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 Pediatric Hepatocellular) קרצינומה פדיאטרית של תאי הכבד

Carcinoma) 

 33402: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

 10הכבד )הפטוציטים(. הוא מתפתח בעיקר בילדים מעל גיל גידול נדיר, אגרסיבי וממאיר של הכבד המגיע מתאי 

 מהמקרים(. 70%שנים, בין אם קיים רקע של שחמת, או באופן נפוץ יותר, ללא רקע של שחמת )

 

 

 אפידמיולוגיה

-( מהווה פחות מHCCכבד )הממאירויות ראשוניות של הכבד הינן נדירות בילדים ובמתבגרים. קרצינומה של תאי 

 שמדרום לסהרהבאזור , עם שיעורי היארעות גבוהים יותר 1/2,000,000-שנתית היא כהיארעות המהם. ה 25%

מצוי בתדירות  HCC( אנדמי וחשיפה לאפלטוקסין. HBV) Bמזרח אסיה כתוצאה מהפטיטיס -של אפריקה ובדרום

 (.1/1,250,000(. ההיארעות גבוהה יותר בקרב מתבגרים )2-3:1גבוהה יותר אצל גברים )

 

 תיאור קליני

HCC כלל -מתפתח בעיקר במטופלים פדיאטריים ללא מחלות כבד ברקע, בניגוד למבוגרים, כאשר המחלה בדרך

פדיאטרי מתגלה לרב אצל ילדים ומתבגרים ולעיתים נדירות  HCCנקשרת לשחמת כבד בשל צריכת אלכוהול. 

נוחות, אובדן משקל, -שנים. המופע העיקרי כולל מסה בטנית עם כאב, נפיחות ואי 5בילדים מתחת לגיל 

ואנורקסיה. הגדלה של הטחול, בחילות, הקאות וצהבת נראים בתדירות נמוכה יותר. גרורות לקשרי הלימפה 

עשוי  HCCבזמן הצגת המקרה(.  25%ת, למוח ולמח העצם הינן נפוצות במחלה מתקדמת )המדיאסטינלים, לריאו

, חסר (מהמקרים 50%-)ב 1להיות קשור למחלות מולדות כגון טירוזינמיה, אטרזיה ביליארית, טירוזינמיה סוג 

לסון או אחסון כבדי משפחתי מתקדם, תסמונת אלגיל או גרדנר, מחלות ווי-אנטיטריפסין, קולסטזיס תוך-1-אלפא

(, היפרפלזיה נודולרית מוקדית FAP, אנמיה ע"ש פנקוני, פוליפוזיס אדנומטוזי משפחתי )VI-Iגליקוגן 

(, מתרחשת בילדים מבוגרים יותר FLC, קרצינומה פיברולמלרית )HCCוהמוכרומטוזיס. וריאנט ספציפי של 

 טית יותר ונטייה נמוכה יותר לגרורות.ובמבוגרים צעירים, ובעלת אותה פרוגנוזה קשה למרות התפתחות אי

 

 אטיולוגיה

אינה מובנת היטב. רקע של חוסר תפקוד כבדי הוא המצב העיקרי להעלאת הנטייה  HCCהפתופיזיולוגיה של 

כבדי, אטרזיה ביליארית, מחלות אחסון -ילדים עם הפטיטיס של היילוד, קולסטזיס תוך (.HBV,HCVלמחלה )

קטנין -/בטאWntמסלול גליקוגן וסוגים אחרים של מחלות הגורמות לשחמת גורמות להעלאת הנטייה לגידול. 

מוטציות  קטנין: נמצא כי בחלק מהמטופלים קיימות-משופעל לעיתים קרובות באמצעות מוטציות מייצבות בבטא

-30%-נמצאו בעלי מוטציות ב TERTופרומוטור  TP53 (17p13.1). גן MET (7q31)-ו CTNNB1 (3p21)בגנים 

טרם זוהה, ואין מוטציה  HCC-, בהתאמה. אולם, עד כה, השינוי הגנומי העיקרי בHCC-ממקרי ה 60%-וב 25%

 בה נעשה שימוש בפרקטיקה הקלינית לניבוי התגובה הטיפולית.
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 טכניקות אבחון

מהמקרים, ממצאים היסטולוגיים, ודימות  50%-( בAFPפטופרוטאין )-האבחון מבוסס על מופעים קליניים, אלפא

של גונדוטרופין כוריוני אנושי  ותשל הכבד. מסה הגדלה באיטיות עשויה להתגלות בבדיקה גופנית. רמות לא תקינ

כלל מראה מסה היפראקואית הטרוגנית עם עלייה -( עשוי להתגלות )נדיר(. אולטראסאונד בדרךb-hCGבטא )

ורידי למען קביעת השלב -של חלל הבטן עם ניגוד תוך CT/MRIשל החזה וסריקות  CTבווסקולריות. יש לבצע 

 הראשוני. עשויות להידרש טכניקות דימות אחרות כדי לקבוע התפשטות גרורות אפשרית.

 

 נה מבדלתאבח

הפדיאטרית בעולם  הבאוכלוסייהעיקרית היא הפטובלסטומה, גידול הכבד הנפוץ ביותר האבחנה המבדלת 

(, אדנומה של הכבד וסרקומה עוברית לא FNHהמערבי. אבחנות אחרות כוללות היפרפלזיה נודולרית מוקדית )

 פחות נפוצות של הכבד. אחרות ממויינת, בנוסף לממאירויות

 

 וטיפולניהול 

-. מומלץ לבצע ניטור באמצעות אולטראסאונד וHCV-ו HBV-יש לנטר היטב מטופלים בסיכון. יש לבצע בדיקות ל

AFP  עבור כל הילדים עם שחמת, אלו עם זיהוםHBVסיסטמי מולד. -, מחלות מטבוליות מורשות או שאנט פורטו

מהילדים  25%-ורגית מלאה )מתאפשר בכהרכיב העיקרי לטיפול מרפא במטופלים ללא גרורות הוא כריתה כיר

אדג'ובנטי( או השתלת כבד )לעיתים קרובות לפי -המציגים(, כריתה כירורגית מאוחרת )אחרי טיפול כימותרפי נאו

( RFA( ואבלציה בתדירויות רדיו )TAREאמבוליזציה )-(, רדיוTACEאמבוליזציה עורקית )-קריטריוני מילאן(. כימו

-ו CAR T ,PD-1/PD-L1יביות. טיפולים אימונותרפיים )מעכבי נקודות בקרה תאי מהווים אפשרויות פליאט

CTLA-4 הינם חדשים בתחום עבור )HCC. 

 

 פרוגנוזה

שנים  5-הפרוגנוזה כיום תלויה בהצלחה של סיכויי ההצלחה לכריתה בגידולים ניתנים לניתוח. שיעורי הישרדות ל

 במחלה מתקדמת. 20%-30%-השיעורים הללו צונחים מתחת להם בינוניים בגידולים בשלב מוקדם, אך 

 

 :מומחהמבקר 

o פרופ' פיוטר צ'אודרנה 

o סקיבמורא צייד"ר מ 

 

  10/2019 עדכון אחרון:

 06/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 
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 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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