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Preoperatif fibrinojen-albümin oranı, hepatektomi uygulanan hepatosellüler karsinomlu hastaların prognozunu
öngörür
Preoperative fibrinogen-to-albumin ratio predicts the prognosis of patients with hepatocellular carcinoma subjected to
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Giriş ve Amaç
Sistemik inflamatuar yanıt (SIY), tümörogenez gelişiminin her aşamasında çok önemli bir rol oynar. Yakın zamanda,
inflamasyona dayalı bir model olan fibrinojen-albümin oranı (FAO), çeşitli kanser hastaları için prognostik bir belirteç
olarak önerildi. Bu araştırma, küratif hepatektomi uygulanan hepatosellüler karsinomlu (HCC) hastalarda FAO, nötrofillenfosit oranı (NLO), monosit-lenfosit oranı (MLO), trombosit-lenfosit oranı (TLO) ve sistemik immün-inflamasyon
indeksinin (SII) prognostik değerini tahmin etmeyi amaçladı.
Yöntem
HCC nedeniyle hepatektomi yapılan toplam 1.502 vaka çalışmaya dahil edildi. FAO, NLO, MLO, TLO ve SII'nin
prognostik değeri, genel sağkalım (GS) ve hastalıksız sağkalım (HS) açısından değerlendirildi. Zamana bağlı ROC
eğrisinin altındaki alan, prognostik performansları karşılaştırmak için kullanıldı.
Bulgular
Veriler, GS ve HS'yi değerlendirmede FAO'nun diğer inflamasyona dayalı modellerden ve alfa-fetoproteinden (AFP)
daha yüksek tahmin doğruluğuna sahip olduğunu ortaya koydu. Gerçekten de, FAO'nun optimal cut-off değeri ile
karşılaştırılarak bakıldığında, yüksek FAO'lu (>8.9) hastaların GS ve HS'si, belirgin şekilde azaldı (GS ve HS için
p < 0.05). Çok değişkenli Cox regresyon analizleri, AFP, FAO, klinik olarak anlamlı portal hipertansiyon, tümör boyutu,
Barselona Klinik Karaciğer Kanseri evreleme sistemi, major rezeksiyon ve kan kaybının GS ve HS'yi öngörmede
bağımsız göstergeler olduğunu belirledi. Ayrıca, bu hastalar AFP seviyelerine bakılmaksızın FAO'larına göre önemli
ölçüde farklı alt gruplara sınıflandırılabildi (GS ve HS için p < 0.05). Diğer inflamasyona dayalı prognostik belirteçlerde
de benzer sonuçlar elde edildi.
Sonuç
NLO, MLO, TLO, SII ve AFP ile karşılaştırıldığında, FAO, karaciğer rezeksiyonu uygulanan HCC hastalarının
sağkalımını tahmin etmede önemli avantajlar gösterdi.
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