
В САЩ и някои страни от Европа, 
честотата и броят на смъртните 
случаи в резултат на рак на 
черния дроб са се увеличили през 
последните години.6,7

В САЩ случаите на ХЦК се увеличават 
по-бързо от всеки друг рак и са се 
удвоили от средата на 1980-те6. Това 
отчасти се дължи на нарастващата 
консумацията на нездравословни 
храни и затлъстяването8, фактори, 
които увеличават риска в световен 
мащаб6,7.

ХЦК често не показва симптоми, докато заболяването не 
навлезе в напреднал стадий2. При някои пациенти са 
възможни следните прояви:9

Рисковите фактори включват:2,9

Признаци и симптоми 

Вирусен 
хепатит B и C 

Нездравословни 
храни и затлъстяване

Алкохол 

Рискови фактори за ХЦК

При хората с висок риск от развитие 
на рак на черния дроб може да се 
направи  изследване с ултразвук. 
Така се откриват малки образувания 
в черния дроб11. Възможно е да се 
назначат кръвни тестове за 
установяване нивата на 
алфа-фетопротеин (AFP).12

Пациентите с рак на черния дроб имат малко възможности за 
лечение. При напреднал стадий, леченията са още 
по-ограничени12.

Последните проучвания показват, че:

При съмнение за рак на 
черния дроб, се провеждат 
и други методи за 
диагностика:9,12

Скрининг и диагностика

Съвременни алгоритми за лечение 

Леченията, които в момента се предлагат за различните 
стадии на заболяването, включват:12

Въпреки високата честота на 
разпространение на ХЦК, 
пациентите с това заболяване все 
още имат малко възможности за 
лечение и ниска преживяемост.6,10

Бъдещи перспективи за пациентите с ХЦК

души се 
диагностицират
с ХЦК1,2, най-често 
в късен стадий на 
заболяването.

Почти 
50% 
от всички случаи

 

 Афлатоксин
(канцерогенна плесен,

открита в заразени
храни, особено ориз)

Болка или 
тежест в 
корема

Лесно 
образуване 
на синини и 

кървене

Подут 
корем

Жълтеница

•  КТ на коремни органи
•  ЯМР на коремни органи
•  Чернодробна биопсия 

50%
По-малко от 

По-малко от  
30% 
от пациентите, 
диагностицирани с 
ХЦК в САЩ, са 
получили някакво 
лечение10

Само 20% 
от пациентите с ХЦК в 
Китай са били 
диагностицирани в 
ранен стадий, когато 
все още има 
възможност за
пълно излекуване13

Операция за 
отстраняване 

на тумора

Химиотерапия 

Лъчетерапия 

Трансартериална 
хемоемболизация

Системна 
терапия

Чернодробна 
трансплантация 

Нови лекарства и лекарствени 
комбинации се одобряват и се 
изследват в тази индикация.14
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Всяка година в света 
над
750 000

са диагностицирани в 
Китай,1,4 до голяма степен 
поради разпространението 
на хепатит В и С в тази 
страна.5

Необяснимо 
отслабване

?

Програмите за наблюдение водят до подобрена преживяемост.10
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Хепатоцелуларен 
карцином 
„Тихият убиец“

Ракът на черния дроб е 

6-ият 
най-често 
срещан 
рак  
в света1

а хепатоцелуларният карцином (ХЦК) съставлява  90% от 
случаите на първичен рак на черния дроб.2

от пациентите, 
диагностицирани с 
авансирал ХЦК, ще 
преживеят повече от една 
година след поставяне на 
диагнозата10.


