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Santrauka
 Hepatoceliulinė karcinoma – tai dažniausias kepenų pir-
minis navikinis susirgimas, lemiantis didelį mirštamumą 
visame pasaulyje. Hepatoceliulinės karcinomos gydymo 
sėkmė ir prognozė gerėja atlikus ankstyvą diagnostiką, to-
dėl labai svarbu laiku įtarti ir pritaikyti klinikinius tyrimo 
metodus, siekiant patvirtinti diagnozę. Pagrindiniams 
ligos diagnostikos metodams priskiriami: ultragarsinis 
tyrimas, kompiuterinės tomografijos bei magnetinio rezo-
nanso su kontrastu tyrimas, mažiau specifiškas pozitronų 
emisijos tomografijos – kompiuterinės tomografijos tyri-
mas, kontrastinis ultragarso tyrimas, serologinių navikinių 
žymenų kraujo serume nustatymas bei hepatoceliulinės 
karcinomos biopsija. 

Įvadas 
Hepatoceliulinė karcinoma (HCC) – dažniausias kepenų 

pirminis navikinis susirgimas, kurio pagrindinis etiologinis 
veiksnys yra virusinė hepatito B infekcija, sukelianti lėti-
nes kepenų ligas ir cirozę. Pasaulyje HCC kasmet suserga 
apie 750 tūkstančių žmonių – tai penktas dažniausias vėžinis 
vyrų susirgimas ir septintas – moterų [1]. Ši liga yra trečia 
dažniausia mirties nuo vėžio priežastis pasaulyje [2], todėl 
svarbu laiku įtarti bei diagnozuoti HCC ir kuo greičiau pradėti 
gydymą, taip sumažinant mirštamumo nuo jos paplitimą. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti literatūrą ir aptarti hepato-
celiulinės karcinomos pagrindinius diagnostikos principus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Sisteminė mokslinės literatūros apžvalga ir analizė atlikta 

naudojantis PubMed mokslinės duomenų bazės duomenimis 
ir remiantis patikimų mokslinių žurnalų publikacijomis. Į lite-
ratūros apžvalgą įtraukti 8 straipsniai, kuriuose aprašomi pa-
grindiniai hepatoceliulinės karcinomos diagnostikos principai.

Tyrimo rezultatai
HCC gydymo sėkmė ir prognozė gerėja kuo anksčiau 

diagnozavus ligą dėl platesnių gydymo galimybių, tačiau 
dėl nespecifinių ligos pasireiškimo simptomų ir didelės eko-

nominės naštos rekomenduojama stebėti tik didelės rizikos 
pacientus (sergantieji kepenų ciroze, hepatito B viruso ne-
šiotojai, vyrai azijiečiai per 50 metų) [3].

Diagnostika ir stebėjimas atliekami ultragarsinio (UG) 
tyrimo metu. Rekomenduojama padidintos rizikos pacientus 
stebėti kas 6 mėnesius, o radus mazgelius < 1 cm, pakartotinai 
tikrinti ultragarsu kas 3-4 mėnesius [3]. UG tyrimo jautrumas 
nustatant visų stadijų HCC varijuoja nuo 30 iki 100 proc. ir 
yra specifiškas 73-100 proc. atvejų. Toks didelis rezultatų 
skirtumas gali būti dėl  pacientų konstitucijos, naviko dydžio 
skirtumų ar ultragarsinį tyrimą atlikusio specialisto įgūdžių 
ir technikos [4].

Esant didesniems nei 1 cm mazgeliams, rekomenduojama 
atlikti kompiuterinės tomografijos (KT) ar dinaminį magneti-
nio rezonanso su kontrastu (MRT) tyrimą. HCC  kraujotaka 
vystosi iš A. hepatica, todėl MRT ir KT tyrimuose jai bū-
dingas toks pat kraujotakos modelis, kaip ir kituose kepenų 
audiniuose [3]. Lyginant UG ir KT tyrimą, pastebėta, kad 
jie yra panašiai jautrūs, tačiau KT yra specifiškesnis, o jo 
neigiama prognostinė vertė didesnė, nei įprastinio UG ty-
rimo [5]. KT tyrime HCC būdingas kontrasto kaupimo ir 
išsiplovimo vaizdas dažnesnis vidutiniškai diferencijuotiems 
navikams ir tik iš dalies pasireiškia navikuose, kurie yra ge-
rai diferencijuoti. Nors KT tyrimas yra naudingas nustatant 
HCC diagnozę, metaanalizė parodė, kad MRT yra jautresnis 
nustatant navikinį pažeidimą, todėl turėtų būti naudojamas 
kaip pirmo pasirinkimo tyrimas, lyginant su KT [3].

Kitas tyrimas, bandytas taikyti diagnozuojant hepatoceliu-
linę karcinomą – pozitronų emisijos tomografijos – kompiu-
terinės tomografijos tyrimas (PET-KT). Šis metodas, lyginant 
su anksčiau minėtais, turintis nedaug diagnostinės vertės 
pirminiam HCC navikui, naudingas nustatant ekstrahepatines 
metastazes [6].

Kaip naujas metodas HCC diagnozavimui gali būti tai-
komas ir kontrastinis ultragarso tyrimas (angl. Contrast – 
enhanced ultrasonography, CEUS). CEUS buvo pritaikytas 
HCC diferencinei diagnostikai nuo kepenų cirozės. Galimybė 
diferencijuoti HCC ir kepenų cirozę atrasta dėl jų skirtingų 
vaskuliarizacijos modelių. Tyrimo metu naudojamas kon-
trastas, kuris gali patekti į kapiliarus ir dideliu tikslumu vi-
zualizuoti vidinę tumoro vaskuliarizaciją. Naviką galima 
vertinti trijose fazėse: arterinėje, portinėje (vyksta praėjus 
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2 minutėms po kontrastinės medžiagos injekavimo) ir vė-
lyvojoje (trunka iki kontrasto pasišalinimo). HCC vaizdas 
kontrastinės sonoskopijos tyrimo metu yra skirtingas ir pri-
klauso nuo fazės: arterinėje fazėje matomas hiperechogeninis 
vaizdas su chaotišku kraujagyslių tinklu; portinėje ir vėly-
vojoje – hipoechogeninis. Tais atvejais, kai HCC yra gerai 
diferencijuota, portinės bei vėlyvosios fazės metu gali būti 
matomas ir izoechogeninis vaizdas [5]. 

Be vaizdo tyrimų yra ir serologinių alternatyvų nustatyti 
HCC, naudojant biologinius žymenis. Plačiausiai naudojamas 
biologinis žymuo – alfa-fetoproteinas (AFP), vertinamas sie-
kiant nustatyti ankstyvos stadijos HCC [6]. Priimta, kad AFP 
padidėjimas per 400 ng/ml kraujyje yra diagnostinis HCC 
kriterijus [7]. Rasta ir daugiau biožymenų, galinčių rodyti 
HCC, tokių kaip alfa-fetoproteino L3 izoforma, des-gamma-
carboxy prothrombin, osteopontinas, Goldžio proteinas 73 
ir kiti, tačiau dar trūksta tyrimų, patvirtinančių šių žymenų 
specifiškumą ir jautrumą HCC diagnostikai [8].

Įtariant HCC, gali būti atlikta adatinė kepenų audinio 
biopsija, bet dėl galimų komplikacijų, navikinių ląstelių iš-
sėjimo galimybės ir didesnės recidyvų rizikos [7] tokį tyrimą 
reikėtų atlikti tik išnaudojus neinvazinius tyrimo metodus. 
Histologinio tyrimo specifiškumas siekia 100 proc. jei biopta-
tas buvo paimtas iš įtariamo naviko, o ne normalios kepenų 
parenchimos. Siekiant išvengti tokių klaidų, rekomenduojama 
atlikti biopsiją KT ar UG kontrolėje [6].

Išvados
1. Hepatoceliulinė karcinoma yra itin dažnas navikinis 

susirgimas, lemiantis didelį mirštamumą, todėl labai svarbu 
laiku įtarti ir diagnozuoti ligą bei kuo greičiau pradėti jos 
gydymą. 

2. Radus didesnius nei 1 cm mazgelius, pagrindinis di-
agnostikos metodas yra magnetinio rezonanso su kontrastu 
tyrimas, tačiau, esant mažesniems nei 1 cm mazgeliams, re-
komenduotinas ultragarsinis kepenų tyrimas. 

3. Kiti rečiau naudojami ir mažesnį jautrumą bei speci-
fiškumą turintys diagnostiniai tyrimai yra: pozitronų emisijos 
tomografija kartu su kompiuterine tomografija, kontrastinis 
ultragarso bei serologinių navikinių žymenų nustatymo ty-
rimas. 

4. 100 proc. specifiškumu pasižymintis diagnostikos 
metodas – hepatoceliulinės karcinomos biopsija, tačiau dėl 
padidėjusios recidyvų rizikos po procedūros, rekomenduo-
jamas kaip paskutinis pasirinkimas.   
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Summary
Hepatocellular carcinoma is the most common primary tumor 

of the liver and is responsible for a high global mortality rate. The 
success and prognosis of hepatocellular carcinoma treatment is 
improved by early diagnosis, which is why timely suspicion and 
application of clinical methods to confirm the diagnosis are cru-
cial. The main diagnostic methods include ultrasonography, com-
puted tomography, magnetic resonance imaging with contrast, less 
specific positron emission tomography-computed tomography, 
contrast-enhanced ultrasound, serum tumour markers and hepato-
cellular carcinoma biopsy. 

Conclusions. 1. Hepatocellular carcinoma is a very common 
tumor with a high mortality rate, so it is very important to suspect 
and diagnose the disease in time, and to start its treatment as soon 
as possible. 2. The main diagnostic modality for nodules bigger 
than 1 cm is magnetic resonance imaging with contrast, but for 
nodules smaller than 1 cm, ultrasound of the liver is more recom-
mended. 3. Other less frequently used diagnostic tests with lower 
sensitivity and specificity include positron emission tomography-
computed tomography, contrast-enhanced ultrasound and serologi-
cal tumour markers. 4. Biopsy of hepatocellular carcinoma, which 
has 100% specificity, is recommended as a last resort due to the in-
creased risk of recurrence after the procedure.   
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