
tedir. Ço¤u çocukluk ça¤› kanserine benzer olarak erkek
çocuklarda yaklafl›k 1,2-3,6 kat daha fazla görülür (1-3).
Çocuklarda 2. s›rada görülen malign karaci¤er tümörü he-
patosellüler karsinom (HCC)’dur. Bununla birlikte bu tü-
mörün Hepatit B virus (HBV) infeksiyonlar› ile iliflkili ol-
mas› nedeniyle Taiwan ve Hong-Kong gibi virusun endemik
oldu¤u bölgelerde HBL’dan daha s›k görüldü¤ü bilinmek-
tedir (3-5). Hepatoblastomdan farkl› olarak ortalama tan›
yafl› 12 y›ld›r ve 15-19 yafl grubundaki geç çocukluk döne-
mi karaci¤er tümörlerinin %87’sini oluflturmaktad›r. HCC
da, fibrolameller varyant d›fl›nda, erkek çocuklarda k›zlar-
dan daha s›kt›r (6).

Etyoloji
Karaci¤er tümörlerinden hepatoblastom, iyi tan›mlanm›fl
baz› genetik kanser sendromlar› ile birliktelik gösterebilir-
se de hepatosellüler karsinomun ço¤u histolojik alt tipinin
gelifliminde genetik veya çevresel faktörlere ba¤l› sirotik
karaci¤er yap›s› rol oynamaktad›r (3,7) .
Beckwith-Wiedemann Sendromu’nda embriyonel tümörle-
rin geliflme riski artm›flt›r. Bu grupta hepatoblastom riski-
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Çocukluk ça¤›nda primer karaci¤er tümörlerinin 2/3’ü
maligndir ve tüm çocukluk ça¤› kanserlerinin %1,2-3’ünü
oluflturmaktad›r. Çocuklarda en s›k saptanan malign kara-
ci¤er tümörü hepatoblastom (HBL)’dur (1-3). Cerrahi te-
davi karaci¤er tümörlerinde küratif tedavi seçene¤i olma
özelli¤ini uzun y›llard›r sürdürse de, neoadjuvan ve adju-
van kemoterapinin önemi geçen 3 dekad boyunca daha iyi
anlafl›lm›flt›r. Son y›llarda bu konudaki en önemli geliflme-
lerden biri de  HBL’un moleküler biyolojisinin daha iyi ay-
d›nlat›lm›fl olmas›d›r (1, 2).

Epidemiyolojik Özellikler
On befl yafldan küçük çocuklarda HBL’un insidans›n›n mil-
yonda 0,5-1,5 oldu¤u bildirilmekle birlikte infantlarda in-
sidans milyonda 11,2’dir. Çocukluk ça¤›nda malign kara-
ci¤er tümörlerinin %79’unu hepatoblastom oluflturmakta-
d›r (1). Çocukluk ça¤› karaci¤er tümörlerinin yafla göre
da¤›l›m› Tablo-1’de verilmektedir (3). 
Hepatoblastom erken çocukluk yafl grubunun tümörü olup
olgular›n ço¤u 4 yafl›n alt›nda ve sadece %5 olgu 5 yafl ve
üzerindedir. Ortalama tan› yafl› 19 ay olarak bildirilmek-

Tablo 1. Çocukluk ça¤› karaci¤er tümörlerinin yafl gruplar›na göre da¤›l›m›
Yafl Benign tümörler Malign tümörler
‹nfant (0-1 yafl) Hemanjiyoendotelyoma Hepatoblastom (küçük hücreli

Mezanflimal hamartom andiferansiye tipi), Rabdoid tümör, 
Teratom Yolk sak tümörü, Langerhans

hücreli histiyositoz, AML (M7),
Nöroblastom metastazlar›

Erken çocukluk dönemi (1-3 yafl) Hemanjiyoendotelyoma Hepatoblastom
Mezanflimal hamartom Rabdomiyosarkom
‹nflamatuvar miyofibroblastik 
tümör

Geç çocukluk dönemi (3-10 yafl) Anjiyomiyolipom Hepatosellüler karsinom
Andiferansiye embriyonel sarkoma
Anjiyosarkoma

Adölesan (10-16 yafl) Adenoma Hepatosellüler karsinom 
Biliyer kist adenoma (fibrolamellar varyant)

Hodgkin ve Non-Hodgkin 
lenfomalar Leiyomyosarkoma
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nin Wilms tümörü gelifliminden daha yüksek oldu¤u bilin-
mektedir. Ayr›ca hemihipertrofisi olan çocuklarda da he-
patoblastom görülme s›kl›¤›n›n artt›¤› bilinmektedir. Fa-
milial adenomatoz polipozis (FAP)’de APC geninde
“germ-line” mutasyon mevcut olup hepatoblastom riskinin
artt›¤› bilinmektedir. Son y›llarda APC geni ile iliflkili B-
katenin mutasyonlar›n›n HBL gelifliminde daha önemli rol
oynad›¤› saptanm›flt›r. FAP’a efllik eden HBL olgular›n›n
yafl, histolojik alt tip ve prognozlar›n›n di¤er çocuklardan
farkl›l›k göstermedi¤i bildirilmektedir. FAP’da baz› kara-
ci¤er adenomlar›n›n ve hepatosellüler karsinom geliflimi-
nin de fazla oldu¤u bilinmektedir. Di¤er ailevi kanser sen-
dromlar›ndan Li-Fraumeni Sendromu’nda HBL s›k görü-
len bir kanser tipi olmay›p, bu hastalarda karaci¤erin an-
differansiye sarkomu daha s›kl›kla rapor edilmektedir (2,
3, 5, 7). Kanser geliflimine yatk›nl›¤›n genetik temelli ol-
du¤u hepatoblastom olgular› da dahil olmak üzere,
HBL’da karaci¤erin fonksiyon ve histolojik zemini normal-
dir (1, 3). Bununla birlikte, HCC geliflen olgularda (fibro-
lamellar histolojik varyant› d›fl›nda)  tümör zeminde kro-
nik karaci¤er hasar› veya siroz bulunmaktad›r (Tablo 2). 
Fankoni anemisinde uzam›fl anabolizan steroid kullan›m›-
n›n karaci¤er tümörü gelifliminde rol oynad›¤› ve steroid te-
davisinin kesilmesinden sonra baz› vakalarda tümörün reg-
rese oldu¤u bilinmektedir. Bu durum Fankoni anemisinin
temelinde varolan DNA onar›m defektine ekzojen faktörle-
rin katk›da bulunmas› fleklinde yorumlanmaktad›r (3, 4).
Karaci¤er tümörlerinin etyolojisinde baz› ekzojen ve çevre-
sel faktörler de suçlanmaktad›r. Prenatal asetaminofen ve
petrol maruziyeti, prematürite ve düflük do¤um a¤›rl›¤›,
annenin oral kontraseptif kullan›m› ve fetal alkol sendro-

mu HBL geliflimi ile iliflkilendirilirken,  HBV infeksiyonun
HCC geliflim riskini artt›rd›¤› bilinmektedir. Özellikle peri-
natal akkiz HBV infeksiyonu tan›mlanan çocuklarda HCC
geliflimi için gerekli latent periyod k›salmaktad›r. Perina-
tal akkiz HBV infeksiyonunda virus tümör hücrelerinin ge-
nomuna integre olarak tumör gelifliminde rol oynar. Karsi-
nogenezde virusun “x” geninin önemli oldu¤u saptanm›fl-
t›r. Ayr›ca perinatal HBV infeksiyonu varl›¤›nda hem HBL
hem de HCC özelliklerini bir arada tafl›yan kompozit tü-
mörler görülebilmektedir. Hepatit B yüzey antijenemisi
olan hastalarda da HCC geliflim riski fazlad›r. Hepatit C
virus infeksiyonlar›nda da %6-8 oran›nda HCC geliflme
riski oldu¤u bilinmektedir. HCC’un infeksiyöz etyolojisinde
di¤er suçlamalar Aspergillus flavus ile kontamine olmas›
nedeniyle aflatoksin-1 içeren diyet ile iliflkilidir. Burada
tümör geliflimine neden olan mekanizma p53 mutasyonu
ile ilgilidir. HCC geliflimine neden olan di¤er çevresel et-
kenler; karaci¤erin radyoterapiye maruziyeti ve uzun süre-
li düflük doz metotreksat kullan›m›d›r (2, 7). 

Karaci¤er tümörlerinde akkiz genetik de¤ifliklikler
Karaci¤er tümörlerinde s›k görülen karyotipik de¤ifliklik-
ler trizomiler, di¤er kompleks yap›sal de¤ifliklikler ve “do-
uble-minute” kromozomlard›r. S›k görülen trimoziler ara-
s›nda trizomi 2, 20 ve 8 say›labilir. Sitogenetik yöntemler-
le (floresan in-situ hibridizasyon ve komperatif genomik
hibridizasyon) 2, 8 ve 20. kromozom veya kromozomal
bölge kazan›mlar›n›n hepatoblastomun kötü prognozu ile
ilgili olabilece¤i savunulmaktad›r. 8q11.2-q13  bölgesinin
amplifikasyonunun bu lokusdaki PLAG1 onkogeni ve bu-
nunla iliflkili IGF2 “up-regulasyonu” nedeniyle yine

Tablo 2. Karaci¤er tümörlerine yatk›nl›k yaratan genetik sendromlar
Sendrom Tümör tipi ‹lgili kromozom bölgesi/ gen 
Familial adenomatoz polipozis Hepatoblastom, adenom, 5q/APC

hepatokarsinom, biliar adenm
Beckwith-Wiedemann Sendromu Hepatoblastom, 11p/p57KIP2

hemanjiyoendotelyoma
Li-Fraumeni Sendromu Hepatoblastom, 17p/TP53

andiferansiye sarkm
Trizomi 18 Hepatoblastom 18/-
Glikojen depo hastal›¤› tip I Hepatosellüler adenom, 17/Glukoz 6 fosfataz

karsinom, hepatoblastom
Herediter tirozinemi Hepatokarsinom 15q/fumarilasetoasetat hidrolaz
Allagille Sendromu Hepatokarsinom 20p/Jagged-1
Di¤er familial kolestatik sendromlar Hepatokarsinom 18q/FIC1,BSEP
Nörofibromatozis Hepatokarsinom, malign 17q/NF-1

schwannoma, anjiyosarkom
Ataksi telenjektazi Hepatosellüler karsinoma 11q/ATM
Fankoni anemisi Hepatokarsinom, fibrolamellar 1q, 3p, 20q/FAA, FAC, di¤erleri

kanser, adenom
Tuberoskleroz Anjiyomiyolipom 9q, 16 p/TSC1, TSC2
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HBL’da kötü prognostik sitogenetik de¤iflikliklerden biri
oldu¤u düflünülmektedir (1, 2,4).
HBL hücrelerinde t(1;4) varl›¤›; erkek cinsiyet ve ileri ev-
re hastal›kla karakterizedir. Dördüncü kromozomdaki k›-
r›lma bölgesi, hücresel büyüme genlerini üzerinde bulun-
durmas› ve HBV’nin hücre genomuna integre oldu¤u yer-
lerden biri olmas› nedeniyle özel bir bölgedir. Yine ayn›
kromozomun distal bölgesi HCC’lar›n %10’unda yeniden
düzenlenmeler gösteren bir bölgedir (3).
HBL’da di¤er embriyonel tümörlerde de gözlenen akkiz
genetik de¤ifliklikler görülebilir. Kromozom 11p15’de he-
terozigosite kayb› Wilms tümörü ve embriyonel rabdomi-
yosarkomlardakine benzer olarak HBL’da da görülebilir
ve BWS’undaki gibi bu lokusdaki hücre büyüme veya tü-
mör supresyonunda görevli regulatuvar genleri ilgilendiren
mutasyon veya aberan ekspresyon sonucunda tümör gelifli-
mine neden olabilir. Yine tümör supresör genlerden olan
APC geni ve daha s›k olarak B-katenin ve Wnt sinyal yo-
la¤› mutasyonlar› HBL patogenezinden sorumlu tutulan
akkiz genetik de¤iflikliklerdir. Hepatoblastomun seyir ve
prognozunda ise siklin D1 polimorfizmi, TGF-·’n›n artm›fl
ekspresyonu ve Fas-Fas ligand arac›l› apopitozda çeflitli
basamaklarda inhibitörlerin varl›¤›n›n etkili oldu¤u düflü-
nülmektedir (4,7).
Karaci¤erin di¤er tümörlerinden mezanflimal hamartomda
19. kromozomun uzun kolunu ilgilendiren de¤ifliklikler ve
rabdoid tümörde de t(8;13) tan›mlanm›flt›r (3).

Patoloji
Hepatoblastom
Makroskopi: Genellikle tek kitle olarak karfl›m›za ç›kar,
ancak çok odakl› da olabilir. ‹yi s›n›rl› solid tümör kitlesi
bazen tüm karaci¤eri kaplayacak kadar büyük olabilir. Tü-
mör kapsüllü veya pseudokapsüllü, nodüler veya düzgün
yüzeyli olabilir. Hemoraji, ossifikasyon ve nekroz alanlar›
görülebilir. Sa¤ lob, sol loba oranla 3 kat daha fazla tutu-
lur. Tümör olgular›n %25-30’unda bilobar, %15’inde mul-
tisentriktir (1-3).
Mikroskopi: Genel olarak epitelyal  (%56) ve miksed epi-
telyal mezenflimal (%44) olarak 2 ana alt gruba ayr›m›n-
dan sonra epitelyal alt grup; pür iyi differansiye fetal
(%31), embriyonel (%19), andiferansiye küçük hücreli
(%3) ve makrotrabeküler (%3) tiplere ayr›lmaktad›r. En
s›k görülen mezenflimal elemanlar osteoid ve kartilajd›r.
Ço¤unlukla tümör dokusu tümüyle immatür karaci¤er hüc-
resine benzeyen elemanlardan oluflur. Fetal dönemdeki ka-
raci¤er dokusunu and›ran iki s›ral› düzensiz tabakalar ha-
linde hepatositler “fetal türde hepatoblastom”u oluflturur
(Resim 1) (1, 2, 7).
Embriyonal türde ise ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi hücreler
daha da immatür görünümde olup genellikle solid kümeler
oluflturur. Arada kuflaklar, rozetler, tübüler ve papiller ya-
p›lar görülebilir. Baz› tümörler ise büyük ölçüde anaplas-
tik nitelikte küçük embriyonal hücrelerden ibarettir. Mitoz
s›kl›¤› de¤iflken bir özellik gösterir. Embriyonal türde da-
ha fazlad›r. Ekstrameduller hematopoez (eritropoez ve
trombopoez) ise fetal türde çok daha s›k görülür. Özellikle

hormon üretimi yönünden etkin tümörlerde ise multinükle-
er dev hücrelerin varl›¤› dikkat çekicidir. Fetal ve embri-
yonel hücrelerde alfa-fetoprotein (AFP) pozitifli¤i beklen-
di¤i halde andiferansiye küçük hücreli tipte AFP beklen-
mez. Makrotrabeküler türdeki hepatoblastomu hepatosel-
lüler karsinomdan ay›rdetmek bazen çok zor olabilir (Re-
sim 2) (2, 5).
Hücre diziliminin çok daha karmafl›k olmas›, ekstramedül-
ler hematopoezin yoklu¤u, hücrelerdeki flekil ve boyut
farkl›l›¤›, tümör hücrelerinin göreceli olarak daha büyük
olmas›, komflu karaci¤er dokusunda siroz varl›¤› ve tümö-
rün yalanc› da olsa bir kapsülünün bulunmamas› hepato-
sellüler karsinom lehine yorumlanmal›d›r (7).
Hepatoblastomlar›n dörtte birinde ayn› zamanda stromal
bir bileflen de bulunur. Wilms tümörünü and›ran bu özellik
ayn› zamanda tümörün multipotent blastemal hücrelerden
köken ald›¤› yönündeki hipotezi desteklemektedir. Bu özel-
lik ayn› zamanda karaci¤erde ortaya ç›kabilen teratomlar-
la hepatoblastomun ayr›c› tan›s›n› güçlefltirebilir (5, 7).
‹mmünhistokimyan›n ay›r›c› tan›daki yeri s›n›rl›d›r. Genel-
likle sitokeratin 8 ve 18 gibi düflük molekül a¤›rl›kl› sito-
keratinlerle pozitif reaksiyon verir. Küçük hücreli olanlar

Resim 1. Fötal tipte hepatoblastom, mikroskopisinde ince
sinüzoidal damar a¤› aras›nda kalan hepatositler ve eks-
trameduller hematopoeze ait seyrek lenfoid hücreler izlen-
mektedir (Hematoksilen-Eozin x200).

Resim 2. Makrotrabeküler hepatoblastom, mikroskopisin-
de düzensiz kordonlar yapan hepatositler izlenmektedir.
Gümüflleme tekni¤iyle yap›lan boyalarda tümör hücreleri-
ni çevreleyen kal›n retikülin liflerin da¤›l›m›, tümörü nor-
mal karaci¤er dokusundan ay›rt etmede yararl› olabilir
(Hematoksilen-Eozin x200).
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sitokeratin 7 eksprese ederler. Baz›lar› CEA ile, nöroen-
dokrin farkl›laflma gösterenler ise NSE, kromogranin, so-
matostatin ve serotonin ile reaksiyon verirler. Baz› tümör
hücrelerinin melanin içerdi¤i ve HMB-45 ile reaksiyon
verdi¤i gösterilmifltir (2, 3).

Hepatosellüler karsinom
Makroskopide tek veya çok say›da nodül olarak karfl›m›za
ç›kar. Tümör çap› da olgudan olguya de¤iflir. Mikroskopi-
sinde trabeküler, solid ve tübüler geliflme desenleri göste-
rebilir. Tümör dokusu içindeki sinüzoidal damar a¤› önem-
li tan›sal niteliklerinden biridir. Sitoplazman›n çekirdek-
lerdeki girintileri olan yalanc› inklüzyonlar da, bu tümöre
özgü de¤iflikliklerden biridir. HCC’un fibrolamellar var-
yant›nda zemin karaci¤er dokusunda siroz görülmez (1, 5,
7).
“Transitional liver cell” tümör
Büyük çocuk ve genç adölesanda tan›mlanan, HBL ve HCC
aras›nda morfoloji gösteren ve non-sirotik karaci¤er doku-
sundan geliflen, yeni tan›mlanm›fl ve kötü prognozlu bir an-
titedir (7).
Di¤er karaci¤er tümörleri
‹nfantil benign hemangioendotelyoma, lenfanjiom, von
Hippel Lindau sendromunda karaci¤erde görülebilen he-
manjioblastom çocukluk ça¤› karaci¤er tümörleri içinde
ele al›nabilecek di¤er bafll›klard›r. Embriyonal sarkom na-
dir görülse de çocukluk ça¤›n›n tümörüdür. ‹yi s›n›rl›, so-
lid, nekroz ve hemoraji alanlar› içeren kitlelerdir. Bu tü-
mör çeflitli mezenflimal hücrelere diferansiyasyon gösteren
elemanlar içerir. Lenfomalar, Langerhans hücreli histiyo-
sitoz, inflamatuar miyofibroblastik tümör tek bafl›na veya
sistemik olarak karaci¤eri tutan tümörlerdir. Mezenkimal
hamartom veya safra kanal› hamartomlar› da çocukluk ça-
¤› karaci¤er kitlelerinin ay›r›c› tan›s›nda ak›lda tutulmas›
gereken lezyonlard›r. Mezanflimal hamartom zemininde
andiferansiye karaci¤er sarkomlar› geliflebilir (1-5, 7). 

Klinik / laboratuvar bulgular, tan› yöntemleri ve evrelen-
dirme çal›flmalar›

Ço¤u karaci¤er tümörü asemptomatik abdominal kitlenin
aile veya hekim taraf›ndan fark edilmesiyle tan› al›r. Ka-
r›n a¤r›s›, kilo kayb›, ifltahs›zl›k, bulant› ve kusma gibi ya-
k›nmalar ileri evre hastal›kta görülebilir. Sar›l›k daha az
s›kl›kta görülür ve safra kanallar›na bas›ya neden olan
yayg›n hastal›¤a veya rabdomiyosarkomun invazyonuna
ba¤l› bir semptomdur (1, 2, 5). ‹nfantlarda karaci¤er he-
manjiyoendotelyomalar›nda kongestif kalp yetmezli¤i bul-
gular› geliflebilir (8). Tümöre ba¤l› olarak serum düzeyleri
yükselmifl Beta-insan koryonik gonodotropini (B-HCG) ve
testesteron nedeniyle erkek çocuklarda erken puberte bul-
gular› görülebilir. Renin sekrete eden baz› miksed
HBL’larda hipertansiyon ve iliflkili klinik bulgular olabilir.
Normokromik normositer hafif derecede anemi ve olgula-
r›n %25’inde tümörden sal›nan trombopoietin veya inter-
lökin-6’ya ba¤l› trombositoz görülebilir (3, 7). Büyük ka-

Resim 3. Karaci¤er sa¤ lobunda periferal yerleflimli solid ya-
p›da kitle. Hepatoblastom. Oral kontrastl› aksiyal BT kesiti. 

Resim 4. Karaci¤erin büyük bölümünü diffüz olarak tutan
unifokal hepatoblastom. Oral ve intravenöz kontrastl› ak-
siyal BT kesiti.

Resim 5. Karaci¤erin büyük bölümünü diffüz olarak tutan
unifokal hepatoblastom. Koronal T2 a¤›rl›kl› MRG kesiti.

Resim 6. Aksiyal toraks BT kesitinde periferal yerleflimli
metastatik nodüller.
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raci¤er hemanjiyomlar›nda tip 3 iodotironin deiodinaz ak-
tivitesine ba¤l› hipotiroidi veya tüketim koagulapatisi kli-
nik ve laboratuar bulgular› tabloya efllik edebilir (3, 8).
Karaci¤er enzimleri ve serum bilirubin de¤erleri genellikle
normal veya hafif yüksektir. Tümörden salg›lanan osteok-
last aktive edici faktöre ba¤l› osteoporozun klinik ve labo-
ratuar bulgular› görülebilir. Hepatoblastomlu hastalarda
idrarda sistationin düzeylerinin artt›¤› bildirilmektedir (7).
Hepatoblastomun radyolojik de¤erlendirmesinde ayakta
direk kar›n grafisinde kaba granüler özellikte ancak non-
spesifik kalsifikasyonlar %10-20 hastada saptanabilir. Ul-
trasonografi ve doppler ak›m de¤erlendirmesiyle kitlenin
solid özelli¤i ve vaskülarizasyonu de¤erlendirilir. Karaci-
¤erin malign tümörlerinin yayg›nl›¤›n›, cerrahi rezektabili-
tesini ve vasküler yap›lar› de¤erlendirmede bilgisayarl› to-
mografi (BT), manyetik rezönens görüntüleme (MRG),
MRG angiyografi ve hepatik arteriografi ayr›nt›l› bilgi ve-
ren tetkiklerdir (Resim 3, 4 ve 5) (1-3).

Tan›da hastalar›n %10-20’si metastatik hastal›kla baflvur-
maktad›r. Hastal›¤›n yayg›nl›¤›n› de¤erlendirmede ve evre-
lemede, en s›k metastaz yapt›¤› yer olan akci¤erlerin direk
grafi ve toraks BT ile de¤erlendirilmesi gerekmektedir
(Resim 6). Kemik ve beyin metastaz› nadirdir ve akci¤er
metastaz› olmaks›z›n kemik ve beyin metastaz› bildirilmifl
kongenital hepatoblastomlu az say›da olgu mevcuttur. Ke-
mik ili¤i metastaz› çok nadir görüldü¤ü için tedavi öncesi
evreleme çal›flmalar›nda önerilmemektedir (1, 2, 5, 7).
AFP karaci¤er tümörlerinin tan›s›nda ve tedavi yan›t› belir-
lemede önemli bir belirteçtir (9, 10). HBL’lu hastalar›n
%90’›nda ve HCC’lu hastalar›n %60’›nda serum AFP düze-
yi belirgin art›fl göstermesine ra¤men, benign karaci¤er tü-
mörleri ve HCC’un fibrolamellar varyant›nda genellikle nor-
mal serum düzeyleri saptan›r. Bu tipteki HCC’larda trans-
kobalamin I’in önemli bir tümör belirteci olabilece¤i düflü-
nülmektedir. Bununla birlikte infantil hemangioendotelyo-
mada ve mezenflimal hamartomda da AFP düzeyinin yüksek
olmas› HBL’un ay›r›c› tan›s›nda güçlükler yaratmaktad›r
(9). Ayr›ca AFP fetal karaci¤erin majör protein ürünü olma-
s› ve yenido¤an dönemindeki yüksek de¤erlerin ancak yafla-
m›n ilk bir y›l› boyunca düflerek normal s›n›rlara dönmesi
nedeniyle 1 yafl›ndan küçük çocuklarda tan›sal güçlü¤e ne-
den olabilmektedir (10, 11). Di¤er yandan HBL tan›l› has-
talarda tedavi yan›t›n› belirlemede ve rekürrensleri
saptamada AFP düzey monitorizasyonun önemi aç›kt›r.

Komplet tümör ç›kar›m› sonras›nda AFP’nin yar›lanma
ömrü olan 5-7 günlük periyodlarla uygun düflme gösterme-
mesi rezidüel hastal›¤›n göstergesi olabilir (1, 2, 10). 
Karaci¤er tümörlerinin evrelendirmesinde kullan›lan ve di-
¤er solid tümörlere benzer temelle yap›land›r›lm›fl cerrahi
sonras› evreleme sistemi Tablo 3’de görülmektedir (2). 
Bununla birlikte “International Society of Pediatric Onco-
logy” (SIOP)’nun epitelyal karaci¤er tümörleri (SIOPEL)
çal›flmalar›nda önerdi¤i evrelendirme sistemi preoperatif
görüntüleme yöntemleriyle saptanan ve karaci¤erin tutulu
segment say›s›na dayal› alternatif bir evrelendirme sistemi

Tablo 3. Karaci¤er tümörlerinde cerrahi sonras› evreleme sistemi-Amerikan ‹ntergrup Hepatoma Çal›flmas›

Evre I Komplet rezeke tümörler
Evre II Cerrahi s›n›rda mikroskopik rezidü varl›¤› veya komplet rezeke tümörde peroperatif rüptür
Evre III Non-metastatik ancak “unresectable” veya makroskopik rezidüel tümörler

Evre IIIA; unifokal büyük tümör
Evre IIIB; multifokal tümör

Evre IV Metastatik hastal›k

Resim 6. SIOP PRETEXT evreleme sistemi; Karaci¤er 4
sektöre bölünerek (sa¤ anterior, sa¤ posterior, sol medial,
sol lateral) tümör bulunmayan sektör say›s›na göre evre be-
lirlenir. PRETEXT I; Birbirine komflu 3 sektörde tümör yok
PRETEXT II; Birbirine komflu 2 sektörde tümör yok
PRETEXT III; 1 sektörde veya birbirine komflu olmayan 2
sektörde tümör yok
PRETEXT IV; Tümör bulunmayan sektör yok
E; ekstrahepatik yay›l›m (hilar lenf nodlar›)
V; hepatik ven tutulumu
P; portal ven tutulumu
M; uzak metastaz
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olup preoperatif tümör rezektabilitesini belirler (PRE-
TEXT; “Pretreatment Tumor Extent of Disease” evreleme
sistemi) (Resim 6) (1, 2, 12, 13).
Bu evrelendirme sisteminde karaci¤er içindeki tümör yay›-
l›m›n›n yan› s›ra hepatik ven, portal ven, regional lenf nod-
lar› ve uzak metastaz bölgeleri tümör varl›¤› aç›s›ndan de-
¤erlendirilir.

Tedavi
Karaci¤erde kitlesi bulunan, AFP düzeyi yafl›na göre yüksek
olan bir çocukta öncelikle HBL düflünülürse de HCC ve ma-
lign germ hücreli tümörlerin d›fllanmas› gerekmektedir (10-
13). Bununla birlikte SIOPEL protokolleri karaci¤erde kit-
lesi olan, AFP düzeyi yafl›na göre yüksek ve trombositozu
olan 6 ay-3 yafl grubundaki çocuklarda klinik flüphe yok ise
biyopsi yap›lmaks›z›n  preoperatif HBL tedavisine bafllan-
mas›n› önermektedir (12, 13). Tan›sal amaçl› biyopsi yap›-
lan olgularda ince i¤ne aspirasyon biyopsileri ay›r›c› tan›da
yetersiz kalaca¤›ndan “trucut” veya mini laparotomi ile al›-
nan biyopsiler tercih edilmelidir (7). Karaci¤er tümörlerin-
de cerrahi rezeksiyon önemli bir tedavi modalitesidir. Re-
zeksiyon benign karaci¤er tümörlerinde küratif amaçl› uy-
gulanmakla birlikte malign lezyonlarda total rezeke iyi dife-
ransiye pür fetal histoloji d›fl›nda tek bafl›na yeterli olma-
maktad›r. Cerrahi öncesi tümörün yayg›nl›¤›n›n BT, MRG
ve hepatik arteriogramla belirlenerek rezektabilite ve eks-
trahepatik yay›l›m araflt›r›lmal›d›r. Karaci¤erin multiple lob
tutulumu, porta hepatisin tutulumu ve büyük lenfadenopati
varl›¤› cerrahi rezeksiyonu k›s›tlar (13, 14).
Malign karaci¤er tümörlerinin tedavisi multidisiplinerdir.
Preoperatif kemoterapi HBL’da önemli tedavi modalitele-
rinden biridir. HBL’da cerrahi giriflimde de cerrah›n pediat-
rik onkologla koordine çal›flmas› gerekmektedir (2, 13, 14). 
Malign karaci¤er tümörlerinin önemli bir k›sm› tan›da
“unresectable”d›r. Kemoterapi “unresectable” HBL’larda
rezektabilite flans›n› artt›rmakta, komplet rezeke tümör-
lerde ise yaflam oranlar›n› iyilefltirmektedir (15). “Pediat-
ric Oncology Group (POG)” ve “Children Cancer Group
(CCG)”’nin erken çal›flmalar›nda vinkristin, doksorubisin,
siklofosfamid ve 5-fluorourasil kullan›lmakla birlikte sisp-
latinin kemoterapi flemalar›na girmesiyle özellikle “unre-
sectable” tümörlerde yaflam oranlar› düzelmifltir (3).
POG’nun çal›flmalar›nda rezektabl HBL’da sisplatin, vin-
kristin ve 5-fluorourasil tedavisiyle 2 y›ll›k genel sa¤kal›m
(GSK) %90’a ulaflm›flt›r. “Unresectable” tümörlerde ise
rezektabilite oran› %77, bu grupta GSK oran› %67 olmufl-
tur. CCG’nin de “unresektable” tümörlerde uzun süreli
doksorubisin infüzyonu ve sisplatin kullan›m›yla elde ettik-
leri yan›t oranlar› benzerdir (3, 7). Günümüzde ço¤u HBL
kemoterapi protokolü sisplatin ve doksorubisinden oluflan
ikili flemalara dayanmaktad›r. Avrupa çal›flmalar›nda
(SIOPEL) tüm hastalara neoadjuvan sisplatin ve doksoru-
bisine dayal› kemoterapi kollar› uygulanmakta ve 5 y›lda
GSK oranlar› %75’e ulaflmaktad›r. SIOPEL çal›flmalar›n-
da kemoterapi randomizasyonu risk stratifikasyonu gözeti-
lerek yap›lm›fl ve standart riskli hastada tek bafl›na sispla-

tinin yeterli olabilece¤i saptan›rken yüksek risk grubunda
karboplatin, sisplatin ve doksorubisin içeren protokollerle
GSK oran› %53’ün üstüne ç›kar›lamam›flt›r (12, 13). Ne-
oadjuvan kemoterapi savunucular›n›n hareket noktalar›;
HBL’da kür flans›n›n komplet rezeksiyona ba¤l› olmas› ne-
deniyle bu oran› preoperatif kemoterapi vererek artt›rmak
ve operasyonun daha az  komplikasyonlu olmas›na olanak
sa¤lamaktad›r. Di¤er yandan bu yaklafl›m mikrometastatik
hastal›¤›n kontrolünde de gecikmeyi önleyerek ve metasta-
tik relaps riskini azaltarak avantaj sa¤lamaktad›r (7). An-
cak HBL’un neoadjuvan tedavisinde önemle üzerinde duru-
lan nokta, preoperatif tedavinin 3-4 kürden daha uzun sü-
re verilmesinin kemoterapi direncine neden olaca¤›d›r.
Amerikan ve Alman araflt›rma gruplar› ise primer tümör
rezeksiyonunu takiben adjuvan kemoterapi uygulamas›
esas›na dayanan tedavi protokolleri uygulamaktad›rlar.
COG’nun sisplatin ile nefrotoksisitesi daha az olan di¤er
platinum derivesi karboplatini karfl›laflt›rd›klar› çal›flmala-
r›nda evre III ve IV hastal›kla karboplatinli kolda sonuç-
lar›n daha kötü oldu¤u bildirilmektedir. Alman araflt›rma-
c›lar›n kemoterapi flemalar›nda ifosfamidin eklenmesi ya-
n›t oranlar›nda de¤ifliklik yapmam›flt›r. Tümörün histopa-
tolojik alt tipi tedavi plan›n› etkilemektedir. Pür fetal his-
tolojili, iyi diferansiye ve mitozun düflük oldu¤u ve komp-
let rezeke HBL’larda tek bafl›na cerrahi tedavinin yeterli
olabilece¤i görüflü mevcuttur (1-7).
Sisplatinin toksisitesini göz önünde bulunduran araflt›rma-
c›lar doku koruyucu ajanlar (amifostin) veya yeni bir pla-
tinum derivesi olan oksaliplatinli rejimler üzerinde çal›fl-
maktad›rlar (3).
Rekürren veya rezistan vakalarda yüksek doz siklofosfa-
mid uygulamas›n›n etkili olmad›¤› görülmüfltür (16). Bu
vakalarda bir topoizomeraz I inhibitörü olan irinotekan
umut vaad etmektedir. Ayr›ca antianjiyojenik ajanlar ve
suisid gen tedavileri üzerinde çal›flmalar sürmektedir (3, 7,
17, 18).
Konvansiyonel kemoterapi ile cerrahi rezeksiyona olanak
sa¤lanamayan tümörlerde hepatik arterden kemoterapi ve-
rilmesi, hepatik arter ligasyonu ve embolizasyonu gibi me-
todlar denenmektedir (1, 2).
Karaci¤er tümörlerinin cerrahisinde sa¤ ve sol lobektomi,
trisegmentektomi gibi yöntemler uygulanmaktad›r (12,
14). Ortotopik karaci¤er transplantasyonu da yayg›n ve
“unresectable” tümörü olan seçilmifl vakalarda total hepa-
tektomiyi takiben uygulanmaktad›r (19). Konvansiyonel
cerrahide oldu¤u gibi, kemoterapiye direnç geliflimini önle-
mek amac›yla transplantasyon karar ve uygulamas›nda
geç kal›nmamal›d›r. Tümörün ekstrahepatik yay›l›m›n›n,
makroskopik venöz invazyonun veya kemoterapi sonras›
uzak metastazlar›n sebat ediyor olmas› transplantasyon
için mutlak kontrendikasyon yaratmamakla birlikte rezi-
düel tümöre ek cerrahi giriflim ihtiyac›na neden olabilir.
Kemoterapi sonras› transplantasyon uygulanan “unresec-
table” olgularda GSK oranlar› %80’lere ulaflmaktad›r
(20, 21). Transplantasyon sonras›nda adjuvan kemoterapi
uygulan›m›n›n radikal rezeksiyon yap›lan hastalardan
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farkl› olmas› gerekti¤i konusunda kan›t yoktur. Bununla
birlikte immunosupresif tedavi ile birlikte adjuvan kemote-
rapi uygulan›m›nda immunosupresif ilaçlar›n toksisiteleri-
ni artt›raca¤› dikkate al›nmal›d›r (22-24). 
Cerrahi rezeksiyon, kemoterapiye refrakter metastazlar›n
tedavisinde de uygulanmaktad›r. Kemoterapi sonras› sebat
eden akci¤er metastazlar›n›n ç›kar›m›n›n yaflam avantaj›
sa¤lad›¤› bildirilmektedir (7, 17).
Radyoterapinin HBL tedavisinde majör rolü olmamakla
birlikte kemoterapiye yan›ts›z hastalarda veya palyasyon
amaçl› denenebilirse de küçük çocuklardaki geç yan etkile-
ri uygulan›m alan›n› s›n›rland›rmaktad›r (3, 7).
HBL’lu hastalar›n tümünde GSK 3 y›ll›k %60-70 olarak
bildirilmektedir. Evre I-III olgularda bu oran %83-100
iken “unresectable” olgularda %50, uzak metastaz varl›-
¤›nda ise %10’a düflmektedir (2,3).
Hepatosellüler karsinomun kemoterapi ve radyoterapi du-
yarl›l›¤› HBL’dan azd›r. Bu nedenle tek küratif tedavi se-
çene¤i cerrahi rezeksiyon olup, bu flans› da tan›da hastala-
r›n ancak %30’dan az› yakalayabilmektedir. HCC tedavi
yönünde yüksek riskli HBL olgular› gibi de¤erlendirilmeli-
dir. Bu hastalarda HBV’ye yönelik olarak kullan›lan inter-
feron tedavisinin de kemoterapi flemas›ndaki fluoroprimi-
dinlerin sitotoksik etkisini artt›rd›¤› bildirilmektedir.
HCC’da GSK oranlar›nda en önemli parametre komplet
rezeksiyondur. “unresectable” olgularda 5 y›ll›k olays›z
sa¤kal›m %17’dir. HCC’un fibrolamellar varyant›n›n re-
zektabilite flans›n›n yüksek ve zemin karaci¤er dokusunun
non-sirotik olmas› nedeniyle prognoz yönünden daha iyi
seyreden bir patolojik alt tip oldu¤u bildirilse de son za-
manlarda di¤er HCC’lardan farkl› prognoza sahip olmad›-
¤› görüflü mevcuttur. HCC’da karaci¤er transplantasyonu
deneyimi s›n›rl›d›r (1, 3, 7, 20-23). 
Karaci¤erin andiferansiye embriyonel sarkomunda kemo-
terapi seçimi yumuflak doku sarkomlar›nda etkili ajanlar
kullan›larak yap›lmal›d›r (26, 27).
SIOPEL’in bünyesinde “unresectable” veya rekürren kara-
ci¤er tümörü nedeniyle transplantasyon uygulanacak hasta-
lar›n dahil edilece¤i PLUTO (Pediatric Liver Unresectable
Tumor Observatory) çok merkezli veri taban› (http://plu-
to.cineca.org) pediatrik onkolog, hepatolog ve cerrahlara te-
davi planlamas›nda yol gösterici olmaktad›r (20, 24). 

Prognostik faktörler
Tümörün komplet rezeksiyonu en önemli prognostik faktör-
dür. Histopatolojik olarak pür fetal histolojili ve mitoz ora-
n› düflük tümörlerin, DNA içeri¤i diploid tümörlerin  ve AFP
düzeyinin neoadjuvan kemoterapi ile h›zl› düflüfl göstermesi-
nin iyi prognozu, 8 ve 20. kromozom kazan›m› ve B-katenin
mutasyonu varl›¤›n›n ve tan›da düflük AFP düzeylerinin kö-
tü prognozu gösterdi¤i rapor edilmektedir (1-7).
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