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Hepatit B ilişkili hepatosellüler karsinomada risk tahmin modelleri performanslarının karşılaştırılması 
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Kılavuzlar kronik hepatit B infeksiyonunda hepatosellüler kanser (HSK) yönünden takip önermektedir. Takip kararını 
yönlendirmede çeşitli HSK risk tahmin modelleri bulunmakla birlikte bu modellerin performanslarının karşılaştırması 
bulunmamaktadır.  

2008-2018 yılları arasında 130 merkezde nükleos(t)id analogları ile tedavi edilen HBV hastalarının alındığı retrospektif 
kohort çalışmada 10 farklı HSK risk tahmin modelinde (REACH-B, PAGE-B, m-PAGE-B, CU-HCC, HCC-RESCUE, CAMD, 
APA-B, REAL-B, AASL-HCC, RWS-HCC) risk skorları hesaplandı. Tüm modeller için cut-off değerlerine göre tanımlanmış 
risk grupları içindeki HSK insisdansı belirlendi.   

3101 kronik B hepatiti hastasının (%32.2 siroz) %47’si entekavir, %40.6’sı tenofovir ve %12.4’ü ise her iki ajanı da 
kullanmıştı. Median 4.5 yıllık takipte 113 hastada HSK gelişmiş olup HSK insidansı 0.75/100 hasta yılı olarak bulundu. 
Üç yıllık HSK riski için ROC analizinde AUC değeri en yüksek çıkan modeller RWS-HCC, APA-B, REAL-B ve AASL-HCC idi. 
Ayrıca tüm modeller için toplam kohortun %10-20 si cut-off değerlerine göre HSK gelişimi için düşük riskli grupta 
değerlendirildi. Çalışma süresinde PAGE-B, m-PAGE-B, AASL-HCC ve REAL-B modellerinde düşük riskli grupta 
değerlendirilen hastaların hiçbirinde HSK gelişmedi.  

Sonuç olarak çoğu model HSK riskini tahmin etmede başarılı idi. 3 yıllık takipte bazı modellerde (PAGE-B, m-PAGE-B, 
CAMD, AASL-HCC, REAL-B) düşük riskli gruptaki vakaların  hiçbirinde HSK gelişmediği gözlendi. Düşük riskli hastaların 
HSK takibinden çıkarılıp çıkarılamayacağı ile daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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