 

Aslında, ileri evre HCC 
tanısı alan kişilerin 

ABD'de HCC tanısı 
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%30'undan 
daha azı 
herhangi bir tedavi 
almamıştır10  
 

Çin'deki HCC hastalarının 
yalnızca 
%20'sine, 
hastalığı iyileştirici tedavilerin 
hala bir seçenek olduğu 
erken evrede tanı 
konulmaktadır13 
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HCC görülen bireylere yöenlik olarak, 
PD-L1 ve PD-1 proteinlerini hedef alan 
immün kontrol noktası inhibitörleri 
araştırılmaktadır.14 
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Dünya genelinde, her yıl 

750,000'den 
fazla  

büyük ölçüde hepatit B 
ve C prevalansına bağlı 
olarak5 Çin'de tanı 
konulmaktadır.1,4

Açıklanamayan 
kilo kaybı

?

Tarama programları daha iyi sağkalım ile ilişkilidir.10

Hazırlanma tarihi: Temmuz 2019


