Hepatocelulární
karcinom


Hepatocelulární karcinom
jater (HCC) je

6. nejčastějším
zhoubným nádorem
na světě
a zároveň je nejvíce
zastoupeným primárním
nádorem jater.1
Hepatocelulární karcinom se vyskytuje u pacientů s dlouhodobým chronickým
onemocněním jater. Nejvýznamnější je jaterní cirhóza. Cirhóza vzniká jako
následek žloutenky typu B nebo C či nadměrné konzumace alkoholu. Nádory
jater patří mezi vzácná onemocnění. Častěji se objevuje u mužů, kde je výskyt až
dvojnásobný.2

Celosvětově incidence významně roste.
Každý rok je nově diagnostikováno

přes 841 000 lidí.
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Nejčastěji v pozdních stadiích nemoci.3

Hlavní rizikové faktory4
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Příznaky4
HCC se často neprojevuje žádnými symptomy až do pozdního
stadia onemocnění, nicméně u některých pacientů se mohou
projevit následující příznaky:

Bolest nebo
citlivost
v oblasti břicha

Snadný vznik
modřin nebo
krvácení

Zvětšení
břicha

Nevysvětlitelné
ubývání na
váze

Žloutenka

Screening a diagnostika2
Hepatocelulární karcinom je možné
zjistit pomocí vyšetřovacích
a zobrazovacích metod:
Vyšetřením nádorových markerů z krve,
rentgenového vyšetření hrudníku,
ultrazvukového sonograﬁcké vyšetření
jater, CT vyšetření břicha, magnetické
rezonance, angiograﬁckého vyšetření jater,
jaterní biopsie a laparoskopie.

Léčba2
Léčbu je nutno nastavit každému pacientovi individuálně.
Léčba záleží na tom, v jakém stadiu se nádor nachází.2
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Budoucnost pacientů s HCC
Navzdory pokročilým metodám diagnostiky
i léčby, zůstává hepatocelulární karcinom
nejsmrtelnější zhoubnou rakovinou jater
na světě.5
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