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Abstract        

Objective: The aim of this review is to present predictors of high survival and low recurrence 

related to liver transplantation (LT) among patients with hepatocellular carcinoma (HCC) 

beyond established LT criteria. 

Background: The best potential curative treatment for HCC is surgical: local ablation, liver 

resection or LT, the latter being associated with lowest recurrence and highest overall 

survival. Certain criteria for LT have been established in order to meet the increasing demand 

of organs. Patients within these criteria show excellent survival, but some patients, who could 

benefit from liver transplantation even though they do not meet the criteria at the time of 

diagnosis, are excluded. Ever since these criteria were implemented, professionals have been 

searching for factors predicting a similar survival rate for patients beyond the criteria.  

Method: A literature search was performed in PubMed starting in January 2019 reviewing 

literature up to 15
th

 of March 2019. Our search included retrospective human studies 

published in the past 10 years. Children and animal studies were excluded. Important reviews 

are discussed. We address the most famous criteria for LT, existing guidelines and 

classification systems. Treatment options and downstaging therapies are described in detail. 

Results: Recent research elucidates the importance of including tumor biology and the 

response to downstaging therapies when selecting patients for LT. These variables can be 

added to morphologic criteria, and many patients show an excellent outcome, even though 

they do not meet the established criteria at the time of diagnosis. Different radiological and 

biological approaches have been made to evaluate the response to downstaging therapies. 

This review finds that downstaging response is a valuable predictor on overall survival in 

patients beyond the established criteria.  
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2 Innledning 
 

Leverkreft er en av de hyppigst forekommende kreftformene i verden. Kreftsykdom i lever 

kan deles inn i primære svulster og metastaser og hepatocellulært karsinom (HCC) utgjør 

omtrent 80% av de primære svulstene (1). Potensiell kurativ behandling av HCC er i 

hovedsak kirurgisk og omfatter to prosedyrer: Reseksjon av den affiserte leverdel eller 

transplantasjon av hele organet. HCC er assosiert med høy dødelighet og utfordringene 

handler både om leveren som organ, samt lav tilgjengelighet på donororganer.  

Leveren har en stor regenereringsevne og vil kunne bygges opp til sin opprinnelige størrelse 

selv når en del fjernes, slik man gjør ved reseksjon. Denne behandlingsmetoden har dessverre 

vist seg å være forbundet med stor residivfare. Selv om tumordelen er fjernet, inneholder den 

resterende leverdelen også oftest celler med malignitetspotensial, og kreften vil i mange 

tilfeller komme tilbake. Transplantasjon innenfor visse seleksjonskriterier ser ut til å være 

den behandlingsformen med lavest residivfare og størst overlevelse. Tilgangen til levergraft 

er imidlertid sterkt begrenset globalt sett, og streng pasientseleksjon er derfor nødvendig. I 

Norge er forholdene bedre og vi kan derfor tillate oss en større utvidelse av 

seleksjonskriteriene for transplantasjon. 

For å finne frem til de pasientene som kan ha størst nytte av et slikt inngrep har man utviklet 

ulike typer seleksjonskriterier der man har sett på radiologisk tumormorfologi og knyttet 

dette til 5-års overlevelse etter transplantasjon som mål. Pasientgruppen som faller innenfor 

disse kriterier utgjør imidlertid en svært liten del av total HCC forekomst, og behovet for 

transplantasjon er derfor langt større enn dette lille utvalget av pasientpopulasjonen. Man kan 

heller ikke forutsi hvilke av pasientene utenfor disse kriteriene som også ville hatt stor nytte 

av transplantasjon. Det vil derfor være viktig å utvikle seleksjonsstrategier som kan 

identifisere pasienter utenfor etablerte transplantasjonskriterier som vil ha god overlevelse og 

lav residivrate etter transplantasjon. De etablerte kriteriene er alle relatert til tumorvolum og 

antall. Tumorstørrelse vil potensielt kunne reduseres ved hjelp av ulike metoder, her omtalt 

som «downstaging». Når tumorresponsen på behandling er god vil pasienten teknisk sett 

kunne havne inn under de overnevnte kriterier og respons på behandling kan tolkes som et 

tegn på fordelaktig tumorbiologi. Mye forskningsaktivitet er rettet mot nettopp tumorrespons 

på behandling og man håper at dette kan benyttes som et hjelpemiddel i jakten på fordelaktig 

tumorbiologi. Nye retningslinjer ble presentert av i 2018, og det ble der understreket at man 



 4 

fremdeles ikke har oppnådd konsensus om hvilke tilleggskriterier som er aktuelle for 

seleksjon. Dersom man finner frem til prognostiske faktorer som kan si noe om hvem disse 

pasientene er, vil man kunne sikre høyere overlevelse og bedre fordeling av organer til 

pasienter med HCC. Det er dette vår oppgave handler om. Vi har derfor valgt å se nærmere 

på hvilke seleksjonskriterier som kan være aktuelle i fremtiden. Først redegjør vi for 

hepatocellulært karsinom, og hvilke klassifikasjonssytemer man benytter for å vurdere 

pasienter med hepatocellulært karsinom. Deretter ser vi på behandlingsalternativene, og 

videre på kriteriene man benytter for å selektere pasienter for levertransplantasjon. Vi har 

deretter gjort rede for valg av materiale og metode, og går så over på resultatdelen hvor vi 

vurderer hvilke artikler vi fant i søket vårt. I siste del diskuterer vi det vi har funnet. 

 

2.1 Om hepatocellulært karsinom 

HCC er den hyppigst forekommende primære kreftsvulsten i leveren(2). Tilstanden er sjelden 

i Norge, men globalt befinner HCC seg med en insidens på 782 000, på syvende plass på 

kreftstatistikken (1, 2). Tilstanden finnes generelt hyppigere hos menn enn kvinner og den 

vanligste årsaken til sykdommen er kronisk hepatitt B virus (HBV) infeksjon (2). Generelt vil 

alle tilstander som gir levercirrhose være assosiert med økt risiko for utvikling av HCC, med 

tilhørende risikofaktorer som høyt alkoholinntak og non-alkoholisk fettlever sykdom 

(NAFLD)(3). HCC er en av de kreftsykdommer med lavest overlevelse og utgjør i områder 

med høy forekomst en stor medisinsk og økonomisk byrde(1).  

 

2.1.1 Epidemiologi  

Leverkreft representerer globalt 6% av den totale kreftinsidensen og 9% av den totale 

mortaliteten knyttet til kreftsykdommer(1).Med 746 000 dødsfall i 2012  ligger leverkreft på 

andre plass på listen over dødelighet blant kreftsykdommer. Globalt ligger mortalitet-insidens 

ratio på 0.95 (1).  

Tilstanden oppstår hyppigere hos menn enn kvinner, med henholdsvis 554 000 og 228 000 

nye tilfeller i 2012(1). Dette utgjør 8% av total kreftinsidens hos menn og 3% hos kvinner. 

Omtrent tre fjerdedeler av tilfellene finner vi i lavt eller mellomutviklede land og over 

halvparten av disse befinner seg i Kina(1).  
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I Norge er antall tilfeller lavere med en insidens på 273 i 2017, derav 175 menn og 98 

kvinner. Antallet har økt jevnt siden 2008 med en topp på 302 tilfeller i 2016, 191 menn og 

111 kvinner. Mortalitet-insidensraten i Norge lå 2016 på 0.91. (4) 

Insidensen er i stadig endring, noe som gjenspeiler endringer i predisponerende faktorer. I 

Europa, Sør Amerika og Nord Amerika har man de siste årene sett en økning i antall tilfeller 

HCC (1). Dette skyldes delvis en økning i forekomst av hepatitt C virusinfeksjoner (HCV) og 

delvis en økning i metabolske sykdommer slik som NAFLD (1). I Japan har det derimot 

skjedd en nedgang i forekomst av HCV og man ser en tilsvarende nedgang i HCC insidens 

(1). I Kina har man også observert en nedgang i antall HCC tilfeller. Denne nedgangen kan 

tilskrives innføring av HBV vaksine samt en nedgang i forurensning av aflatoksin i matvarer 

(1). 

 

2.1.2 Etiologi og risikofaktorer 

De store geografiske forskjellene i forekomsten av HCC gjenspeiler tydelig risikofaktorene 

for utvikling av sykdommen. De viktigste risikofaktorer omfatter virale infeksjoner som 

HCV og HBV, samt toksisk skade på lever som følge av eksponering for aflatoksin eller 

alkoholoverforbruk. I områder der disse risikofaktorene er endemiske ser vi tilsvarende høy 

forekomst av HCC (1).  

HBV står for 54% av all leverkreft og skyldes hovedsakelig vertikal og perinatal smitte i 

endemiske områder i den tredje verden (2). Når HBV infeksjon kompliseres med HIV, øker 

risiko for utvikling av HCC ytterligere(2). Man kjenner i dag 10 genotyper av HBV (A-J) der 

genotype C viser størst risiko for utvikling av sykdommen (2). 

HCV er den nest hyppigste årsak til utvikling av HCC på verdensbasis og står globalt for 

mellom 10 og 25% av HCC forekomst (2). Omtrent 2,5% av alle med kronisk HCV infeksjon 

utvikler HCC (2). I vestlige land har andel HCV infeksjoner økt betraktelig de siste årene, 

noe som i disse områdene setter HCV på toppen av etiologiske årsaker (1, 3). 

På plass tre på listen over risikofaktorer finner vi alkoholoverforbruk, der HCC skyldes 

kroniske inflammatoriske prosesser i lever med påfølgende utvikling av cirrhose (2). Alkohol 

er en av hovedårsakene til HCC i den vestlige verden. Samtidig alkoholoverforbruk og 

HCV/HBV infeksjon har en synergistisk effekt og øker risiko for HCC med 2.3 ganger for 

HCV og 3 ganger for HBV (2).  

Aflatoksin er et karsinogent stoff som produseres av Aspergillus arten og forurenser en rekke 

matvarer i enkelte land særlig i Afrika og Asia. I disse områder ser man en tilsvarende  høy 
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forekomst av HCC (1). Samtidig infeksjon med HBV i områder utsatt for aflatoksin har også 

her vist å ha en synergistisk effekt på utvikling av HCC. Trolig gjelder dette også for HCV 

infeksjon (1).  

Omkring 80 % av pasienter har cirrhose ved diagnosetidspunktet, men HCC kan også oppstå 

uten cirrhose. Cirrhose er i seg selv ikke en pre malign tilstand, men oppstår parallelt med 

hepatocarcinogenese over en periode på mange år eller tiår(1). Viktige risikofaktorer for 

utvikling av cirrhose er viral hepatitt, metabolske sykdommer som NAFLD, alkoholmisbruk 

og hemokromatose og kroniske inflammatoriske leversykdommer (3). 

Man har sett en økning av HCC i vestlige land som skyldes økt forekomst av NAFLD og 

Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) (1). HCC oppstår her hovedsakelig i cirrhotisk lever 

og økningen sees parallelt med økning av fedme, diabetes og metabolsk syndrom (2). Fem 

års risiko for utvikling av HCC ved NASH lå i følge en japansk studie på 11,7% 

sammenliknet med 30,4% ved HCV (2). Ved NASH uten cirrhose sees ingen økt risiko for 

utvikling av HCC (2). Hos mange pasienter er flere av risikofaktorene tilstede, hvorav noen 

har synergistisk effekt (1, 2).  

Den høye andelen av menn med HCC kan forklares ved at forekomst av kronisk HBV og 

HCV, samt kronisk alkoholmisbruk, er høyere hos menn enn hos kvinner (1). 

Kjønnshormoner har trolig også påvirkning på hepatocarcinogenesen (1). 

 

2.1.3 Hvordan diagnostiseres HCC? 

Diagnostisering av HCC gjøres ved kombinasjon av to radiologiske modaliter som begge skal 

vise karakteristiske forandringer.  Oftest er dette en ultralydundersøkelse med kontrast 

kombinert med CT eller MR med kontrast (5).  HCC svulstene vil typisk vise en oppladning 

av kontrast i arteriell fase med karakteristisk utvasking i portovenøs fase.  I tillegg kan 

blodprøver med måling av alfa-foetoprotein (AFP) støtte diagnosen. Som regel er radiologi 

og blodprøver tilstrekkelig for å stille diagnosen (5). I 10 % av tilfellene ved HCC, der det er 

flere små lesjoner og levercirrhose som gjør det vanskelig å skille regenerasjonsknuter fra 

HCC lesjoner og det kan være nødvendig å ta en finnåls- eller grovnålsbiopsi for endelig 

avklaring. 
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2.1.4 Retningslinjer for behandling av hepatocellulært karsinom 

De europeiske retningslinjene for behandling av HCC er publisert av European Association 

for the Study of the Liver (EASL) og European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer (EORTC) (6). De tar utgangspunkt i klassifikasjonen fra Barcelona Clinic Liver 

Cancer (BCLC) (6). Norske retningslinjer for behandling redegjøres for på Helsedirektoratets 

nettsider hvor et pakkeforløp for primær leverkreft beskrives. Disse retningslinjer er avbildet 

i tabell 1. 

 

Tabell 1 Norske retningslinjer for behandling av HCC (7) 

 
 

2.2 Relevante klassifikasjonssystemer for vurdering av 

pasienter med HCC 

Det finnes flere klassifiseringssystemer som benyttes verden over for HCC og tilhørende 

leversykdom. Siden flertallet av pasientene med HCC har kronisk leversykdom i bunn, er det 

viktig å både klassifisere pasientens kreftsykdom og pasientens underliggende leversykdom. 

Målet med disse systemene er å kunne si noe om pasienters prognose, og om hvilke 

behandlingsmetoder som er best egnet for hver enkelt pasient.  
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2.2.1 Child-Pugh systemet 

Child-Pugh systemet består av 5 elementer og er en modifikasjon av Child- Tourcotte 

klassifikasjon som i 1973 ble utviklet for å si noe om kirurgisk utfall ved innleggelse av 

portocaval shunt hos pasienter med levercirrhose (8). Siden den gang har modellen blitt 

modifisert og brukes i dag hovedsakelig som tilnærming for prognose ved levercirrhose og 

annen kronisk leversykdom(8). Parameterne som er inkludert er S-bilirubin, S-albumin, INR, 

ascites og grad av encefalopati. Nøyaktige verdier og inndelinger kan leses av i tabell 2 (9).  

 

 

Tabell 2 Child-Pugh-score. (9) 

 

2.2.2 TNM klassifisering  

Et mye benyttet morfologisk staging system for alle typer solide svulster er Tumor, Node and 

Metastasis (TNM) -  systemet (6, 10). Det er publisert av The American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) og Union Internationale contre le cancer (UICC) og tar utgangspunkt i 

tumorens morfologi. Utvikling av TNM - klassifikasjonen er basert på biopsier og 

reseksjonsmateriale (6). I henhold til dette systemet klassifiseres HCC etter antall tumorer, 

om det er metastase til lymfeknuter og om det er fjernmetastaser. Inndelinger er beskrevet 

nærmere i tabell 3. 
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Stage T - Tumor N- Node M- Metastasis 
IA T1a: Solitær tumor<2 cm  M0 
IB T1b: Solitær tumor >2 cm uten 

vaskulær invasjon 
N0 M0 

II T2: Solitær tumor >2 cm med 
vaskulær invasjon eller multiple 
tumores, ingen >5 cm 

N0 M0 

IIIA T3: Multiple tumorer, minst en >5 
cm 

N0 M0 

IIIB T4: En eller flere tumores uansett 
størrelse som invaderer en stor 
portal vene eller hepatisk vene, 
eller tumor(es) med invasjon i 
andre tilliggende organer enn 
galleblæren, eller med perforasjon 
av visceralt peritoneum 

N0 M0 

IVA Hvilken som helst T N1 M0 
IVB Hvilken som helst T NX, N0 eller N1 M1 

Regionale lymfeknuter (N)  

NX  Regionale lymfeknuter kan ikke måles 
N0 Ingen regional lymfeknutemetastase 
N1 Regional lymfeknutemetastase 

Fjernmetastaser (M)  

M0 Ingen fjernmetastaser 
M1 Fjernmetastaser 
Tabell 3 TNM systemet (10) 

 

2.2.3 BCLC staging systemet  

Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) har utviklet en algoritme som utgjør et anerkjent og 

mye brukt staging system som kombinerer kreftsykdommens stadium og alvorlighetsgraden 

av pasientens leversykdom (6). Dette kalles BCLC - systemet. Det tar utgangspunkt i Okuda 

klassifikasjonen, Child Pugh score og ECOG score og ser på antall og størrelse(r) på 

tumor(ene) i leveren (6). Galle et al har utarbeidet retningslinjer som anbefaler fagmiljøet å 

benytte BCLC staging systemet fordi det har blitt validert gjentatte ganger og kan anbefales 

for prognostisk prediksjon og for utvelgelse av hvem som skal tilbys behandling (3). 

Det er fem stadier i dette systemet og de kalles 0, A, B, C og D.  
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Figur 1 BCLC algoritme (3) 

 

2.2.4 MELD - score 

The Model of End-Stage Liver Disease (MELD) brukes, i likhet med Child-Pugh score, for å 

vurdere prognosen til pasienter med levercirrhose (8). Det ble utviklet for å predikere 3 

måneders mortalitetsrisiko for pasienter på venteliste for levertransplantasjon. I dag benyttes 

modellen i stor grad som et verktøy for prioritering av pasienter som venter på 

levertransplantasjon (8).  MELD –score beregnes ut ifra en formel bestående av følgende 

variabler: bilirubinnivå, S-kreatinin, INR samt S- Natrium (11).  

 

2.3 Behandlingsalternativer ved HCC  

Hva slags type kirurgi man tilbyr pasienter med hepatocellulært karsinom (HCC) er avhengig 

av grunnsykdommen og svulstens utbredelse i leveren (6). Den største utfordringen med 

denne krefttypen er residiv etter behandling, noe som kompliserer valg av behandlingsstrategi 

(6). Det norske fagmiljøet anbefaler at multidisiplinære team bør diskutere pasientens 

individuelle situasjon for å oppnå en mest mulig helhetlig forståelse og for å kunne 

skreddersy behandling for den enkelte pasient(12). Pasientene med HCC i Norge får tilbud 

om terapi basert på en tverrfaglig vurdering utført av onkolog, kirurg, radiolog og eventuelt 

en hepatolog (12). Denne faglige tilnærmingen til HCC behandling bekreftes i Galle et al 

(2018) sine retningslinjer, hvor de spesifikt anbefaler at pasientene bør diskuteres i 

multidisiplinære team for at man skal være i stand til å individualisere behandlingstilbudene 

(3). De understreker i tillegg at deres anbefalinger også må tilpasses de lokale forhold (3). 
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Internasjonalt ser man at mange pasienter med HCC i tillegg har en primær leversykdom, slik 

som virushepatitt eller kronisk autoimmun sykdom (6). Som tidligere nevnt er det slik at all 

kronisk hepatitt disponerer for cirrhose og derved representerer en økt risiko for HCC (6).  I 

land med høy prevalens av HCV og HBV er det derfor en del av disse pasientene som 

utvikler levercirrhose og videre HCC (6). I Norge har vi relativt sett lav forekomst av både 

kronisk hepatitt og HCC og har også en større andel pasienter med HCC i ikke-cirrhotiske 

levere (13). På grunn av forholdsvis lav insidens av kroniske leversykdommer i Norge 

generelt og en relativt høy donorate har vi i Norge også en høyere relativ andel donor-levere 

tilgjengelig enn hva som er vanlig i andre deler av verden (6, 14). Som et resultat av disse 

faktorene har ventetiden for levertransplantasjon i Norge vært stabilt lav, og i 2010 var 

median ventetid 4 uker, noe som er en svært kort tid sett i global sammenheng (6). 

En stor andel av HCC pasientene evalueres på Rikshospitalet hvor det vurderes hvilken type 

intervensjon pasienten er aktuell for (6). Leverreseksjon og levertransplantasjon utføres 

avhengig av hva slags helhetsbilde i form av leversykdom og tumor utbredelse man står 

overfor (3). Det er vesentlig at anbefalingene for behandling tilpasses de lokale forhold samt 

vurderes ut fra tilgjengelighet på donororganer og behandlende sentres tilgjengelige 

medisinske ressurser (3). I det følgende ser vi først på reseksjon, transplantasjon og deretter 

andre intervensjoner som er mindre invasive. 

 

2.3.1 Leverreseksjon  

Leverreseksjon er en kirurgisk behandlingsform der man fjerner den delen av leveren som er 

syk, altså der hvor tumor sitter (6). Dette kan man gjøre fordi leveren har en stor evne til 

regenerasjon, og levercellene formerer seg raskt og øker leverens volum på kort tid (6). 

Dersom man for eksempel fjerner 50% av leveren vil den kunne øke til nær opprinnelig 

størrels i løpet av to til tre måneder (6). Dersom man tilbyr leverreseksjon, må det ikke 

foreligge betydelig parenchymskade eller portal hypertensjon og faktorer som øker risikoen 

for ny fortsatt sykdomsprosess i leveren, slik som inflammasjon eller alkoholoverforbruk, bør 

være under kontroll. Regenerasjonsevnen er dårligere hos pasienter som har cirrhose, 

alkoholskadet lever, kolestase, lever som er skadet av hepatitt B og C, eller kronisk 

inflammatorisk sykdom som PSC (6).  

  

Dersom det er behov for å avklare om restlever etter en planlagt reseksjon er av tilstrekkelig 

kvalitet kan man ta en biopsi fra den ikke tumoraffiserte delen av leveren for å bedømme 
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grad av primær leverskade. Man gjør en vurdering av graden av kronisk leversykdom ut i fra 

en child pugh score hvor pasienten graderes i klasse A,B og C (6). Man anbefaler ikke 

leverreseksjon hos pasienter i klasse B og C, da resultatene er svært dårlige (6).  Disse 

pasientene skal primært vurderes for levertransplantasjon (6). Overlevelse etter 

reseksjonskirurgi er ofte rapportert lavere enn ved transplantasjon, men det finnes ingen 

randomiserte studier som sammenligner disse behandlingsalternativene (6).  

 

Teknikken man bruker ved en leverreseksjon deles inn i to typer, en formell og en ikke 

formell type (15). Den formelle typen er det samme som anatomisk reseksjon, segmentectomi 

og lobectomi (15). Man vil da følge leverens biliære og vaskulære anatomi som definerer 

leversegmentene. Ikke-formell leverreseksjon kalles også lokal eller non-anatomisk 

reseksjon. Man fjerner selve svulsten med en margin med cirka 1 cm hele veien rundt. 

Dersom tumor sitter rundt store kar kan dette være utfordrende. Av og til gjøres dette 

inngrepet dersom man finner flere små metastaser i leveren eller for å være mest mulig 

parenchymsparende hos pasienter med påvirket leverfunksjon (15). Målet med 

leverreseksjonen er å fjerne alt kreftvev, og metoden benyttes ved primær leverkreft, 

metastaser til lever og galleveiskreft (15). 

Pasienter med HCC som ellers har frisk lever og som derfor klassifiseres som Child A, og 

som etter en planlagt reseksjon vil ha en bevart vaskulær og biliær anatomi med tilstrekkelig 

parenchymvolum, defineres som resektable (7).  

Dessverre er det slik at de fleste av de aktuelle pasientene ikke kan få tilbud om 

leverreseksjon på diagnosetidspunktet, fordi de fleste har sykdom i et mer avansert stadium. 

Utfordringen ved leverreseksjon er en høy residivfrekvens og transplantasjon kan da være et 

bedre alternativ(14).  På grunn av begrenset tilgang på organer må man selektere hvilke 

pasienter som har best nytte av levertransplantasjon.  Samtidig alvorlig leversykdom (Child-

Pugh B og C) og begrenset tumorsykdom vil være veiledende seksjonskriterier (6).  

Ved residiv etter leverreseksjon kan man i selekterte tilfeller vurdere levertransplantasjon (6). 

Levertransplantasjon innenfor Milan kriteriene viser svært gode resultater med hensyn på 

residiv og overlevelse (6). I Norge har man sammenlignet med de fleste andre land så kort 

ventetid for transplantasjon at en større del av HCC pasientene tilbys dette, og i særdeleshet 

dersom pasientene er unge med stor potensiell behandlingsgevinst (6).   

 



 13 

2.3.2 Levertransplantasjon 

Levertransplantasjon som kirurgisk behandling for HCC har utviklet seg mye de siste 20 

årene. Utført innenfor de senere omtalte Milan krieriene (MC) er dette i dag en godt 

dokumentert behandlingsform som gir gode overlevelsestall og lav residivrate (14, 16). De 

gode resultatene etter transplantasjon skyldes flere endringer, slik som innføring av forbedret 

pasientseleksjon ved hjelp av MC, forbedringer innen medisinsk behandling, som kirurgisk 

teknikk, anestesi- og intensivmedisin, samt bedret immunsuppressiv behandling (6). 

Tilgangen på donorlevere er i Norge blant de høyeste i verden sett i relasjon til 

epidemiologien av leversykdommer som kan kreve transplantasjon (6). Derfor er 

transplantasjon en viktig behandlingsmetode her.  

Levertransplantasjon er bare aktuell som behandlingsmetode når det ikke foreligger 

ekstrahepatisk spredning eller mikro- eller makrovaskulær invasjon i lever fordi disse er 

svært negative prognostiske faktorer (6). Internasjonale studier har vist at pasienter med HCC 

som faller inn under MC har best residivfri overlevelse etter levertransplantasjon (6). Det er 

av stor interesse å skaffe til veie tall som sier noe om residivfri overlevelse etter 

levertransplantasjon gjort med utvidede kriterier, og det er et av delmålene vi søker å besvare 

med denne litteraturstudien. 

 

2.3.3 Downstaging før levertransplantasjon  

Begrepene «neoadjuvant behandling» og «downstaging» er to ulike begreper som benyttes 

innen kreftbehandling. Begrepene kan lett sammenblandes, men har litt ulike 

behandlingsmål. Neoadjuvant behandling i konteksten av levertransplantasjon for HCC 

omhandler de tiltak som iverksettes mens pasienten står på venteliste for å få 

levertransplantasjon (17). Hensikten er å bremse vekst av tumor og derved frafall fra 

ventelisten (17). Downstaging (DS) betyr mer spesifikt at man behandler for å redusere 

tumorens størrelse og dermed tumorens morfologiske stadium (17). Hensikten med DS er 

vanligvis å få bragt pasienten inn under de morfologiske seleksjonskriteriene som er fastsatt 

som transplantasjonskriterier(17). Eksempler på slike kriterier er de tidligere omtalte Milan 

Kriteriene (MC). Svakheten ved disse kriteriene er at de baserer seg på morfologi alene, uten 

å ta hensyn til tumorbiologi. Behandlingsstrategier for DS kalles locoregional terapi (LRT) 

og innebærer ulike teknikker, slik som eksempelvis radiofrekvensablasjon (RFA) og 

transarteriell kjemoembolisering (TACE). Disse beskrives videre nedenfor. Det finnes en 

rekke studier som viser at pasienter som responderer godt på DS, har god prognose etter 



 14 

levertransplantasjon (6). Det kan derfor antas at tumorrespons på DS kan være en 

surrogatmarkør for gunstig tumorbiologi (6).  På denne bakgrunn er det blitt foreslått at en 

slik respons kan brukes som et seleksjonskriterium for hvilke pasienter utenfor de 

morfologiske kriteriene som skal få tilbud om levertransplantasjon (18, 19). 

 

Transarteriell terapi 

De fleste maligne primære og sekundære leversvulster er hovedsakelig perfundert via arteriell 

sirkulasjon mens leverparenchymet forøvrig er sirkulert 80-85% via vena porta og den 

resterende andel via arteria hepatica (6). Transarteriell terapi ved HCC utnytter denne 

avhengigheten av arteriell blodforsyning i behandlingsøyemed ved at man identifiserer 

svulsten(e) og deres blodforsyning, og deretter angiografisk plasserer små katetere i disse 

karsystemene hvor man injiserer emboliserende partikler, som kan ha terapeutiske substanser 

bundet til seg, inn i svulsten (6).  Dette induserer selektiv tumoriskemi og kan i tillegg ha en 

cytotoksisk effekt. Det finnes flere ulike typer transarteriell kjemoterapibehandling som 

benyttes ved HCC (6).  Disse er nærmere beskrevet i tabellen nedenfor. 

 

 

TAI Transarterial infusion chemotherapy, som betyr at man injiserer cytostatika direkte 

inn i svulstens arterieforsyning 

TAE Transarterial embolization, innebærer en embolisering av svulstens blodtilførsel 

TEA Transarterial ethanol ablation, injeksjon av etanol i svulstens blodforsyning i 

skleroserende øyemed. Ble tidligere benyttet i kombinasjon med Lipoidol, men 

dette brukes ikke lenger  

TACE Transarterial chemo embolization. injeksjon av kjemoterapi og emboliserende stoff 

i svulstens blodforsyning, som fører til en tumoriskemi kombinert med høy 

konsentrasjon av cellegift i leversvulsten 

DEB 

TACE 

TACE med emboliseringspartikler som frigjøres over 1-2 uker, såkalte Drug 

Eluting Beads 

Tabell 4 Typer av transarteriell kjemoterapibehandling, skrevet av fra fagheftet (6) 

 

TACE 

Transarterial chemo embolization (TACE) kalles transarteriell kjemoembolisering på norsk. 

Indikasjoner for denne behandlingen er et ønske om tumorkontroll i forkant av 
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levertransplantasjon eller downsizing av svulsten i forkant av kirurgisk behandling (6). Dette 

er en behandling som også kan benyttes med mål om livsforlengelse hos selekterte pasienter. 

Flere randomiserte studier viser en økt overlevelse ved bruk av TACE, og EASL-EORTC 

anbefaler sterkt bruk av denne intervensjonen (6). Behandlingen består av en kombinert 

injeksjon av kjemoterapi og emboliserende stoff i svulstens blodforsyning, som fører til en 

tumoriskemi kombinert med høy konsentrasjon av cellegift i leversvulsten (14). Dette er 

mulig fordi leveren kun har behov for 25% arterielt blod i sin blodforsyning, mens tumorene 

har mye større behov for arteriell blodforsyning, omtrent 85-100%. Pasienter som oppfyller 

kriteriene for en slik behandling bør i Norge henvises til Rikshospitalet. Kriteriene er at 

pasienten blir vurdert som inoperabel, befinner seg innenfor Child Pugh klasse A eller B, 

tumor er mindre enn 10 cm, at det ikke foreligger tumortromber i portasystemet, og at portas 

hovedstamme må være åpen. Relativ kontraindikasjon er ekstrahepatisk spredning, infiltrativ 

vekst i portvene og multifokal tumoraffeksjon med diffus leveraffeksjon. Metoden regnes 

som billig og benyttes mest i Asia og store deler av USA (14). TACE kan eventuelt 

kombineres med andre metoder, som termoterapi som beskrives nedenfor. 

 

DEB-TACE  

TACE med emboliseringspartikler som frigjøres over 1-2 uker, såkalte Drug Eluting Beads 

(6). Dette er en fremgangsmåte som er ganske lik TACE, men her bindes kjemoterapeutika til 

kuler som frigjør cytostatika i tumor og det foregår med en høyere konsentrasjon og over 

lengre tid enn vanlig TACE (14). Denne metoden gir færre bivirkninger av 

cellegiftbehandlingen, men er også noe dyrere enn TACE behandling. På Rikshospitalet ble 

denne metoden innført i 2009, og man benytter "beads" som er oppladet med doxyrubicin 

(14). Avhengig av hvilket legemiddel man benytter betegnes intervensjonene som DEB-

DOXI (doxorubicin) eller DEB-IRI (irinotecan)(14).  

 

Radioembolisering 

Radioembolisering (RE) er en annen arteriell intervensjonsbehandling som kalles selektiv 

intern radioterapi (SIRT) og som brukes lite i Norge ved HCC sykdom(20) . Denne metoden 

kan vurderes for HCC i de tilfeller der kjemoembolisering er kontraindisert, men er ellers mer 

brukt ved andre typer kreftsykdommer, slik som ved nevroendokrine svulster, 

kolangiokarsinom, brystkreft og uveale melanomer(20). Ved RE behandling kobles det 

partikler som er ladet med Yttrium 90 til en radioaktiv kilde, slik at man oppnår en 
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implantasjon av strålekilder, og ikke nødvendigvis iskemi i leveren, slik som ved TACE 

behandling (6, 20).  

Dersom pasienten behandles med downstaging før annen behandling, må denne 

intervensjonen evalueres. Det er viktig å vurdere tumorens respons på downstaging for å 

avgjøre om pasienten er kandidat for videre transplantasjon/reseksjon. Kriteriene som brukes 

til denne vurderingen kalles modified Response Criteria In Solid Tumors (mRECIST) og er 

anbefalt av Galle et al (3). Disse kriteriene brukes hovedsakelig for evaluering av HCC(21). 

Dette er en radiologisk vurdering der utviklingen til levedyktig tumorvev evalueres(21). En 

levedyktig tumor vil sees som kontrastoppladende vev i arteriell fase ved MR eller CT 

bildediagnostikk og vurderingen omfatter en sammenlikning av lesjonens diameter før og 

etter behandlingen(21). Galle et al anbefaler multifasisk kontrastforsterket MR eller CT når 

man skal vurdere tumorrespons på locoregional behandling (3).  

Tumorresponsen på lokoregional behandling deles inn i en av fire følgende kategorier (21): 

 

a) Komplett respons (cPR): all oppladning i arteriell fase har opphørt  

b) Delvis respons (pPR): >30% reduksjon i SLD til gjeldende (levedyktige) tumorer  

c) Progressiv sykdom: >20% økning i SLD i gjeldende (levedyktige) tumorer 

d) Stabil sykdom: ingen av de overnevnte  

 

I følge norske fagfolk er det vist at pasienter med komplett eller partiell respons har økt 

median overlevelse sammenlignet med dem som ikke oppnår dette (20). 

 

2.3.4 Ablativ terapi 

Mange pasienter med HCC har en komorbiditet som kontraindiserer større kirurgiske 

inngrep. Det finnes flere metoder for lokal destruksjon av tumorvev som er minimalt invasive 

og som benyttes dersom pasienten har små tumores eller i en palliativ situasjon. De mest 

benyttede metodene i Norge er Radiofrekvensablasjon (RFA) og mikrobølgeablasjon (MWA) 

og disse kan med en fellesbenevnelse kalles termoterapi (6).  

Dersom pasientens leversykdom eller komorbiditet ikke tillater en reseksjon, kan RFA være 

et alternativ (6). Dette er bare en mulighet dersom tumorstørrelsen er mindre enn omtrent 3 

cm, og ikke ligger inntil andre organer som kan skades av inngrepet. Siden nærliggende kar 

kan ha en avkjølende effekt på ablasjonen kan dette også representere en begrensende faktor 
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for i hvilken grad en tumor kan behandles med RFA (14). Ved RFA ødelegges tumor ved 

hjelp av radiofrekvensenergi (14). Ved hjelp av en nålelektrode føres høyfrekvens 

vekselsstrøm gjennom tumoren, og den tilførte energien resulterer i en nekroseutvikling i det 

levervevet som varmes opp. RFA kan benyttes alene eller som et supplement til 

leverreseksjon (14).  

 

En annen type ablasjonsteknikk er ultralydveiledet Perkutan Etanol Injeksjon (PEI), men 

denne metoden brukes lite i Norge i dag (6). I land med lav tilgang til avanserte 

behandlingsmetoder og med høy forekomst av HCC brukes etanolinjeksjoner mye(6).  

 

2.3.5 Kjemoterapi 

Kjemoterapi er aktuelt alene eller som et supplement til kirurgi (6). Det finnes i dag ingen 

god dokumentasjon på at kjemoterapi er av nytte som neoadjuvant terapi ved HCC (6, 22). 

En god del pasienter med HCC har ved diagnosetidspunktet allerede lokalavansert eller 

metastatisk og derfor inoperabel sykdom og bare 10% av disse vil kunne nyttiggjøre seg av 

TACE behandling. De øvrige pasientene i denne gruppen vil kunne få tilbud om 

medikamentell palliativ behandling i form av kjemoterapeutika. Pasienter som har høy alder, 

redusert allmenntilstand eller komorbiditet vil få tilbud om symptomrettet palliativ 

behandling(22). Det har foreligget en bred oppfatning av at HCC er kjemoresistent, men i 

Norge har fagmiljøet likevel tilbudt adriamycin til inoperable pasienter som har ellers god 

allmenntilstand (22). Dette er vist å føre til økt levetid (22). Et annet legemiddel som kan gi 

forlenget levetid er er Sorafenib (NexavarR). Dette er en multikinasehemmer som teoretisk 

sett både påvirker angiogenese og celleproliferasjonen i tumoren og er ansett som anerkjent 

behandling ved avansert HCC (22). Disse to legemidlene kan kombineres eller brukes hver 

for seg (22). Sorafenib kan også kombineres med TACE behandling, og dette er gunstig fordi 

det er mulig å starte med dette mens man vurderer om pasienten er aktuell for TACE, og slik 

taper man ikke verdifull tid (6). De finnes i dag flere aktuelle kjemoterapeutika som det 

forskes på. 

 

2.3.6 Strålebehandling 

Strålebehandling kan vurderes benyttet ved begrenset utbredelse av HCC da dette kan øke 

overlevelsen, men brukes i praksis lite fordi behandlingen krever høye stråledose (6, 22). 
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Dette kan gi skade på levervev med leversvikt som resultat, og man kan få skade på vitale 

strukturer og uakseptable bivirkninger fra naboorganer (6).  

 

2.4 Kriterier for levertransplantasjon ved HCC 

I den tidlige fasen med levertransplantasjon ble mange transplantasjoner utført med HCC 

som indikasjon.  Resultatene var imidlertid skuffende, med høy residivrate og lav 

langtidsoverlevelse. Grunnet mangel på donororganer ble det nødvendig å finne frem til 

seleksjonskriterier som gjorde det mulig å prioritere hvilke pasienter som skulle få tilbud om 

transplantasjon. I 1996 publiserte Mazzafero et al resultater fra en helt avgjørende studie som 

viste at man kunne oppnå en 4-års overlevelse på 85%, hvorav 92% uten residiv, dersom man 

selekterte pasienter med begrenset tumorbelastning til levertransplantasjon (16). På basis av 

denne studien ble de såkalte MC introdusert og de har fungert som en gullstandard for 

seleksjon for levertransplantasjon ved HCC (23). 

MC viste seg imidlertid til å være for snevre fordi man ikke kunne predikere hvilke pasienter 

utenfor disse kriteriene som også ville ha god nytte av og høy overlevelse etter 

transplantasjon (24). Det har derfor vært et økende behov for å utvikle ytterligere 

seleksjonskriterier som omfavnet en større pasientgruppe. Et fåtall studier har presentert 

kriterier med klinisk signifikante resultater. Disse kriteriene er beskrevet nærmere nedenfor.  
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Transplantasjonskriterium  

Milan 1 lesjon med d ≤ 5 cm eller 

inntil 3 lesjoner med d ≤ 3 cm 

UCSF 1 lesjon med d ≤6 cm eller 

2 til 3 lesjoner, hver med d ≤ 4,5 cm, total d ≤ 8 cm 

Up to 7 Sum av antall lesjoner og den lesjonen med størst diameter skal ikke 

overstige tallet 7 

French AFP score antall tumores : 1-3 = 0 poeng; ≥4 = 2 poeng 

største diameter i cm : ≤ 3 = 0 poeng; 3-6 = 1 poeng; > 6 = 4 poeng 

AFP i ng/ml: ≤ 100 = 0 poeng; 100-1000 = 2 poeng; > 1000 = 3 poeng 

Score ≤ 2 forbundet med god overlevelse. 

TTV TTV ≤ 115 cm³ 

Oslokriterier En lesjon med d ≤ 10 cm eller inntil 5 lesjoner med d < 4 cm eller 

 > 5 lesjoner med d ≤ 2 cm 

  Tabell 5 Oversikt over etablerte kriterier for levertransplantasjon – egen tabell (d=diameter) 

 

2.4.1 Milan kriteriene  

Milan kriteriene omhandler (23): 

 1 lesjon ≤ 5 cm eller 

 Inntil 3 lesjoner hvor ingen er over 3 cm  

 Ingen ekstrahepatisk sykdom 

 Ingen makroskopisk karinfiltrasjon 

 

MC har blitt validert og bekreftet i mange studier i ulike populasjoner over hele verden i 

etterkant (24). Disse kriteriene viser tydelig at det er nødvendig med en systematisk 

tilnærming til seleksjonen av pasienter, og ved de fleste transplantasjonssentre verden over er 

ventetiden så lang og dødeligheten så høy på ventelistene at det er helt nødvendig å bruke 

disse kriteriene. På grunn av økende insidens av HCC er det imidlertid behov for 

transplantasjon av en større andel av pasientene.  Det er derfor behov for seleksjonskriterier 
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som kan identifisere pasienter utenfor de konvensjonelle morfologiske kriteriene som kan få 

tilbud om levertransplantasjon og dette er hovedfokus for vår oppgave. Sett i forhold til 

norske forhold regnes MC i dag som relativt strenge, og man har i Norge valgt å utvide 

seleksjonskriteriene til noe som kalles Oslo kriterier.    

2.4.2 Oslokriteriene  

Ved behov for levertransplantasjon for HCC er det estimert tid og mortalitet på venteliste 

samt tilgang på donorlevere som styrer hvilke kriterier man kan bruke for å selektere 

pasienter. I Norge er vi, som tidligere nevnt, i en særegen epidemiologisk situasjon. Vi har 

relativt sett god tilgang på donorlevere, lav total insidens av leversykdom, lav mortalitet og 

derav kort tid og lav mortalitet på venteliste sammenlignet med alle andre land i verden (6). 

På denne bakgrunn har vi i Norge muligheten til å tilby levertransplantasjon for HCC på 

utvidede kriterier, de såkalte Oslokriteriene. Disse er utformet slik at de utfra prediktive 

modeller vil kunne gi en forventet overlevelse ved transplantasjon på minimum 55-60% (6).  

 

De morfologiske grensene i Oslo kriteriene er (6, 14):  

 En enkelt svulst med diameter opptil 10 cm. 

 Inntil 5 svulster med diameter mindre enn 4 cm. 

 Ved flere enn 5 svulster skal ingen være større enn 2 cm i diameter. 

 

2.4.3 Up to 7 kriteriene 

Etter hvert som man fikk omfattende erfaring med Milan Kriteriene, ble det reist spørsmål 

om det var mulig å utvide disse slik at flere pasienter med HCC kunne dra nytte av 

levertransplantasjon. Mazzaferro og hans medarbeidere dannet en gruppe som ble kalt Milan 

gruppen, og disse presenterte ”Up-to-seven kriteriene”, som også kalles ”de nye Milan 

kriteriene” (de novo MC)(25).  Prinsippet tar utgangspunkt i tallet syv som summen av antall 

tumorer og diametere av den største svulsten (25). Milan gruppen gjorde så en studie med 

dette som seleksjonskriterier, og den viste en 5-års overlevelsesrate på 71,2% (24). Mange 

andre studier verden over har siden vist nytte av disse seleksjonskriteriene, men de har likevel 

aldri blitt akseptert på lik linje med MC (25). 
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2.4.4 UCSF kriteriene:  

University of California San Francisco har ved Yao et al utarbeidet UCSF kriteriene som 

viste en 5-års overlevelse på 75,2% (26).  

Disse setter som seleksjonskriterier (25):  

 1 lesjon ≤ 6.5 cm i diameter eller 

 2 til 3 lesjoner, som hver er ≤ 4.5 cm i diameter, med en total diameter på ≤ 8 cm.  

 

2.4.5 TTV 

I 2008 viste Toso et al at total tumorvolum (TTV) var en god prediktiv faktor for residiv og 

overlevelse (27). En TTV-verdi på > 115m³ viste en risiko for residiv innen 5 år på 58%, i 

motsetning til kun 13% ved en verdi på  ≤ 115 cm³(27). Ved sammenlikning med MC så man 

at residivfaren var lav selv om pasientene befant seg utenfor MC (27).  

 

2.4.6 French AFP modell 

Alpha fetoprotein (AFP) er en tumormakør for leverkreft og høye verdier av dette er 

forbundet med dårlig prognose og høy residivfare (28). En fransk gruppe har implementert 

verdier av dette proteinet i sine kriterier, og resultatene har vist seg å overgå de til Milan 

studiene(29). Tidligere har University of California, San Fransisco påvist stor residivfare ved 

AFP nivåer >1000 ng/ml og en fransk forskningsgruppe valgte derfor å utforske dette videre 

med et mål om å nå nye og bedre seleksjonskriterier(28). De utviklet en algoritme basert på 

AFP verdier og morfologiske kriterier for å beregne sannsynligheten for 5-års residiv (28). 

Ved en score ≤ 2 og/eller AFP verdier ≤ 100 ng/ml er forbundet med lav residivfare og høy 

overlevelse(28). De sammenliknet resultatene med MC og oppdaget at den lave residivfaren 

gjaldt selv om pasienten befant seg utenfor de etablerte kriterier (28). De observerte også høy 

grad av residiv og lav overlevelse ved AFP verdier ≥ 1000 ng/ml, men dette gjaldt også 

pasientgrupper som befant seg innenfor de godt etablerte MC. AFP viste seg i så måte å være 

en uavhengig prognostisk faktor for overlevelse og residiv og viste sterk sammenheng med 

tumordifferensiering og karinfiltrasjon(28). Beregning av AFP score er beskrevet nærmere i 

tabellen over transplantasjonskriterier (30). 
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2.5 Oppfølging etter behandling for leverkreft 

Pasienter som har vært gjennom potensiell kurativ behandling for HCC bør følges opp 

regelmessig med polikliniske kontroller hver 3. måned det første året, og deretter hver 6. 

måned. Oppfølgingen individualiseres etter hvilken behandling pasienten har vært gjennom, 

og etter hva slags leversykdom som ligger til grunn for HCC utviklingen. Dersom pasienten 

har vært gjennom reseksjon eller radiofrekvensablasjon, bør kontrollene fortsette i 5 år, 

grunnet stor residivfare.  

Ved kontrollene gjøres: 

 CT lever og eventuelt MR 

 Ultralyd lever med kontrastforsterkning 

 CT thorax 

 Blodprøver som leverprøver og kreftmarkører 

 

2.6 Studiens hensikt, problemstilling og 

forskningsspørmål 

Grunnet mangel på donororganer har man utviklet seleksjonskriterier for levertransplantasjon 

som brukes verden over. Kriteriene predikerer gode resultater med tanke på overlevelse og 

residiv.  

De liberale «Oslokriteriene» er utformet med en prospektiv 5 -års overlevelse på 55% målt på 

populasjonnivå, men med relativt stor spredning.  På grunn av økende behov for 

levertransplantasjon er det behov for å karakterisere hvilke pasienter utenfor konvensjonelle 

kriterier som kan ha akseptabel overlevelse, det vil si sammenlignbart med Milan kriteriene, 

og hvilke som har en for lav total overlevelse til at transplantasjon kan forsvares, det vil si ≤ 

50%.  

Målet med denne oppgaven er å belyse nettopp dette. Vi ønsket å lage en litteraturstudie som 

kan klarlegge hvilke kriterier som kan være viktige å ta hensyn til i den pasientpopulasjonen 

som faller utenfor de vel etablerte kriterier. Vi vil også se på om man ved hjelp av 

downstaging kan få tilnærmet like gode resultater som ved de vel etablerte kriteriene.  

Forskningsspørsmål i vår oppgave lyder derfor: «"Downstaging" av hepatocellulært karsinom 

før levertransplantasjon - Hvordan selektere pasienter som er utenfor etablerte kriterier – som 

likevel kan ha god nytte av levertransplantasjon?» 
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3 Materiale og metode 
 

Vi har valgt å lage en litteraturstudie for å få belyst vår problemstilling. Med tanke på 

tilgjengelig tid anser vi en litteraturstudie som passende studiedesign og metode. Vi ser at vår 

problemstilling kan belyses godt ved hjelp av allerede eksisterende litteratur, og anser også 

på bakgrunn av dette denne metoden som passende. Vi har benyttet aktuelle lærebøker i 

onkologi, patologi og kirurgi, WHO cancer report, oncolex, faghefter, Helsedirektoratets 

nettsider, utvalgte artikler i PubMed, UpToDate samt Den Norske Kreftforening sine 

nettsider for å innhente nødvendig kunnskap i forkant. Denne kunnskapen har vi så brukt for 

å skive vår innledning.  

 

3.1 Utvalg og søkeprosess 

Vi har gjort vårt artikkelsøk i PubMed, da dette er en lett tilgjengelig og omfattende database. 

PubMed innbefatter også alt materiale fra MEDLINE, og gir oss fri tilgang til en omfattende 

mengde andre databaser. I og med at PubMed oppdateres daglig, fikk vi hele tiden oppdatert 

kunnskap på fagfeltet. PubMed er i tillegg en database som er oversiktlig og enkelt å bruke. 

Videre har vi deltatt på søkekurs for EndNote og for artikkelsøk i ulike databaser i regi av 

Universitetet i Oslo og Bibliotek for medisin og helsefag ved Rikshospitalet. Vi har drøftet 

artikkelsøket med vår veileder underveis i oppgaveskrivingen for å øke treffsikkerheten vår i 

forhold til problemstillingen.  

 

3.1.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Det var viktig å ha noen begrensninger i søket vårt, både for at resultatet skulle være 

overkommelig å håndtere, men også for å kunne bruke resultatet på en hensiktsmessig måte. 

For å sammenlikne resultater er det viktig at gruppene vi inkuderer er homogene og vi anser 

det derfor som uegnet å sammenlikne voksne mennesker med barn. Derfor har vi ekskludert 

barn. Vi har også vurdert engelsk som det viktigste språk fordi vi mener at det vesentligste av 

relevant litteratur av god kvalitet publiseres på felles fagspråk som er engelsk. Flere 

inklusjons- og eksklusjonskriterier kan leses av i tabell nedenfor. 
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Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 

 Voksne ≥ 18 år 

 Human  

 Enkeltstudier og reviewartikler 

som omhandler aktuelt tema 

 Artikler som er publisert 

Innenfor de siste 10 år 

 Artikler på engelsk 

 Barn og ungdom < 18 år 

 Studier på dyr 

 Artikler eldre enn 10 år 

 Artikler som ikke er skrevet på 

engelsk 

Tabell 6 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

 

3.1.2 Søkeord 

Søkeordene vi har benyttet er:  

"liver transplantation*”, ”liver transplant”, ”liver transplanted”, ”liver transplanting”, ”liver 

graft*”,  ”liver grafted” eller ”liver grafting”.  

 

I kombinasjon med disse ordene søkte vi etter "carcinoma, hepatocellular", "carcinoma", 

"hepatocellular", "hepatocellular carcinoma", ”HCC”, "hepatocellular cancer" eller 

"hepatocellular neoplasm" eller "liver cancer", "liver neoplasm”. 

 

Videre kombinerte vi søkeordene med "neoadjuvant", "therapy", "neoadjuvant therapy", 

"down staged", ”downstaging”, downstaged”, "radio frequency ablation", "trans arterial 

embolization", "trans arterial embolisation”, "radio", "therapeutic embolization”, 

"embolisation", "trans arterial radio embolization", "trans arterial chemoembolisation" eller 

”chemo” 

 

Det endelige søkeresultatet omfattet 319 artikler.  
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3.1.3 Utvalg 

Vi har valgt ut aktuelle artikler ved å lese abstract på engelsk og vurdere dem opp mot vår 

problemstilling, samt kritisk vurdere deres valg av metode og materiale. Etter sammenlikning 

av våre resultater endte vi opp med å bruke 16 artikler for å belyse vår problemstilling. 

Nøyaktig strategi i forhold til vårt utvalg kan leses av i flytskjema nedenfor.  

Vi bestemte på forhånd å fokusere på enkeltstudier, men også å ha med viktige reviewartikler 

som omhandler vår problemstilling. Grunnen til at vi hver for oss endte opp med et stort sprik 

i antall var hovedsakelig ulik vektlegging på reviewartikler. Etter en felles diskusjon ble vi 

enige om å redusere antallet av disse og kun å ta med de vi anså som viktigst i forhold til vår 

problemstilling. 

 

Figur 2 Flytskjema for utvalg av litteratur 
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3.1.4 Svakheter 

Svakheter ved vårt søk er at vi kunne ha søkt i flere aktuelle databaser, men grunnet 

oppgavens omfang og tiden tilgjengelig har vi sammen med veileder vurdert at PubMed har 

vært tilstrekkelig for å belyse vår problemstilling.  

 

3.2 Kritisk vurdering av inkluderte artikler 

Ved gjennomgang av de aktuelle artiklene utførte vi en kritisk vurdering av studiens 

gyldighet, studiens størrelse og omfang, om studier presenterer klinisk og statistisk 

signifikante resultater og om studienes overførbarhet. Vi har basert vårt utvalg på 

kohortstudier og kasus- kontrollstudier. I tillegg har vi valgt å ta med enkelte review artikler 

som kan hjelpe å belyse noen av de faktorene som vi diskuterer. For å gjennomføre denne 

vurderingen har vi brukt Helsebibliotekets sjekklister. 
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4 Resultater  
 

Tumor downstaging ved HCC før levertransplantasjon har lenge vært et tema som har skapt 

mye engasjement i fagmiljøer knyttet til primær leverkreft. De siste årene har flere 

internasjonale konferanser utpekt dette emnet som en hovedprioritet for forskning.  

Tidligere var man i fagmiljøet mest opptatt av morfologiske seleksjonskriterier for 

levertransplantasjon, slik som MC representerer. I de senere år har man blitt klar over verdien 

av en mer flerdimensjonal tilnærming som også inkluderer biologiske kriterier.  

I forbindelse med vårt søk etter nye kriterier som kan nå en større gruppe HCC pasienter 

oppdaget vi at det finnes flere måter å tilnærme seg dette tema på, og vi så at flere faktorer ga 

gode resultater. Vi har sett på tumorrespons på downstaging som et kriterium siden dette sier 

noe om tumorens aggressivitet. Har man en god respons betyr dette at tumor reagerer på 

behandlingen, noe som bedrer prognosen til pasienten. I forbindelse med dette har man 

vurdert responsen ved hjelp av mRECIST og flere studier har funnet en sammenheng mellom 

mRECIST score og prognose. Vi har også sett nærmere på tumormarkøren AFP og nyere 

studier har fokusert på endringer i disse verdiene og sammenliknet disse med absolutte cut-

off verdier. De viktigste temaene har vi omtalt nedenfor 

 

4.1 Respons på DS som et kriterium for 

levertransplantasjon  

En systematisk review fra 2011 utført av Gordon-Weeks et al undersøkte studier fra 

MEDLINE, Embase og the Cochrane Library som omfattet utkomme hos pasienter med HCC 

som befant seg utenfor MC ved diagnosetidspunktet, og som mottok downstaging før 

levertransplantasjon. Deres hovedfunn var at dersom behandlingen var vellykket, slik at 

pasienten kom inn under MC, var sykdomsfri overlevelsesrate sammenlignbar med pasienter 

som befant seg innenfor MC ved diagnosetidspunktet (31).   

Levi Sandri et al er en annen gruppe forskere som i 2018 påpekte at bruken av DS gjør det 

mulig å selektere pasienter til levetransplantasjon dersom de har god tumorrespons på 

behandling, selv om de befinner seg utenfor MC ved diagnosetidspunktet (30). De ser i sin 

studie på en rekke av de publiserte forslagene til nye seleksjonskriterier for HCC pasienter 
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som ønsker levertransplantasjon. De nevner tumor differensiering, serum AFP og vaskulær 

invasjon som viktige prediktorer for tumor biologi og derved måter å forutsi post-

transplantasjons residiv og overlevelse på, og trekker dette frem som viktigere enn kun 

morfologi. De konkluderer med at på tross av at mange av de foreslåtte kriteriene er gode og 

statistisk sett gir likheter i utkomme ved MC, har ingen av dem oppnådd internasjonal 

konsensus. De anbefaler at man må selektere pasientene svært nøye med en systematisk, 

multidisiplinær og planlagt tilnærming til levertransplantasjon fremover (30).  

Galle et al støtter dette synet i sine retningslinjer fra 2018 (EASL-CPGs), og fastslår at en 

god tumorrespons på downstaging har signifikant påvirkning på frafall fra ventelisten og på 

posttransplant residiv av HCC. De understreker at god tumorrespons på downstaging ofte er 

tett knyttet til histologiske markører som indikerer en god prognose for pasienten (3). 

Eksempler på dette er lav tumorgradering, mindre mikrovaskulær invasjon og lavere 

forekomst av satellitter (3). De mener at denne gruppen pasienter har prognostiske 

likhetstrekk med de pasientene innenfor MC ved diagnosetidspunktet (3). De fastslår at 

tumorrespons på DS samsvarer godt med gradering av tumorens aggressive egenskaper og 

slikt sett kan representere et seleksjonsverktøy for å avgjøre hvilke pasienter med HCC som 

bør få et tilbud om levertransplantasjon (3). De anbefaler at pasienter utenfor MC ved 

diagnosetidspunktet individuelt vurderes for levertransplantasjon dersom de, innenfor 

fastsatte protokoller, oppnår en reduksjon av svulsten via DS som bringer pasienten inn under 

Milan Kriteriene (3).   

En annen gruppe som har sett på respons på downstaging er Agropian et al (32). De vurderte 

responsen histologisk i explantatet og fant at pasienter med cPR hadde vesentlig høyere 5-års 

overlevelse enn pasienter med pPR eller ingen PR (73% vs 55% vs 65%). I tillegg var mangel 

av cPR forbundet med høyere residiv enn dersom pasienten kunne vise cPR (15,2% vs 2,4%, 

p< 0.001).  

I tillegg til å avdekke viktigheten av behandlingsrespons undersøkte de hvilke faktorer som 

kan forutsi denne responsen. De oppdaget 5 uavhengige prediktorer for behandlingsrespons. 

Ikke-levedyktig tumor vs levedyktig tumor ved siste radiologiske vurdering før LT, 

reduksjon i AFP verdi etter behandling, tid fra siste LRT til LT, MELD score og radiologisk 

maksimal tumordiameter. Av disse var sistnevnte den eneste uten statistisk signifikans. 

Studien avslører også at jo flere lokoregionale behandlinger pasienten fikk før LT, desto 
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dårligere var sjansen for å oppnå cPR.  Det beste resultatet kunne oppnås med en 

kombinasjonsbehandling av både TACE og TA.  

Denne studien undersøker både viktigheten av en god patologisk respons og hvilke faktorer 

som kan forutsi en slik respons. Dette er viktig fordi man ønsker å vurdere prognosen før 

organet tas ut. Studien går også inn på hvilke behandlinger som gir best resultater og 

oppdager at pasienter med 3 eller flere LRT har dårligst prognose. 

En annen studie som har sett på hvilke faktorer som kan forutsi en god respons på DS er en 

studie publisert av Murali et al (33). I 2016 fant Murali et al at TTV kunne brukes som 

prediktor på downstaging respons. Pasienter, som i utgangspunktet befant seg utenfor MC ble 

delt inn i to grupper, etter en TTV grenseverdi på 200cm³. Dersom pasienten hadde en 

TTV<200cm³ var responsen på DS betydelig bedre enn dersom TTV var >200cm³ ved 

diagnosetidspunktet. 74% av pasientene med verdier <200 cm³ hadde ønsket respons på DS 

sammenliknet med kun 6,4% av pasientene som befant seg over denne cut-off verdien. 

Respons på DS viste også en sterk sammenheng med 5-års overlevelse.  Pasienter som nådde 

ønsket respons på DS hadde en 5- års overlevelse på 80,2%. Dette er interessant siden den 

maksimale TTV man kan oppnå ved å følge MC er kun 65,4cm³. Dersom man i dette tilfelle 

hadde fulgt MC, ville mange pasienter med stort overlevelsespotensial blitt ekskludert.  

Studiens funn omfatter kun 90 pasienter utenfor MC og studien er dermed ikke stor nok til at 

denne nye cut-off verdien kan aksepteres. Det er behov for flere og større studier som kan 

tilnærme seg dette tema. Flere studier ser på AFP som viktig prognostisk faktor, men det er 

viktig med andre tilnærminger for de svulster som ikke sekrerer AFP. 

 

4.1.1 Respons på TACE som kriterium for levertransplantasjon 

TACE er, som tidligere nevnt, en godt dokumentert og mye benyttet downstagingmetode 

innenfor HCC feltet.  Mange mener at tumorresponsen på nettopp denne behandlingsmetoden 

har verdifull prediktiv verdi fordi det kan si mye om tumorens biologiske egenskaper. Ulike 

studier har understreket betydningen av tumorrespons på TACE, og vi har sett på noen av 

disse utført de seneste 10 årene. 

Otto et al utførte allerede i 2006 en studie som vurderte hvordan god tumorrespons på TACE 

behandling før levertransplantasjon ved HCC kunne påvirke forløpet etter transplantasjon. 
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Målet med denne studien var å vurdere om det onkologiske resultatet av TACE behandlingen 

kunne representere viktig biologisk informasjon om tumoren og således benyttes som 

veiledende for seleksjon til levertransplantasjon (18). 96 pasienter med HCC ble inkludert i 

studien og fikk behandling med TACE, hvorav 62 av dem var klassifisert utenfor MC ved 

diagnosetidspunktet. Pasientene som befant seg innenfor MC ved diagnosetidspunktet ble 

umiddelbart satt på venteliste. De som havnet utenfor MC ble behandlet med TACE i 6 uker 

og deretter plassert på venteliste dersom behandlingen førte dem inn under MC. Totalt ble 50 

av disse 96 pasientene levertransplantert. 34 av disse 50 var utenfor MC ved 

diagnosetidspunktet. Forfatterne viste gjennom studien at tumorprogresjon etter TACE 

påvirket forekomsten av residiv signifikant (p=0.0017). Blant pasientene som viste 

tumorprogresjon ved TACE hadde hele 64.6% tegn til residiv, sammenliknet med kun 5.6% 

av pasientene som ikke viste progresjon. Forfatterne tolket i så måte stabil sykdom eller 

tumorreduksjon ved TACE som en god prognostisk faktor. Otto et al konkluderte med at 

tumorrespons på TACE er et bedre seleksjonskriterium for levertransplantasjon enn en 

ensidig vurdering av antall og størrelse på tumorene fordi responsen sannsynlig kan brukes 

som surrogatmarkør for tumorens biologiske egenskaper. 

 

Otto et al utførte i 2013 en studie hvor de så på om man burde utføre levertransplantasjon ved 

HCC selektert ut fra respons på TACE eller på morfologisk vurdering av størrelse og antall 

tumorer (19). De kritiserer igjen de førende EASL-EORTC retningslinjene fra 2012 som 

anbefaler seleksjon av pasienter for levertransplantasjon basert på antall og størrelse på tumor 

etter MC. De påpeker at denne vurderingen er for unøyaktig, da man ofte estimerer feil på 

billeddannende metoder. De påpeker enda en gang at tumorrespons på TACE behandling gir 

et mer pålitelig og helhetlig bilde av tumorbiologi, inkludert tumor aggressivitet. Derved 

mener de at man får en bedre forståelse av hvilke pasienter som, med tanke på tumorresidiv, 

bør få tilbud om levertransplantasjon. I sin studie inkluderte de 136 pasienter som hadde 

HCC og cirrhose, og som fikk to eller flere sykluser med TACE behandling. 46 av disse 

befant seg utenfor MC (MCut). Resultatet fra studien var at klassifisering av pasienten etter 

MC ved hjelp av billeddannende metoder ikke var prediktivt for residiv (p=0.58). Hos de som 

ble behandlet med TACE med effekt slik at sykdommen kunne klassifiseres som innenfor 

MC rett før transplantasjon predikerte dette lang residivfri overlevelse (p<0.0001). Studien 

viste at 88% av pasientene som enten befant seg innenfor MC ved diagnosetidspunktet 

(MCin), eller downstaget til MC (MCDS) var uten residiv etter 5 år. De fant også at det var 
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en mer pålitelig prediktiv faktor om pasienten ble vurdert til å ha progressiv sykdom eller 

ikke, ved bruk av mRECIST (p < 0.001). De påpeker at unøyaktige vurderinger av størrelse 

og antall tumorer ved diagnosetidspunktet er svært alvorlig, for eksempel dersom man gjør en 

feilvurdering som ender med at pasienten ikke får tilbud om levertransplantasjon. I tillegg 

påpeker de betydningen av at TACE behandling fordrer at det tas CT eller MR initialt før 

TACE behandling i tillegg til etterpå, slik at man har en økt sjanse for å oppdage det dersom 

man har vurdert feil størrelse og antall tumorer. Otto et al 2013 anbefaler derfor i sin studie at 

man i fremtiden bør ha med tumorrespons på TACE i fremtidige retningslinjer. 

 

Welling et al har utført en multisenter kohortstudie som bekrefter flere av Otto et al (2013) 

sine påstander (34). 441 pasienter fra 3 ulike transplantasjonssentre deltok i studien og målet 

var å definere HCC spesifikke prognostiske faktorer som kunne si noe om residiv etter 

transplantasjon, samt om locoregional behandling kunne begrense antallet residiv. De 

benyttet MELD score for å måle og prioritere hvilke pasienter som skulle få bli med i studien. 

283 av pasientene mottok DS behandling før levertransplantasjon, hvorav 170 av disse fikk 

TACE behandling. De konkluderer med at størrelsen på en HCC tumor ved diagnostisering 

eller etter at leveren har blitt tatt ut, altså i eksplantatet, sammen med mikrovaskulær 

invasjon, representerer de aller viktigste prediktorene for HCC residiv etter 

levertransplantasjon (p < 0.05). De slår også fast at locoregional behandling, som fører til en 

redusert tumor størrelse, kan redusere HCC residiv etter transplantasjon.   

 

En annen forskergruppe som har sett på respons på TACE behandling før 

levertransplantasjon hos HCC pasienter er Allard et al (2015). De utførte en kasus 

kontrollstudie hvor de fokuserte på prognostisk betydning av patologisk respons (PR) etter 

TACE i cirrhotiske pasienter som har fått leverreseksjons- eller transplantasjonsbehandling 

(35). De ønsket også å identifisere prediktorer som kunne forutsi komplett PR (cPR). cPR ble 

definert som at man ikke lenger kunne se noe kontrastoppladende vev inne i tumoren etter 

TACE behandling. 373 pasienter i tidsrommet 1990-2010 med HCC fikk TACE behandling 

etterfulgt av leverreseksjon eller levertransplantasjon. 5-års-overlevelse var høyere hos de 

pasientene som oppnådde cPR sammenliknet med dem som ikke gjorde det. Etter 

levertransplantasjon så man en 5-års-overlevelse på 84% hos dem med cPR kontra 65% hos 

dem som ikke oppnådde cPR (p=0.09). De fant også argumenter for å sette en cut-off verdi 

på >90% nekrose etter TACE behandling som en faktor med innvirkning på generell 

overlevelse og 5 års overlevelse. De konkluderte med at en komplett eller tilnærmet komplett 
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PR øker langtidsoverlevelsen hos cirrhotiske pasienter med HCC uavhengig av andre 

patologiske faktorer. De understreker derfor viktigheten av lokoregional behandling for å 

redusere tumorbyrde.  

 

4.2 AFP verdier som biologisk seleksjonskriterie 

I 2013 publiserte Lai et al en studie der de så sammenhengen på AFP verdier og residiv (36). 

De var interessert i både absolutt verdi av AFP samt endring over tid. Grenseverdien for 

endring ble satt til 15 ng/ml/mnd og tidspunkt for målingene var 1 gang på venteliste og 1 

gang rett før LT. Grenseverdiene for absolutt verdi ble satt til 200 og 400 ng/ml og disse ble 

målt rett før LT. 

Pasienter innenfor og utenfor MC ble inkludert, men pasienter ble kun tilbudt LT dersom de 

havnet innenfor MC eller UCSF kriteriene etter downstaging. Det ble hovedsakelig brukt 

TACE for downstaging, men noen pasienter ble tilbudt PEI, RF, LR eller en kombinasjon av 

disse. Respons på behandling ble målt etter mRECIST.  

Endringer i AFP verdi > 15ng/ml/mnd og tumorprogresjon målt etter mRECIST var i 

gruppen utenfor MC de beste prediktorer for tilbakefall (p=0.008 og p=0.002). Disse 

risikofaktorene var også de beste prediktorer i gruppen som befant seg innenfor MC (p= 

0.001 og p= 0.02).  

Med tanke på 5 års overlevelse ble kun AFP endring vurdert som statistisk signifikant 

uavhengig risikofaktor (p=0.02). Jo flere risikofaktorer pasientene hadde desto dårligere 

prognose. Pasienter utenfor MC uten risikofaktorer hadde en bedre prognose enn pasienter 

innenfor MC med en risikofaktor tilstede (83,5% vs 67.3%). Pasienter utenfor MC med 

minimum 1 risikofaktor til stede hadde dårligst prognose.   

Denne studien kombinerer radiologisk vurdering med biologiske verdier og viser at dette har 

betydning for alle HCC tilfeller, enten de befinner seg utenfor MC eller innfor MC. Det viser 

seg i så måte å være en bedre vurdering enn kun morfologisk vurdering som kan føre med seg 

mange feilkilder. Pasientene ble tilbudt flere typer downstaging modaliteter, noe som kan 

vurderes som bias for denne studien, men ved å godta denne heterogeniteten var det mulig å 

inkludere flere pasienter.  
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En liknende oppdagelse som overnevnte studie gjorde Vibert et al allerede i 2009 da de 

sammenliknet statisk AFP verdi med AFP endring, og sammenhengen mellom disse verdiene 

og prognosen til pasienter med AFP produserende HCC svulster (37). Grenseverdien ble også 

her satt til 15 ng/L/mnd. Tilbakefall var signifikant høyere ved en AFP økning over 

grenseverdien (p=0.01). 5 års overlevelse var også signifikant lavere i denne gruppen med 

54% sammenliknet med 77% dersom de hadde en AFP endring <15 ng/L/mnd (p=0.02)  

Studien fant at disse faktorene var uavhengige prediktorer for overlevelse og residiv. De fant 

også at overlevelse var sterkt korrelert til antall tumorer og oppdaget en lavere overlevelse 

dersom pasienten hadde > 3 svulster (p=0.03). Alder viste seg i tillegg til AFP progresjon å 

være av betydning for residiv og pasienter over 60 fikk hyppigere tilbakefall (p=0.03) 

Disse to studier konkluderer med at det er bedre å bruke dynamiske størrelser i stedet for 

statiske verdier, da dette sier mer om tumorens egenskaper og aggressivitet. AFP endring har 

i begge tilfeller vist å være en uavhengig prognostisk faktor, både for overlevelse og residiv, 

men er kun aktuell dersom tumoren produserer AFP. Som tidligere nevnt gjelder dette kun 

for 50 % av HCC tilfeller. 

Merani  S. et al er en annen forskningsgruppe som undersøkte viktigheten av verdiendring 

fremfor absolutte størrelser (38). De undersøkte AFP – endring fra diagnosetidspunktet til 

transplantasjonstidspunkt. Pasienter som hadde AFP>400ng/ml ved diagnosetidspunkt ble 

behandlet med downstaging. De pasienter som responderte godt på behandlingen og etter 

denne nådde en AFP < 400ng/ml hadde en liknende prognose som de pasienter som i 

utgangspunktet befant seg <400 ng/ml (3-års overlevelse på 81% vs 74%). Pasienter med 

økende AFP verdier (<400ng/ml ved første måling, >400 ng/ml ved andre måling) kunne vise 

en dårligere overlevelse, sammenlignbart med de pasienter som viste høye AFP verdier ved 

diagnosetidspunkt. Det interessante er at pasienter med AFP<400ng/ml ved 

diagnosetidspunktet hadde en signifikant bedre overlevelse enn pasienter med AFP> ng/ml 

(p<0.001), noe som betyr at dersom pasienter responderer godt på behandling har han ha en 

tilnærmet like god eller bedre overlevelse selv om han i utgangspunktet var vurdert som 

inoperabel grunnet høye for høye verdier. Pasienter med høyest fall i AFP verdi kunne vise til 

høyest overlevelse. Det vil si at dersom pasienten ved diagnosetidspunktet hadde en AFP 

verdi på >1000 ng/ml og netter downstaging endte opp med en verdi på <400 ng/ml, var 

overlevelsen signifikant bedre enn hos de som i utgangspunktet befant seg mellom 400 – 700 



 34 

ng/ml. Det skal nevnes at færre pasienter med så høye verdier kunne vise til vellykket 

behandling enn pasienter med lavere verdier.  

Denne studien illustrerer viktigheten av tumorevaluering etter behandling og på venteliste. 

Den viser at overlevelsen er høyere jo mer tumor lar seg påvirke av ytre faktorer. Den viser at 

pasienten med en høy AFP, og som ifølge etablerte kriterier ville klassifiseres som 

inoperabel, kan ha en tilnærmet lik overlevelse som pasienter innenfor disse kriteriene, 

dersom tumor responderer godt på downstaging. Dette er en stor studie og representerer stor 

grad av overførbarhet. Det bør vurderes å tas hensyn til disse endringene i klinisk praksis, 

dersom det dreier seg om AFP sekrerende HCC svulster.  

 

4.3 Tumorvekst som seleksjonskriterie 

Hanouneh presenterte i 2011 ideen om at statisk tumorstørrelse sier lite om tumorbiologi og 

at derfor endring av størrelse, slik som tumorvekst, kan være en bedre indikasjon for 

tumorens oppførsel, aggressivitet og dermed for pasientens prognose. De vurderte vekst av 

TTV mellom første og siste bildemodalitet før annen behandling. Endringen ble oppgitt i 

TTV-vekst per måned. Studien viste tydelig sammenheng mellom tumorvekst og residiv. 

Grenseverdien ble satt til 1,61cm³/mnd og pasienter med rask tumorvekst (>1,61cm³/mnd) 

fikk i større grad tilbakefall enn de med langsom vekst (p=0.004). Tumorvekst viste ingen 

sammenheng med underliggende sykdomsetiologi, AFP verdier eller mikrovaskulær 

invasjon. Det var derimot en trend til sammenheng mellom tumorgrad og vekst. Lavt 

differensierte tumorer vokste raskere enn de som hadde høyere differensiering, men dette 

nådde ikke statistisk signifikans (p=0.075). Ved sammenlikning av pasienter innenfor og 

utenfor MC så man som forventet at tilbakefall var hyppigere blant de som befant seg 

utenfor. Men residiv hadde sterk sammenheng med tumorvekst og de som hadde sakte 

voksende svulster i gruppen utenfor MC hadde mindre tilbakefall enn de med raskt voksende 

tumorer innenfor MC (p=0.023). Det ble på samme måte utført sammenlikninger med UCSF 

kriteriene, som viste samme resultat. Pasientgruppen innenfor USCF hadde mindre tilbakefall 

enn de utenfor. Av de som befant seg utenfor, viste de med rask vekst hyppigere residiv enn 

de med langsom vekst (p=0.022) 

Studien presenterer potensielt viktige funn men var veldig liten og omfattet kun 12 pasienter 

med residiv. Studien var for liten til å gjøre en multivariat analyse og det er derfor nødvendig 
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med en større studie for å kunne etterprøve slike funn. Ved univariat analyse viste flere 

faktorer sammenheng med residiv slik som økning i AFP, tumorvekstrate, lav differensiering 

og microvaskulær invasjon. 

 

4.4 mRECIST som målemetode for behandlingsrespons 

på downstaging 

I 2010 publiserte J.W. Jang et al en studie der de undersøkte hvilke prognostiske faktorer som 

kunne ha sammenheng med residiv etter LT ved HCC. Residiv er en hyppig årsak til 

mortalitet etter LT for HCC og regnes derfor som et viktig punkt i forhold til vurdering av 

prognose. 37 pasienter, som hadde vært igjennom downstaging terapi ble vurdert for LT. De 

undersøkte følgende faktorer: maksimal tumor diameter, total tumordiameter, viral eller ikke-

viral etiologi, tumorantall, AFP grenseverdi på 100ng/ml, mRECIST og Child pugh. Alle 

eksplanterte organer ble undersøkt histologisk med tanke på behandlingsrespons og 

tumornekrose. De oppdaget at AFP nivåer ≥100 ng/ml, maksimal tumor diameter ≥7 cm, 

total tumor diameter ≥10cm og manglende respons på downstaging var uavhengige 

risikofaktorer som var forbundet med høy grad av residiv, alle med en p-verdi <0,05. 

Vellykket downstaging ble definert som enten reduksjon i antall og størrelse på tumor med 

resultat innenfor MC, eller komplett respons vurdert etter mRECIST. Dersom pasienten 

tilfredsstilte alle de overnevnte faktorene oppnådde man en 6 års overlevelse uten residiv på 

87,5 %(39). Denne var betydelig redusert dersom en eller flere av risikofaktorene var til 

stede, p=0.014 (39).  

Denne studien ble gjennomført i Korea og omfattet kun en liten gruppe på 37 pasienter som 

fikk LT. På grunn av knapphet på organer fra avdød giver i Korea, ble hele 30 av disse 

transplantert med levende donor fra nær familie. Studien presenterer viktige funn, men er for 

liten til at man kan generalisere utfra f 

unnene. Respons på behandling ble vurdert som et viktig punkt, og det ville vært interessant å 

sett sammenheng mellom respons og de andre faktorene. Dette tas ikke med i vurderingen i 

denne studien. 

 

I 2012 undersøkte Bova et al hvilke faktorer som kan forutsi en god respons på downstaging 

(40). Responsen ble vurdert ved hjelp av mRECIST 4 uker etter behandling. Deretter ble 
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pasientene delt inn i grupper etter vellykket eller ikke vellykket downstaging. Pasientgruppen 

befant seg i utgangspunktet utenfor MC og vellykket downstaging innebar både en reduksjon 

i antall og størrelse av tumorer slik at de havnet innunder MC, og en AFP- verdi <100ng/ml.  

De testet både for alder, kjønn, child pugh, meld, underliggende leversykdom og ulike 

tumoregenskaper som antall, størrelse, grad av ascites, kapsel, uni eller bilobær distribusjon 

og også TACE, TOCE og TAE ble vurdert for deres forhold til tumor respons. De beregnet 

også 3 og 5-års overlevelse ved bruk av Metroticket calculator som tar for seg tumor antall, 

tumorstørrelse og mikrovaskulær infiltrasjon. De oppdaget flere faktorer av betydning, men 

de eneste som kunne gi et uavhengig prognostisk svar og si noe om vellykket downstaging 

var AFP <100 (p=0.023) og et godt resultat ved bruk Metroticket calculator for 3-års 

overlevelse (p=0.049). 

Denne studien er med 48 pasienter for liten til å kunne generalisere utfra. Det ble kun brukt 

radiologiske vurderinger og ingen organer ble undersøkt histologisk. Man har derfor ingen 

garanti for at alle svulster er HCC. Flere studier har vist at god histopatologisk respons på 

downstaging henger sammen med god prognose og mindre residiv (41). Men det er viktig å 

ha denne kunnskapen før organet tas ut, slik at man på forhånd kan vurdere hvem som vil 

kunne ha en god respons på downstaging. mRECIST er en måte å vurdere responsen på uten 

å måtte undersøke organet histologisk. Det ville vært nyttig å undersøke graden av samsvar 

mellom respons vurdert etter mRECIST og histopatologisk undersøkelse. 

 

Finkenstedt et al publiserte i 2017 en artikkel der de så på sammenhengen mellom 

neoadjuvant behandling og 5 års overlevelse og residiv(42). Tumorer ble klassifisert etter 

BCLC staging system og mRECIST ble brukt som målemetode for behandlingsrespons. De 

fant at cPR var hyppigere blant BCLC 0 eller A, enn B eller C (p=0.004). 

Samlet i studien kunne man se at tidlig stadium HCC hadde lavere forekomst av residiv og 

større overlevelse enn mellomstadiet eller avansert stadium. Men en subgruppe analyse viste 

at det ikke var noen forskjell i prognose blant pasienter i tidlig stadium enten de hadde god 

eller dårlig respons.  

Derimot fant man at cPR, pPR eller stabil sykdom hos gruppen i mellomstadiet hadde lavere 

residiv enn de med progressiv sykdom i samme gruppe og kunne sammenliknes med 

pasientgruppen i tidlig stadium. I den progressive gruppen fant man derimot en residivrate på 

36%. Kun få pasienter ble klassifisert som avansert, men av disse så man at manglende cPR 
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var assosiert med residiv i >30% av tilfellene. Analyse av 5-års overlevelse viste liknende 

resultater. Pasienter i tidlig- og mellomstadiet viste en overlevelse på henholdsvis 77% og 

79%. I gruppen med avansert sykdom var overlevelsen 56 % og dermed signifikant lavere 

enn de andre gruppene (p=0.005). Pasienter med avansert sykdom og cPR etter behandling 

kunne hadde imidlertid en signifikant høyere overlevelse enn de med progressiv sykdom på 

henholdsvis 87% og 62% (p=0.02). Ved pPR eller stabil sykdom lå overlevelse på 74% i 

denne gruppen. 

I en multivariate analyse viste behandlingsrespons og radiologisk vurdering av 

makrovaskulær invasjon eller ekstrahepatisk manifestasjon seg til å være de eneste 

uavhengige prediktorer for post LT-overlevelse.  

Denne studien viser altså at respons på behandling er et bedre verktøy enn vurdering av selve 

HCC stadiet. God respons på downstaging terapi er forbundet med lav residivrate og høy 

overlevelse, uavhengig hvilket stadium pasienten befinner seg i og bør særlig brukes for å 

vurdere pasienter i mellom eller fremskredent stadium. Progressiv sykdom og ekstrahepatisk 

manifestasjon kan ifølge Finkenstedt et al brukes som kontraindikasjon for transplantasjon.   

 

4.5 Tumornekrose som målemetode for 

behandlingsrespons på downstaging 

A. Kornberg et al publiserte i 2013 en studie hvor de vurderte tumornekrose som respons på 

downstaging intervensjon.  Ønsket grad av tumornekrose innebar nekrose mellom 50 og 

100% og ble vurdert histopatologisk etter uttak av organ. I tillegg ble pasienter klassifisert 

som innenfor eller utenfor MC basert på radiologi. Pasientgruppen som befant seg utenfor 

MC viste en sykdomsfri 5-års overlevelse på 80% dersom de hadde ønsket effekt av 

downstaging, i motsetning til kun 35 % dersom de viste nekrose på < 50% (41). 

Tumornekrose ble med p<0.05 identifisert som en uavhengig statistisk signifikant faktor i 

forhold til sykdomsfri overlevelse i pasientgruppen utenfor MC(41). Resultatene var 

sammenliknbare med og omtrent like gode som resultater for gruppen innenfor MC som viste 

sykdomsfri 5 års overlevelse på 85%.  

Med et antall på kun 36 pasienter utenfor MC er studien for våre formål for liten til å kunne 

generaliseres, men vår vurdering er at postinterventionell tumornekrose likevel bør nevnes 



 38 

som mulig prediktiv faktor. Denne nekrosen lar seg ikke vurdere før organet er tatt ut og det 

er i så måte ikke mulig å si noe på forhånd om hvilke pasienter som kan ha en god prognose 

etter transplantasjon. Derfor kreves det viktige analyser som binder sammen histopatologisk 

nekrose med faktorer som kan forutsi en slik nekrose. Det ville også vært nyttig å vurdere 

dette i forbindelse med mRECIST. Dersom histopatologiske undersøkelser samsvarer med 

mRECIST, vil dette kunne vurderes som en egnet indikator.  

 

4.6 Tumordifferensiering som seleksjonskriterie 

DuBay et al fant i sin studie fra 2011 at pasienter utenfor MC (M+) hadde en avgjørende 

fordel med tanke på residiv og overlevelse dersom man introduserte leverbiopsi og selekterte 

i forhold til tumordifferensiering. Overlevelse var betydelig høyere i M+ gruppen dersom 

tumor viste høy grad av differensiering og ble behandlet med aggressiv downstaging (p=0.03) 

(43). I gruppen som lå innenfor MC viste biopsi ingen sammenheng med utfall. Man kunne 

også observere en tendens til nedsatt residiv i M+ gruppen når seleksjon foregikk i forhold til 

tumordifferensiering, men dette nådde med p=0.08 ingen statistisk signifikans (43). I tillegg 

til tumordifferensiering viste AFP verdier < 400ng/ml ved transplantasjonstidspunkt seg til å 

være en uavhengig prediktiv faktor for sykdomsfri 5- års overlevelse (p=0.007)(43). 

Biopsi kan være en god måte å tilnærme seg de pasienter som befinner seg utenfor MC, men 

det må tas med i betraktning at en biopsi innebærer en risiko for pasienten med tanke på 

spredning av tumorceller og blødning ved portal hypertensjon. Murali et al fant i sin studie at 

4 av 9 pasienter som fikk residiv, fikk dette i nål-kanalen der biopsien ble utført (33). I den 

omtalte studien til DuBay opplevde kun en person spredning med biopsi som sannsynlig 

årsak (43). Studiens styrke er at den er relativt stor og med tanke på pasientpopulasjonen kan 

regnes som overførbar til den europeiske pasientpopulasjonen. 
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4.7 Oversikt over inkluderte artikler 

 Tittel  Forfatter, 

år            

Funn  Styrker  Svakheter  

1 Postinterventio

nal tumor 

necrosis 

predicts 

recurrence-free 

long-term 

survival in 

liver transplant 

patients with 

advanced 

hepatocellular 

carcinoma 

 

Kornberg 

et al, 2013 
 Tumornekrose 

som 

målemetode for 

behandlingsresp

ons 

 Økt overlevelse 

hos pasienter 

med nekrose 

mellom 50 og 

100% 

 Prospektiv 

studie 

 Univariate og 

multivariate 

analyse 

 Liten 

studie 

 Organet 

må tas ut 

for 

vurdering 

2 Liver 

transplantation 

for advanced 

hepatocellular 

carcinoma 

using poor 

tumor 

differentiation 

on biopsy as an 

exclusion 

criterion 

 

DuBay et 

al, 2011 
 Tumordifferensi

ering avgjør 

prognose hos 

pasienter 

utenfor MC 

 AFP >400 

ng/ml forbundet 

med lavere 

overlevelse 

 Stor studie 

 overførbarhet 

 Fare for 

blødning 

og 

spredning 

ved biopsi 

 Retrospekt

iv studie 

3 Benefit of 

downsizing 

hepatocellular 

carcinoma in a 

liver transplant 

population 

 

Jang et al, 

2010 
 mRECIST som 

målemetode for 

behandlingsresp

ons  

 AFP > 

100ng/ml 

dårligere 

prognose 

 Best utfall 

dersom begge 

kriterier oppfylt 

 Tumorstørrelse 

>7 cm 

forbundet med 

dårlig respons 

på TACL og 

prognose 

 Ser på 

sammenheng 

mellom AFP 

og mRECIST 

 Ingen 

begrensninger 

i 

tumorstørrelse 

og antall 

 Liten 

studie 

 Poplasjon I 

korea 

 Mange 

transplante

rt med 

levende 

donor 

 Kun brukt 

TACL som 

metode for 

downstagi

ng 

4 Rate of tumor 

growth 

predicts 

recurrence of 

hepatocellular 

carcinoma 

after liver 

transplantation 

in patients 

beyond Milan 

or UCSF 

criteria 

Hanouneh 

et al, 2011 
 Tumorvekst 

bedre indikator 

for prognose 

enn statisk 

tumorstørrelse 

 Pasienter med 

vekst >1,61 

cm³/mnd 

dårligere 

prognose 

 AFP økning 

betydning for 

 Sammenliknin

g med både 

MC og UCSF 

 Liten 

studie 

 Mangler 

multivariat 

analyse 

 Bildediagn

ostikk kan 

gi 

feilestimer

ing 
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 prognose 

5 How to decide 

about liver 

transplantation 

in patients with 

hepatocellular 

carcinoma: size 

and number of 

lesions or 

response to 

TACE? 

Otto et al, 

2013 
 Ser på om man 

burde utføre 

levertransplanta

sjon ved HCC 

selektert ut fra 

respons på 

TACE eller på 

morfologisk 

vurdering av 

størrelse og 

antall tumorer. 
 Bruker RECIST 

kriterier 

 136 pasienter, 

altså ganske 

stor studie 
 46 pasienter 

utenfor MC, 

altså ganske 

god andel 

 

6 The impact of 

waiting list 

alpha-

fetoprotein 

changes on the 

outcome of 

liver transplant 

for 

hepatocellular 

carcinoma 

Merani et 

al, 2011 
 AFP- endring er 

en bedre 

prognostisk 

factor enn 

statisk AFP 

verdi 

 Pasienter som i 

utgangspunktet 

vurderes som 

inoperabel kan 

ha god 

overlevelse 

dersom de viser 

god respons på 

downstaging 

 Stor studie 

 

 Undersøke

r kun AFP 

og TTV 

 Sier 

ingenting 

om residiv 

7 Multicenter 

Study of 

Staging and 

Therapeutic 

Predictors of 

Hepatocellular 

Carcinoma 

Recurrence 

Following 

Transplantatio

n 

Welling et 

al, 2018 
 Kohortestudi 
 Mål om å finne 

spesifikke 

prognostiske 

faktorer for 

residiv etter 

levertransplanta

sjon 
 Bruker MELD 

score 

 Stor studie, 3 

sentre er 

involvert 
 441 pasienter 

 

8 Does 

pathological 

response after 

transarterial 

chemoemboliza

tion for 

hepatocellular 

carcinoma in 

cirrhotic 

patients with 

cirrhosis 

predict 

outcome after 

liver resection 

or 

transplantation

? 

Allard et 

al, 2015 
 Ser på respons 

på TACE og 

prognostisk 

signifikans av 

patologisk 

respons etter 

TACE 
 Case controll 

studie 

 

 Studien går 

over 20 år og 

inkluderer 373 

pasienter, altså 

en relativt stor 

studie 

 

9 Predictive 

factors of 

Bova et al, 

2013 
 Beregning av 3 

års overlevelse 

 Bruker ulike 

typer 

 Liten 

studie 
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downstaging of 

hepatocellular 

carcinoma 

beyond the 

Milan criteria 

treated with 

intra-arterial 

therapies 

 

ved hjelp av 

metroticket 

calculator er 

uavhengig 

prognostisk 

faktor 

 AFP < 

100ng/ml 

uavhengig 

prognostisk 

faktor 

downstaging 

 
 Bruker kun 

radiologisk

e 

modalitete

r 

10 Excellent 

post‐transplant 

survival in 

patients with 

intermediate 

stage 

hepatocellular 

carcinoma 

responding to 

neoadjuvant 

therapy 

Finkensted

t, 2016 
 Vurdering av 

behandlingsresp

ons med 

mRECIST bør 

brukes hos 

pasienter med 

BCLC mellom 

eller tidlig 

stadium 

  

11 Complete 

Pathologic 

Response to 

Pretransplant 

Locoregional 

Therapy for 

Hepatocellular 

Carcinoma 

Defines Cancer 

Cure After 

Liver 

Transplantatio

n: Analysis of 

501 

Consecutively 

Treated 

Patients 

Agropian 

et al 
 cPR gir 

vesentlig bedre 

overlevelse enn 

ikke-cPR 

 Presenterer 5 

uavhengige 

prediktorer for 

cPR 

 

 Vurderer både 

betydning av 

cPR og hvilke 

faktorer som 

kan forutsi en 

cPR 

 Ser på både 

residiv og 

overlevlse 

 Ser på ulike 

intervensjoner 

i forhold til 

cPR 

 Retrospekt

iv studie 

12 Alpha-

fetoprotein and 

modified 

response 

evaluation 

criteria in solid 

tumors 

progression 

after 

locoregional 

therapy as 

predictors of 

hepatocellular 

cancer 

recurrence and 

death after 

transplantation 

Lai et al. 

2013 
 Vurdering 

avAFP endring 

git bedre 

grunnlag for 

vurdering av 

prognose enn 

statiske verdier 

uavhengig av 

morfologisk 

vurdering 

 mRECIST og 

AFP endring 

uavhengige 

risiko faktorer 

for recidiv 

utenfor MC 

 stor studie 

 Pasienter fra 

flere sentre 

 Bruk av 

flere typer 

downstagi

ng terapi 

13 Progression of 

alphafetoprotei

n before liver 

transplantation 

Vibert et 

al, 2010 
 AFP progresjon 

sammenheng 

med dårlig 

prognose for 

  Kun 

pasienter 

med AFP 

sekrerende 
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for 

hepatocellular 

carcinoma in 

cirrhotic 

patients: a 

critical factor 

overlevelse og 

residiv 

 Endring i AFP 

er en bedre 

prognostisk 

faktor enn 

statiske AFP 

verdier 

tumorer 

inkludert i 

studien 

 Kun HCC 

som følge 

av 

levercirrho

se 

inkludert i 

studien 

14 Systematic 

review of 

outcome of 

downstaging 

hepatocellular 

cancer before 

liver 

transplantation 

in patients 

outside the 

Milan criteria 

Gordon-

Weeks et 

al, 2011 

 Vellykket 

downstaging 

behandling slik 

at pasienten 

kom inn under 

MC gir 

sykdomsfri 

overlevelsesrate 

er 

sammenlignbare 

med pasienter 

innenfor MC 

ved 

diagnosetidspun

ktet 

 Systematic 

review 
 Stor og 

systematisk  
 Går gjennom 

studier fra 

MEDLINE fra 

21952, 

Embase fra 

1980 og 

Cochrane 

library 
 Åtte studier 

totalt 
 720 pasienter 

inkludert 

 

15 Liver 

transplant for 

patients outside 

Milan criteria 

Levi 

Sandri et 

al, 2018 

 Bruken av 

downstaging 

ved HCC gjør 

det mulig å 

selektere 

pasienter til 

levetransplantas

jon dersom de 

har god respons 

på behandling, 

selv om de 

befinner seg 

utenfor MC ved 

diagnosetidspun

ktet 

 Ser på svært 

mange av det 

arbeidet som 

er gjort i 

forbindelse 

med å lete 

etter nye 

seleksjonskrite

rier 

 

16 Predictors of 

Successful 

Downstaging of 

Hepatocellular 

Carcinoma 

Outside Milan 

Criteria 

 
 

Murali et 

al, 2016 
 TTV > 200cm³ 

er en god 

prognostisk 

factor for 

respons på DS 

 Pasienter med 

god respons på 

DS viser høy 

grad av 

overlevelse 
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5 Diskusjon  
 

Per dags dato utgjør HCC pasienter med cirrhose 30-35% av populasjonen på ventelister for 

levertransplantasjoner i Europa (3). HCC er sammen med NASH/NAFLD lever svikt den 

raskest voksende indikasjonen for LT i verden (3). Man står overfor en forventet 5 års 

overlevelse på 65-80% etter LT hos pasienter med HCC som ved diagnosetidspunktet havner 

innenfor MC. Disse pasientene har signifikante fordeler med tanke på overlevelse 

sammenliknet med de pasientene som faller utenfor og bare kan tilbys levertransplantasjon 

dersom de via downstaging kommer seg innunder MC. Vi mener å ha funnet viktige faktorer 

man bør ta hensyn til i en vurdering for transplantasjon hos disse pasientene. Disse faktorer 

har til felles at de tar hensyn til tumorens egenskaper og endring fremfor å forholde seg til 

absolutte cut-off verdier. Denne tilnærmingen er, ifølge fagmiljøet, foretrukket fordi den gir 

lavere risiko for feilestimering, og fordi endring gir et bedre bilde på tumorens aggressivitet 

og dens evne til å la seg påvirke av ytre faktorer (38). 

 

Det har lenge vært fokus på statiske verdier og tumormorfologi med tanke på utarbeiding av 

nye kriterier og det har vært mange forsøk på å utvide de kjente etablerte kriterier. Enkelte 

forskningsgrupper har fått gode resultater ved å utvide kriteriene basert kun på morfologien, 

men her dreier det seg ved de fleste tilfeller om transplantasjon med levende donor, og disse 

trenger ytterligere verifisering med tanke på avdød donor (30).  Eksempler på disse er Tokyo 

kriterier, Asian kriterier og Choi kriterier (30). Andre har sett på absolutte biologiske verdier 

slik som tumormarkørene AFP og DCP. Tidligere studier har rapportert at over 50% av 

hepatocellulære carcinomer produserer AFP (44). AFP er et onkogent stoff som fremmer 

celleproliferasjon og infiltrasjon  og er derfor en uavhengig prognostisk faktor som har sterk 

sammenheng med karinfiltrasjon og histopatologisk gradering (44). I noen studier har man 

forsøkt å kombinere biologiske markører med morfologi og har også med dette oppnådd 

svært gode resultater. Eksempler på disse kombinasjonene er AFP / TTV og kombinasjon av 

DCP og største tumor diameter ved Kyoto gruppen (30).  

I tillegg til studier på biologiske markører har andre studert sammenhengen mellom 

behandlingsresultater og HCC biopsier. Resultater har også her vært gode, men det må tas 

med i betraktning at en biopsi innebærer en risiko for pasienten med tanke på tumorspredning 

og blødning ved portal hypertensjon (30). I studien til Murali et al kunne hele 4 av 9 tilfeller 
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av residiv tilskrives biopsier som årsak (33). Eksempler på kriterier som har inkludert 

biopsier er Hangzou og Toronto kriterier (30). 

Nylig utvikling innenfor transplantasjon ved HCC tilsier at det er mer hensiktsmessig å se på 

endring av både tumor og biologiske verdier enn å forholde seg til statiske verdier. 

Fagmiljøet innen HCC mener at dette gir oss et mer helhetlig bilde av tumorens biologiske 

egenskaper og aggressivitet og er dermed en indikasjon på hvor lett tumoren lar seg påvirke 

av ytre faktorer (33). Disse tumorendringene omfatter også respons på behandling, som av 

flere anses som gjennombrudd i prosessen med å danne nye seleksjonskriterier (3). Otto et al 

har vist i flere studier at tumorprogresjon etter TACE eller på venteliste kan være en viktig 

negativ prognostisk faktor (18, 19). Murali viste i 2016 at god respons på downstaging hang 

sterkt sammen med overlevelse og avdekket også at overlevelsen er bedre jo mer tumoren lar 

seg påvirke av DS (33). Andre har sammenliknet både absolutte verdier av og endringer i 

AFP og har funnet AFP-endring som den eneste statistisk signifikante faktor for overlevelse 

og residiv (36, 37).(36, 37).   I tillegg til å kartlegge responsen på DS har interessen vært stor 

for å avdekke faktorer som kan brukes til å forutsi en slik respons, dette for å kunne fange 

opp aktuelle pasienter så tidlig som mulig (32, 33).  

AFP har ved flere anledninger vist seg som en uavhengig prognostisk faktor og kan med 

fordel tas hensyn til i vurderingen, men det foreslås å bruke AFP sammen med andre faktorer 

fordi kun en del av HCC svulster produserer AFP (40). Respons på downstaging har ved flere 

tilfeller vist seg som en god indikator for valg av pasienter utenfor fastsatte kriterier. Når 

svulster ikke produserer AFP er det nødvendig å vurdere denne responsen uavhengig av AFP-

verdier. Vi har i vårt søk funnet studier som i forbindelse med dette tar for seg mRECIST 

eller histopatologisk vurdering. Kornberg et al viste i 2013 at dersom man fant >50% nekrose 

i tumor etter DS, kunne dette predikere enn 5-års overlevelse på 80% (41). En slik 

histopatologisk vurdering skjer først etter uttak av organ og for å nå denne kunnskapen 

tidligere ville det være aktuelt å koble dette funn til mRECIST. Vi kunne ikke finne nok 

relevant litteratur som sammenliknet mRECIST med histopatologisk vurdering, men en cPR 

ved vurdering etter mRECIST viste seg i flere tilfeller å være en god prediktor for overlevelse 

(39, 42). Finkenstedt et al konkluderer med at mRECIST egner seg godt til vurdering av 

prognose, og dermed seleksjon av pasienter til transplantasjon, for pasienter som er utenfor 

MC (42). Pasienter utenfor MC som kunne vise en cPR eller pPR etter DS hadde en bedre 

prognose enn de pasienter som i utgangspunktet befant seg innenfor MC, men hvor 

sykdommen etter mRECIST ble vurdert til progressiv (42). 
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Inkludering av biologiske markører og histopatologisk vurdering av tumorrespons, 

karinfiltrasjon og tumordifferensiering har vist å overgå de tidligere satte morfologiske 

kriterier og Levi Sandri et al foreslår derfor i sin world rewiew å bruke disse for å selektere 

pasienter for downstaging (30).  De fastslår at tumorbiologi, slik som tumordifferensiering, 

vaskulær invasjon og serum AFP har vist seg å forutsi post-transplant residiv og overlevelse 

bedre enn morfologiske parametere(30). 

Galle et al uttaler i sine retningslinjer fra 2018 at de ser for seg at det i nær fremtid vil dannes 

nye seleksjonskriterier for levertransplantasjon ved HCC. Disse retningslinjene antar de vil 

inneholde ulike markører for tumorbiologi kombinert med morforlogiske kriterier (3). De 

understreker at de ser for seg at aktuelle markører vil være AFP og tumorrespons på DS (3).  

De fremmer en sterk anbefaling i sine retningslinjer om å prioritere arbeidet med å forske på 

og validere aktuelle kriterier.   

Mazzaferro, Battiston og Sposito (2018) anbefaler at når man utforsker en mulig utvidelse av 

MC i tiden fremover bør man utvise stor varsomhet (45).  Forfatterne konkluderer med at det 

i dag likevel er mer valide argumenter for å anbefale en utvidelse av kriterier for å få 

levertransplantasjon ved HCC enn tidligere, men at de ønsker at dette settes i system (45). De 

anbefaler bruk av staging protokoller for å forsøke å forutsi utkomme av behandlingen, hvor 

kriterier er knyttet til kliniske forhold, tumor biologi, molekylær profil og respons på LRT. 

De anbefaler også at man foretar en helhetsvurdering hvor man forsøker å anslå pasientens 

sannsynlige fremtidig livslengde med tanke på om han faktisk kan ha nytte av 

transplantasjonen (45).  

Vi har konsentrert oss om retrospektive studier i vår sammenstilling og dette er i seg selv 

forbundet med bias og begrensninger med hensyn på vitenskapelig validitet. Det er dog 

usannsynlig at man kommer til å utføre store prospektive studier med tanke på å 

sammenlikne ulike kriterier for LT ved HCC (3).  

Vi mener at oppgaven gir en oversikt over viktige faktorer det bør tas hensyn til når pasienter 

utenfor MC skal vurderes for transplantasjon. Vi har også funnet faktorer som kan egne seg 

bedre i forhold til vurdering av prognose enn bruk av MC alene, både med tanke på 

feilestimering og vurdering av tumorens oppførsel og aggressivitet. 
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6 Begrepsavklaringer 
 

AFP:   Alfaføtoprotein 

Aflatoksin: Aflatoksiner er mykotoksiner som produseres av visse Aspergillusarter og 

dannes ved lagring (lagersopp). Aflatoksiner kan dannes i blant annet i mais, 

nøtter, krydder, enkelte planteoljer, fiken og annen tørket frukt. Aflatoksiner 

er generelt kreftfremkallende og de kan skade arvestoffet (DNA) etter høyt 

inntak over en lengre periode. 

BCLC:  Barcelona Clinic Liver Cancer Staging and Treatment strategy 

 

Child Pugh:  Forkortes CP. er en skala som benyttes for å bedømme graden av 

leversykdom, deles inn i grad A, B og C etter hvor alvorlig leversykdommen 

er, hvor A er den minst affiserte graden. Benyttes når man skal vurdere aktuell 

behandling for HCC og for operasjonsplanleggingen. 

  

Downstaging: Forkortes DS, betyr reduksjon av tumor ved bruk av lokal regional terapi.  

  

LRT:   Lokalregional terapi  

 

EASL:   European Association 

  

ECOG:  Eastern Cooperative Oncology Group. En skala some r utviklet for å si noe om 

hvor godt pasienten tåler en behandling, for eksempel kjemoterapi. 

AASLD:  American Association for the study of liver disease 

 

CT:   Computed tomography 

MR:   Magnetic resonance 

HCV:   Hepatitt C virus  

HBV:   Hepatitt B virus  

HCC:   Hepatocellulær carcinoma 

 

Formell leverreseksjon:  

Det samme som anatomisk reseksjon, segmentectomi og lobectomi. Man vil 

da følge leverens biliære og vaskulære anatomi  

 

Ikke-formell leverreseksjon:  

Kalles også lokal, non-anatomisk reseksjon/ kile-reseksjon. Man fjerner selve 

svulsten med en margin med cirka 1 cm hele veien rundt. Dersom tumor sitter 

rundt store kar kan dette være utfordrende. Av og til gjøres dette inngrepet 

dersom det foreligger flere små metastaser. 
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NAFLD:  Non-alkoholisk fettlever sykdom  

 

NASH:  Non alkolisk steatohepatitt 

 

Okuda:  Et klassifikasjonssystem som brukes i forbindelse med HCC 

 

RFA:   Radiofrekvensablasjon 

 

TAI:   Transarterial infusion chemotherapy, betyr at man injiserer cytostatika direkte 

inn i svulstens arterieforsyning 

 

TAE:   Transarterial embolization, innebærer en embolisering av svulstens 

blodtilførsel 

 

TACE:  Transarterial chemo embolization, Kombinert injeksjon av kjemoterapi og 

emboliserende stoff i svulstens blodforsyning 

 

TEA:  Transarterial ethanol ablation, injeksjon av etanol i svulstens blodforsyning i 

skleroserende øyemed. Ble tidligere benyttet i kombinasjon med Lipoidol., 

men brukes ikke lenger  

 

TNM:   Et klassifikasjonssystem som brukes i forbindelses med HCC og andre 

kreftsykdommer 

 

DEB-TACE:  

TACE med Drug Eluting Beads, fremgangsmåte som ved TACE, men 

kjemoterapeutika bindes til medikamentavgivende kuler slik at frigjøring av 

cytostatika foregår i høyerer konsentrasjon og over lengre tid enn ved 

konvensjonell TACE 

 

LT:   Lever transplantasjon.  

 

MELD:  Model for End-staged Liver Disease 

 

mRECIST:  Modified Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 

 

MC:   Milan Criteria 

 

SIRT:   Selektiv intern radioterapi (SIRT) eller radioembolisasjon (RE) er en lokal-

stråleterapi for primære og sekundære levertumores. Ladet med radioaktivt 

stoff, intern bestråling 
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Perioperativ dødelighet:  

Død som oppstår innen 30 dager etter kirurgi uavhengig av årsak, brukes som 

et mål på nytte-risiko effekt før kirurgisk inngrep). (Perioperativ dødelighet 

ved leverchirrose beregnes vha child-pugh score. Fra Galle 2018 og wikipedia 

 

RE:   Radioembolisering 

 

MWA:  Mikrobølgeablasjon 
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