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Santrauka
Tikslas. Apžvelgti galimas Echinococcus multilocularis 
kepenų židinių chirurginio gydymo taktikas ir jų indikaci-
jas, aprašytas mokslinėje literatūroje. Įvertinti Echinococ-
cus multilocularis sukeltos kepenų infekcijos gydymo 
būdą, taikant kepenų rezekciją ir vartų venos ligaciją.
Medžiaga ir metodai. Apžvelgta mokslinė literatūra, apra-
šanti Echinococcus multilocularis sukeltos kepenų infek-
cijos chirurginio gydymo ypatumus. Mokslinė literatūros 
paieška atlikta Pubmed duomenų bazėje. 
Rezultatai. Išanalizuota 20 mokslinės literatūros straips-
nių (iš jų 6 metaanalizės), aprašančių Echinococcus mul-
tilocularis sukeltos kepenų alveolinės echinokokozės 
epidemiologiją, diagnostiką ir chirurginio gydymo ypa-
tumus.
Išvados. Literatūros duomenimis, galima chirurginė 
kepenų alveolinės echinokokozės gydymo taktika pri-
klauso nuo individualaus klinikinio atvejo ir yra pirmiau-
sia orientuota į radikalią rezekciją. Konkretus rezekcijos 
tipas įprastai priklauso nuo numatomo likutinio kepenų 
tūrio. Dviejų etapų kepenų rezekcija su vartų venos li-
gacija yra dažnai taikoma operacinė taktika, suderinanti 
radikalią rezekciją su pakankamu likutiniu kepenų tūriu 
po abiejų rezekcijų. 

Įvadas 
Echinococcus multilocularis ir Echinococcus granulosus 

sukeltos infekcijos yra dažniausios kepenų parazitinės ligos, 
kurios ilgai išlieka besimptomės, o diagnostika dažniausiai 
yra atsitiktinė [1]. Echinococcus multilocularis sukelta alve-
olinė echinokokozė (AE) yra zoonozė, dažniausiai pasireiš-
kianti židininiais pakitimais kepenyse. Žmogus yra tarpinis 
kaspinuočių klasės Echinococcus multilocularis šeimininkas, 
galintis susirgti prarijus kiaušinėlius, išsiskyrusius su ne-
šiotojo išmatomis. Dažniausi natūralūs nešiotojai gamtoje 

yra plėšrūnai: lapės ir šunys [2]. Nepaisant didėjančio ligos 
paplitimo ir įrodymais grįstos informacijos, jos dažniausiai 
nepakanka planuoti tinkamą chirurginio gydymo taktiką. 

Gydant ir diagnozuojant AE, dažniausiai pasitelkiamas 
PSO 2010 metų ekspertų sutarimas dėl cistinės ir alveoli-
nės kepenų echinokokozės diagnostikos ir gydymo, kuris 
veikiau remiasi klinikine patirtimi, nei aukštą įrodymų ly-
gmenį atitinkančiais tyrimais [3]. AE diagnostika remiasi 
klinikiniu, laboratoriniu, instrumentiniu ištyrimu. Klinikinis 
įvertinimas nespecifinis, rezultatyvus tik pažengusios ligos 
atveju. Vertingos diagnostinės informacijos suteikia specifi-
nis serologinis ištyrimas, atliekamas naudojant išgrynintus, 
rekombinantinius ar in vitro sukurtus Echinococcus multi-
locularis antigenus, siekiantis 90-100 proc. diagnostinį jau-
trumą ir 95-100 proc. specifiškumą [4]. Ultragarsinis kepenų 
ištyrimas dažniausiai naudojamas kepenų židininių pakitimų 
diagnostikai, AE įtariama aptikus hiperechogeninius ar hipo-
echgeninius židinius neaiškiais kraštais, paviene kalcifikacija 
ar pseudocistinus darinius, kuriuos netolygiu hiperechoge-
nišku žiedu juosia centrinė nekrozė. Mažiau būdingi bruožai 
gali būti į hemangiomą panašūs hiperechogeniniai mazgai 
arba maži kalcifikuoti mazgai, atsiradę dėl mažo dydžio ar 
žuvusio parazito [3,5]. Patvirtinus diagnozę, nustatoma li-
gos stadija pagal PNM klasifikacinę sistemą (P – parazitinė 
masė kepenyse, N – išplitimas į gretimus organus, M – me-
tastazės) [3].  AE kepenyse gydymas priklauso nuo ligos 
stadijos ir dažniausiai yra kompleksinis. Gydymas apima 
ilgalaikę terapiją albendazoliu ir operacinį radikalų gydymą. 
Paliatyvus ar neradikalus chirurginis gydymas įprastai ne-
taikomas, nes nestebima pranašumo prieš ilgalaikę terapiją 
albendazoliu. Neradikalus chirurginis gydymas reikalingas 
AE komplikacijų šalinimui, jų profilaktikai, arba siekiant iš-
vengti nekrotinės masės infekcijos [6]. Radikalus chirurginis 
gydymas apima radikalią rezekciją ir kepenų transplantaciją. 
Radikalios rezekcijos metodika įprastai pasirenkama pagal 
klinikinę situaciją, įvertinus numatomą likutinį kepenų tūrį, 
chirurginės komandos patirtį ir technines galimybes, tačiau 
pasirenkant rezekcijos tipą, išlieka aukšto lygio įrodymais 
pagrįstų duomenų stygius. 
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Tyrimo tikslas − apžvelgti galimas Echinococcus mul-
tilocularis kepenų židinių chirurginio gydymo taktikas ir jų 
indikacijas, aprašytas mokslinėje literatūroje. Įvertinti Echi-
nococcus multilocularis sukeltos kepenų infekcijos gydymo 
būdą, pritaikant kepenų rezekciją ir vartų venos ligaciją.

Tyrimo objektas ir metodas
Apžvelgta mokslinė literatūra, aprašanti Echinococcus 

multilocularis sukeltos kepenų infekcijos chirurginio gy-
dymo ypatumus. Mokslinės literatūros paieška atlikta Pu-
bmed duomenų bazėje. Išanalizuota 20 mokslinės literatūros 
straipsnių (iš jų 6 metaanalizės), aprašančių Echinococcus 
multilocularis sukeltos kepenų alveolinės echinokokozės 
epidemiologiją, diagnostiką ir chirurginio gydymo ypatumus.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Daugiausia diskusijų keliantys AE gydymo klausimai 

yra indikacijų operaciniam gydymui nustatymas ir operaci-
nio gydymo taktikos pasirinkimas. Išlieka diskusijų ir dėl 
neoperacinių intervencijų, tokių kaip perkutaninis biliarinis 
židinio drenavimas, ar paliatyvių operacinių metodų, tokių 
kaip neradikali rezekcija vaidmuo, gydant AE [5].

 PSO gairės numato apibendrintas AE gydymo indika-
cijas: 1) antihelmintinė terapija indikuotina visiems laikinai 
po radikalios rezekcijos ir nuolatinė visais kitais atvejais;  
2) intervencinės neoperacinės priemonės pranašesnės, negu 
paliatyvi operacija; 3) radikali chirurgija yra pirmo pasirin-
kimo gydymas visais atvejais, tinkamais visiškai židinio 
rezekcijai [3].

Dėl indikacijų operaciniam gydymui klausimų kyla ma-
žai, nes sutariama, kad visais AE atvejais, kai stebimi židiniai 
lokalizuoti tik kepenyse, jie turi būti radikaliai šalinami, jei 
tai įmanoma [1]. Pagrindinis chirurginio gydymo tikslas turi 
būti radikali židinio rezekcija, kurios metu būtina siekti R0 
rezekcinio krašto. Nors anksčiau manyta, kad R1 (mikros-
kopiniai likučiai) ar R2 (makroskopiniai likučiai) rezekcijos 
naudingos mažinant židinio masę, tačiau ilgalaikiai stebėji-
mai parodė, kad neradikalus rezekavimas nėra pranašesnis 
už vaistų monoterapiją ir turėtų būti naudojamas tik kaip 
paliatyvi operacija, esant atitinkamų indikacijų [7].  

Siekiant radikalaus židinių šalinimo, kyla operacinės tak-
tikos pasirinkimo problema. Renkantis radikalaus chirurginio 
gydymo taktiką, labai svarbūs kompiuterinės tomografijos ar 
magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, kurių pagalba 
galima planuoti operacijos apimtį, nustatyti numatomą liku-
tinį kepenų tūrį [3,5]. Įvertinus klinikinį atvejį, renkamasi iš 
skirtingų rezekcijų galimybių: konvencinės vienmomentės 
rezekcijos, konvencinės dviejų etapų rezekcijos, vartų venos 
embolizacijos (PVE) su vėlesne rezekcija, dviejų etapų re-

zekcijos su vartų venos ligacija (PVL) ar kepenų padalijimas 
su vartų venos ligacija (angl. associating liver partition and 
portal vein ligation, ALPPS) [6,8]. 

Konvencinė vienmomentė rezekcija yra tinkamas pasirin-
kimas, nustačius pakankamą numatomą likutinį kepenų tūrį 
po radikalios rezekcijos [6]. Tokiu atveju pašalinamas visas 
židinys ir išvengiama kepenų funkcijos nepakankamumo. 
Konvencinė rezekcija įprastai atliekama esant mažam pa-
vieniam židiniui arba taikoma kairioji hepatektomija, esant 
pakankamam likutiniam kepenų tūriui kairėje [9]. 

Konvencinė dviejų etapų rezekcija taikoma, kai nu-
matomo likutinio kepenų tūrio nepakanka vienmomentei 
rezekcijai. Antroji rezekcija atliekama tik po pirmosios, pa-
kankamai atsikūrus kepenų tūriui. Pastaruoju metu šį būdą 
pakeitusi PVE su vėlesne rezekcija yra pranašesnė dėl ma-
žesnio operacijų ir komplikacijų skaičiaus [9].

Renkantis tarp dviejų etapų rezekcijos su PVL ir PVE 
su vėlesne rezekcija, svarbu žinoti, kad tiek PVL, tiek PVE 
sukelia panašią kepenų skilčių hipertrofiją, todėl PVE su 
vėlesne rezekcija favorizuotina dėl mažesnio invazyvumo 
ir mažesnio operacijų skaičiaus, ypač esant tik vienam ži-
diniui. Dviejų etapų rezekcija su PVL dažniau renkamasi 
esant dauginiams, kepenyse išplitusiems, daugiau segmentų 
apimantiems židiniams, kai nepavyksta išvengti dviejų re-
zekcijų [10]. 

Kepenų padalijimas su vartų venos perrišimu (angl. 
ALPPS) yra dar nauja metodika, pirmą kartą aprašyta 2012 
metais [11]. Jos pranašumas onkologinėje chirurgijoje jau 
pasitvirtino, tačiau iki šiol tėra vienas aprašytas ALPPS pri-
taikymo atvejis, gydant AE. Pagrindinis šio metodo išskir-
tinumas yra kepenų hipertrofijos greitis, leidžiantis antrąją 
rezekciją atlikti po 6-10 dienų [8,12].

Atskiro paminėjimo verta kepenų transplantacija, kaip 
paskutinės eilės radikalaus AE gydymo metodas. Jos pri-
taikymas neabejotinas, esant terminalinam kepenų funk-
cijos nepakankamumui, kaip gyvybę gelbstintis metodas. 
Tyrimais nustatyta, kad kepenų transplantacija yra saugus 
ir efektyvus būdas gydyti AE, pasiektas 90 proc., 85 proc. 
ir 75 proc. išgyvenamumas atitinkamai po 1, 5 ir 10 metų 
nuo transplantacijos [3,13]. 

Paciento stebėjimas po radikalios rezekcijos: net atlikus 
radikalią AE židinio rezekciją ir patvirtinus R0 rezekcinį 
kraštą, PSO rekomenduoja nuolatinį reguliarų paciento ste-
bėjimą dėl naujų židinių bent 10 metų po operacijos. Reko-
menduojama paciento būklės stebėjimui atlikti ultragarso 
ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Tikslinga stebėti 
anti-Em-2 ir anti-Em-18 antikūnų titrą kraujyje, kurie po 
radikalios rezekcijos greitai sumažėja, o jų pakilimas gali 
signalizuoti apie ligos atsinaujinimą [3]. 
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Išvados
1. Literatūros duomenimis, galima chirurginė kepenų 

alveolinės echinokokozės gydymo taktika priklauso nuo 
individualaus klinikinio atvejo ir yra pirmiausia orientuota 
į radikalią rezekciją.

2. Konkretus rezekcijos tipas daugiausia priklauso nuo 
numatomo likutinio kepenų tūrio.

3. Dviejų etapų kepenų rezekcija su vartų venos ligacija 
yra tinkamas būdas suderinti radikalią rezekciją su pakan-
kamu likutiniu kepenų tūriu po abiejų rezekcijų.
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SURGICAL TREATMENT OF ECHINOCOCCUS 
MULTILOCULARIS INFECTION OF THE LIVER
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olar echinococcosis of the liver, alveococcosis of the liver, liver 
resection, ligation of the portal vein.

Summary
Objective. To review the possible surgical treatment of Echi-

nococcus multilocularis liver foci and their indications described 
in the scientific literature. To review the strategy of Echinococcus 
multilocularis hepatic infection treatment by two-stage liver re-
section with portal venous ligation.

Materials and methods. A review of the scientific literature 
analyzing the surgical treatment of the Echinococcus multilocu-
laris liver infection. Literature search was performed using Pu-
bMed resources.

Results. 20 scientific papers were analyzed, including 6 meta-
analyzes describing the epidemiology, diagnostics, and surgical 
treatment features of Echinococcus multilocularis-induced alveo-
lar echinococcosis of the liver.

Conclusions. According to the literature, the possible surgi-
cal treatment strategy for alveolar echinococcosis of the liver de-
pends on the individual clinical case and is primarily focused on 
radical resection. The specific type of resection depends mainly on 
the expected residual liver volume. Two-stage liver resection with 
portal vein ligation is an appropriate way to reconcile radical re-
section with sufficient residual liver volume after both resections.
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