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Santrauka
Tulžies latakų cistadenoma – tai retas, gerybinis cistinis 
kepenų navikas, išklotas tulžies latakų epitelio. Šie navi-
kai sudaro mažiau nei 5 proc. visų intrahepatinių cistinių 
navikų. Tulžies latakų cistadenomos auga lėtai, dažniau 
diagnozuojamos vidutinio amžiaus moterims. Diagnos-
tika sudėtinga, neretai liga nesukelia simptomų arba klini-
kiniai požymiai neinformatyvūs, nespecifiniai. Laborato-
riniai, instrumentiniai tyrimai padeda įtarti šią ligą, tačiau 
jais remiantis galutinė diagnozė nepatvirtinama. Auksi-
nis standartas diagnozuojant tulžies latakų cistadenomą 
– histopatologinis  tyrimas, patvirtinantis navikinę cis-
tos kilmę. Diagnostikoje šis tyrimas yra kontraindikuo-
tinas, nes iki 30 proc. tulžies latakų cistadenomų linku-
sios supiktybėti ir galima navikinių ląstelių diseminacija. 
Vienintelis efektyvus šios ligos gydymo būdas – kuo 
ankstesnė pericistektomija arba kepenų rezekcija, ra-
dikaliai pašalinant įtariamą cistadenomą. Kiti gydymo 
būdai glaudžiai siejami su ligos recidyvavimu ir cistad-
enomos supiktybėjimo į cistadenokarcinomą tikimybe. 
Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinėje literatūroje pateiktą 
informaciją apie tulžies latakų cistadenomos klinikinius 
požymius, diagnostikos metodus ir gydymo galimybes. 

Įvadas
Tulžies latakų cistadenoma – tai retai pasitaikantis gery-

binis, lėtai augantis cistinis kepenų navikas, kurio kilmė 
yra tulžies latakų epitelis. Dažniausiai šie cistiniai navi-
kai yra intrahepatiniai, retais atvejais gali būti diagnozuo-
jami ekstrahepatiškai – tulžies pūslėje, tulžies latakuose. 
Cistadenomos sudaro mažiau nei 5 procentus nuo visų 
diagnozuojamų cistinių kepenų navikų [1].  Cistadenomų 
dydis gali būti labai įvairus, diametras varijuoja nuo 1,5 
cm iki 35 cm pločio [2]. Tulžies latakų cistadenomos gali-
mos  abiejų lyčių atstovams, tačiau daug dažniau diagno-
zuojamos moterims. Tulžies latakų cistadenoma moterims 

manifestuoja 40-50 gyvenimo metais, kai menopauzės metu 
atsiranda didelis lytinių hormonų pokytis, o vyrams cistad-
enomos kepenyse diagnozuojamos vėlesniame amžiuje, dėl 
mažėjančios lytinio hormonų sekrecijos senstant [3]. Apie 
30 proc. tulžies latakų cistadenomų linkusios supiktybėti į 
cistadenokarcinomą [2]. Dėl šios priežasties būtina ankstyva 
tulžies latakų cistadenomų diagnostika ir tinkamas chirurgi-
nis gydymas, siekiant išvengti piktybinių vėžinių būklių bei 
pagerinti ligos prognozę.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinėje literatūroje 
aprašytus tulžies latakų cistadenomos klinikinius simptomus, 
diagnostikos būdus, leidžiančius lengviau įtarti šį naviką ir 
kuo anksčiau patvirtinti ikivėžinės ligos diagnozę,  apžvelgti 
gydymo metodus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros šaltinių paieška atlikta medicinos mokslo 

duomenų bazėse Pubmed, Cohrane ir mokslinės informaci-
jos paieškos sistemoje Google Scholar. Paieškai naudotasi 
raktažodžiais: tulžies latakų navikas, gerybinis, cistadenoma, 
diagnostika, gydymas  (angl. biliary tumor, benign, cystad-
enoma, diagnostics, treatment) ir jų deriniais anglų kalba. 
Po tyrimų pavadinimo ir santraukos analizės į literatūros 
apžvalgą buvo įtraukti visateksčiai moksliniai tyrimai, 
parašyti anglų kalba, kurių turinys atitiko nagrinėjamą temą. 

Tyrimo rezultatai
Tulžies latakų cistadenomos diagnostika yra kompli-

kuota, dėl lėto augimo būdinga ilga besimptomė ligos 
pradžia, tačiau cistiniam dariniui ženkliai padidėjus gali 
pasireikšti nespecifiniai klinikiniai požymiai. Pagrindiniai 
simptomai - maudžiantis skausmas dešinėje pašonėje, pilvo 
pilnumas, tempimas, ankstyvas sotumas, svorio kritimas ir 
gelta, kuri atsiranda esant cistinio darinio sukeltai tulžies 
latakų obstrukcijai [4]. Rečiau pasireiškia pykinimas, dispep-
sija, anoreksija. Visi išvardyti simptomai būdingi daugeliui 
kepenų ligų, todėl diagnozės nustatymas remiantis vien tik 
klinikiniu ištyrimu yra sudėtingas.

Instrumentiniai radiologiniai tyrimai – vidaus organų 
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ultragarsinis tyrimas, kompiuterinė tomografija, rečiau − 
magnetinio rezonanso tomografija yra pagrindiniai cistinės 
adenomos diagnostikos būdai. Radiologiniuose vaizdu-
ose kepenų cistadenomos požymiai panašūs į kitų cistinių 
ligų, tokių kaip paprastoji kepenų cista, echinokokinė 
cista, kepenų cistadenokarcinoma [5]. Vertinant vaizdus, 
būtina atsižvelgti į požymius, leidžiančius diferencijuoti 
cistadenomą nuo kitų cistinių ligų. Reikėtų įvertinti kepenyse 
matomų cistinių židinių kiekį, cistos sienelės storį, septaciją, 
kontrasto kaupimą, vaskuliarizaciją, kalcifikaciją, intracis-
tinius komponentus, intrahepatinę tulžies latakų dilataciją 
[4,6]. Tulžies latakų cistadenomą galima įtarti, jei cistos 
sienelė storesnė  >2 mm, intensyviau kaupia kontrastą, turi 
>10 mm dydžio mazginių intracistinių komponentų, pert-
varos storesnės nei 3 mm, turi kalcifikacijų, intrahepatiniai 
tulžies latakai išsiplėtę daugiau nei 2 mm [6]. Mokslinėje 
literatūroje aprašomi atvejai, kurių vaizdo tyrimuose nenus-
tatomos cistos pertvaros − tokių tulžies latakų cistadenomų 
diferenciacija dar labiau komplikuota. Tobulėjant šių navikų 
radiologiniams vaizdams, atliekant daugiacentrines navikų 
požymių apžvalgas, tulžies latakų cistadenomų diagnostika 
galėtų dar labiau pažengti į priekį, tačiau dėl reto šių navikų 
pasireiškimo, tai sunkiai įvykdoma.

Keliose studijose teigiama, jog tulžies latakų cistad-
enomos priešoperacinėje diagnostikoje gali būti naudojami 
vėžio žymenų – CA 19-9 ir CEA rodikliai. Šie žymenys yra 
nespecifiški, jų koncentracija serume gali būti padidėjusi es-
ant kitų lokalizacijų navikiniams procesams, kartais padidėja 
net esant paprastai kepenų cistai, o neigiamas kraujo se-
rumo žymenų tyrimas neatmeta tulžies latakų cistadenomos 
diagnozės [2]. Vis dėlto CA 19-9 žymuo kraujo serume gali 
būti naudingas stebint pooperacinę paciento būklę – žymuo 
padidėja neradikaliai išoperavus tulžies latakų cistadenomą 
ir jai supiktybėjus [3]. Plonosios adatos biopsija ir cistadeno-
mos skysčio analizė tiriant vėžio žymenis, tokius kaip CA 
19-9, galėtų patvirtinti neoplazminę cistinio darinio kilmę ir 
atmesti paprastosios ir echinokokinės cistų diagnozę. Šis ty-
rimas nėra indikuotinas, nes pažeidžiamas tulžies latakų cist-
adenomos vientisumas ir gali būti išsėjamos supiktybėjusios 
naviko ląstelės − tokiu atveju recidyvo tikimybė siekia net 
90 procentų [7]. Kiti laboratoriniai kraujo serumo tyrimai 
galėtų padėti diferencijuoti cistos etiologiją – dažnai atlieka-
mas kraujo serologinis tyrimas Echinococcus multilocularis 
ir Echinococcus granulosus imunoglobulinams G aptikti. 
Šis tyrimas padeda atmesti echinokokinės kilmės cistos 
tikimybę.

Galutinė tulžies latakų cistadenomos diagnozė  pat-
virtinama atlikus histopatologinį tyrimą ir cistinio darinio 
preparate radus šiam navikui būdingų bruožų – kubinį ar 
stulpelinį tulžies latakų epitelį, cistos pertvaras, kalcifi-

kacijas, hialininę arba mezenchiminę stromą be invazijos 
į aplinkinius audinius [1]. Jei randama invazijos požymių, 
patvirtinama cistadenokarcinomos diagnozė. Apie 85-90 
proc. tulžies latakų cistadenomų turi mezenchiminės kilmės, 
gleives produkuojančią stromą, kuri yra panaši į kiaušidžių. 
Remiantis naujausiais tyrimais nustatyta, jog ne visos tulžies 
latakų cistadenomos turi mucininę stromą, todėl dažnai cist-
adenomos skirstomos į dvi grupes pagal mucininės stromos 
buvimą. Atsižvelgiant į 2010 metų Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos  klasifikaciją, šią stromą turinčios cistadeno-
mos dar gali būti vadinamos tulžies latakų mucininėmis 
cistinėmis neoplazmomis. Nustatyta, jog šių, mucininę 
stroma produkuojančiu navikų išgyvenamumas yra ilges-
nis, lyginant su stromos neprodukuojančiais navikais, dėl 
hormoninio naviko slopinimo [8].

Priešoperacinė tulžies latakų cistadenomos diagnozė 
yra svarbi siekiant išvengti netinkamų gydymo taktikų, 
tokių kaip perkutaninė aspiracija, cistos fenestracija ar 
etanolio injekcijos. Tulžies latakų cistadenomos gydymo 
taktika agresyvi – norint išgydyti pacientą, būtina atlikti 
radikalų cistos pašalinimą. Kepenų rezekcija ir pericistek-
tomija – tai pagrindiniai tulžies latakų cistadenomos gydymo 
būdai. Operacijos apimtis priklauso nuo cistos lokalizaci-
jos, dydžio, sąlyčio su aplinkiniais dariniais (pvz.: tulžies 
pūsle), piktybiškumo požymių. Pagrindinis operacijos tikslas 
– radikalus cistos pašalinimas. Operacijos metu neturi būti 
pažeidžiamas cistos vientisumas, o rezekcijos krašte turi būti 
histologiškai neidentifikuojamos navikinės ląstelės. Esant 
tulžies latakų cistadenomai, atliekama radikali pericistek-
tomija – cistos ir aplinkinių audinių chirurginis pašalinimas, 
esant cistos sąlyčiui su aplinkiniais audiniais, operacijos 
apimtis gali būti didesnė. Įtariant galimą cistadenomos 
supiktybėjimą, operacijos apimtis turėtų būti išplėsta – gali 
būti atliekama kepenų lobektomija, hepatektomija  (priklau-
somai nuo naviko lokalizacijos). Remiantis naujausių studijų 
duomenimis, saugiausias gydymo būdas yra kepenų reze-
kcija, o pericistektomija turėtų būti indikuotina tik žemos 
intraepitelinės neoplazijos atveju [3]. Histologinis tyrimas 
prieš operaciją dažniausiai neatliekamas, o operacijos apimtis 
turi būti apsprendžiama remiantis makroskopiniu vaizdu, 
radiologinių tyrimų išvadomis.

Operacijos atlikimo būdas gali būti atviras – lapa-
rotominis, arba minimaliai invazyvus – laparoskopinis. 
Laparoskopinės operacijos metu –sunkesnė kepenų mo-
bilizacija, sudėtingiau kontroliuoti kraujavimą, didelė 
tikimybė pažeisti didžiąsias kraujagysles, operuojamą cistą, 
todėl klinikinėje praktikoje cistos pašalinimui dažniau atli-
ekama laparotominė operacija. Operuojant cistinius navi-
kus nustatyta, jog atliekant tulžies latakų cistadenomos 
laparotominę operaciją, recidyvavimo tikimybė (14,7% 
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atvejų) yra mažesnė, lyginant su laparoskopinėmis oper-
acijomis (33,3% atvejų) [4]. Kepenų transplantacija gali 
būti indikuojama, kai cistadenomos užima didelį kepenų 
tūrį, negali būti radikaliai išoperuojamos dėl savo centrinės 
lokalizacijos arba yra dauginės cistos, išsidėsčiusios abiejose 
kepenų skiltyse. Kepenų cistadenomos prognozė taikant 
tinkamą gydymą,  gera – bendras išgyvenamumas sieka 90 
procentų. Recidyvavimo dažnis atlikus operaciją nedidelis 
ir pasitaiko 5-10 proc. atvejų, tačiau esant piktybinei tulžies 
latakų cistadenokarcinomai, tikėtini recidyvai,  o 5 metų 
išgyvenamumo tikimybė yra 75 procentai [9,10].

Išvados
1. Nors tulžies latakų cistadenomos yra retas ir gerybinis 

kepenų cistinis navikas, jis turėtų būti apsvarstytas diferen-
cijuojant kepenų cistinius darinius.

2. Tulžies latakų cistadenomos diagnostika yra sudėtinga, 
nes klinikiniai simptomai nespecifiški ligai, o laboratorinių 
tyrimų, galinčių patvirtinti ligos diagnozę, nėra.

3. Radiologiniai tyrimai, tokie kaip vidaus organų ul-
tragarsinis tyrimas, kompiuterinė tomografija ir magnetinio 
rezonanso tomografija gali būti labai naudingi, atskiriant 
tulžies latakų cistadenomas nuo kitų kepenų cistinių darinių.

4. Dėl didelės tulžies latakų cistadenomos recidyvo 
tikimybės, naviką būtina  radikaliai pašalinti, atliekant 
pericistektomiją arba kepenų rezekciją. 
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Summary
Biliary cystadenoma is a rare benign cystic tumor of the liver, 

lined by the biliary epithelium. These tumors make up less than 
5% of all cystic neoplasms of the liver. Biliary cystadenoma grow 
slowly and usually are diagnosed in middle-aged women. The dia-
gnosis of biliary cystadenoma is complicated: often this disease 
does not cause any symptoms and its clinical features are not very 
informative and non-specific. Laboratory test results and imaging 
studies can hint towards this disease, but the final diagnosis cannot 
be confirmed based solely on them. The gold standard for specific 
diagnosis of biliary cystadenoma is a histopathological exam be-
cause it can show the neoplastic origin of the cyst. Nevertheless, 
this exam is not recommended as 30% of biliary cystadenomas tend 
to become malignant and it may lead to dissemination of the tumor 
cells. The only effective treatment for this disease is resection of 
the liver or pericystectomy by radically removing of the suspected 
biliary cystadenoma. All other treatment options are closely related 
with recurrence of the tumor and higher rate of biliary cystadeno-
ma‘s malignization to cystadenocarcinoma. The aim of this study 
is to overview the clinical symptoms, diagnostic methods and tre-
atment possibilities of biliary cystadenoma in scientific literature.

Conclusions. 1. Even though biliary cystadenoma is a rare and 
benign tumor, it should be included in differential diagnosis of li-
ver cysts. 2. The diagnostics of biliary cystadenoma is complica-
ted because clinical symptoms are not very specific and there are 
no laboratory studies to confirm the diagnosis. 3. Imaging studies, 
for example sonoscopy, computed tomography or magnetic reso-
nance imaging might be helpful in differential diagnosis of biliary 
cystadenoma. 4. Biliary cystadenoma must be radically removed 
in order to achieve good outcomes.
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