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Santrauka 
Hepatoceliulinė karcinoma įvardijama kaip trečia pagal 
dažnumą onkologinės kilmės mirties priežastis pasaulyje ir 
penkta pagal dažnumą onkologinė liga Vakarų šalyse. Tin-
kamas gydymo pasirinkimas tampa sudėtinga užduotimi, 
jei pacientai serga dar ir kepenų ciroze ar kitomis lėtinėmis 
kepenų ligomis. Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei ap-
tarti įrodymais pagrįstą informaciją apie hepatoceliulinę 
karcinomą ir jos gydymo taktikos ypatumus.

Įvadas
Hepatoceliulinė karcinoma – dažniausiai pasitaikantis 

piktybinis kepenų navikas, sudarantis 90-95 procentus visų 
pirminių kepenų navikų. Tai piktybinis epiteliocitų kilmės 
kepenų navikas, susiformavęs iš hepatocitų. Hepatoceliulinė 
karcinoma įvardijama kaip trečia pagal dažnumą onkologinės 
kilmės mirties priežastis pasaulyje ir penkta pagal dažnumą 
onkologinė liga Vakarų šalyse [1]. Hepatoceliulinės karcino-
mos klinikinė išraiška nespecifinė: negalavimas, viršutinės 
pilvo dalies skausmas, anoreksija, pilnumo jausmas epigas-
triume, svorio netekimas, ascitas, palpuojamas darinys, py-
kinimas ir vėmimas, gelta. Nors žinomai pagrindiniai rizikos 
veiksniai, etiologija ir instrumentiniai tyrimai tobulėja, tačiau 
net ir šiandien sunku anksti diagnozuoti hepatoceliulinę 
karcinomą ir paskirti efektyvų gydymą [2]. Hepatoceliulinės 
karcinomos gydymo būdų yra daug: chirurginė segmentų 
rezekcija, kepenų transplantacija, radiodažnuminė abliacija, 
perkutaninės etanolio injekcijos, krioterapija, transarterinė 
chemoembolizacija, radioembolizacija, sisteminis gydy-
mas sorafenibu. Gydymo  taktika priklauso nuo daugelio 
veiksnių: tumoro dydis, vieta, gretutinės ligos. Tinkamas 
ligos gydymo pasirinkimas tampa sudėtinga užduotimi, jei 
pacientai serga dar ir kepenų ciroze ar kitomis lėtinėmis 
kepenų ligomis [3].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti bei aptarti įrodymais 
pagrįstą informaciją apie hepatoceliulinės karcinomos gy-
dymo taktikos ypatumus. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google 
Scholar, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų bazėse. 
Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka 
ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas įtraukti į 
šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba skelbtos publikaci-
jos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. Atrinkti, išanalizuoti ir 
apibendrinti 4 straipsniai.

Tyrimo rezultatai
Šiuo metu pacientų atrankai ir hepatoceliulinės karci-

nomos gydymo taktikos pasirinkimui plačiausiai taikoma 
Barselonos klinikinė kepenų vėžio stadijavimo sistema. 

Chirurginė rezekcija yra puiki gydymo taktika pa-
cientams, nesergantiems kepenų ciroze. Tokių pacientų 5 
metų išgyvenamumas siekia nuo 41 iki 74 procentų. Apie 
tumoro rezektabilumą sprendžia atsižvelgiant į jo dydį, 
lokalizaciją, liekamąjį kepenų tūrį [4]. Tinkamas opera-
cinio gydymo pasirinkimas yra itin svarbus, siekiant mažinti 
pooperacinį sergamumą ir mirties atvejus operacijos metu. 
Jei kepenų funkcija normali, nuo tumoro dydžio nebūtinai 
priklausys operacijos baigtis, kur kas svarbiau liekamasis 
kepenų tūris ir techniniai operacijos aspektai [3]. Pastaraisiais 
dešimtmečiais Child-Pugh klasifikacija buvo naudojama 
atrenkant kandidatus kepenų rezekcijos operacijai, tačiau kai 
kurių autorių nuomone, jei pacientas priskiriamas Child-Pugh 
A klasei, tai nurodo kepenų funkcijos pažeidimą, reikšmingą 
portinę hipertenziją ir minimalų skysčių susilaikymą, 
reikalaujantį diuretikų vartojimo [2]. Naudojant MELD skalę 
buvo įrodyta, kad jei vertinant serumo bilirubiną, serumo 
kreatininą, INR/SPA, pacientas surinko 8 balus ar mažiau, 
pooperacinio mirtingumo atvejų nebuvo, tačiau jei pacientas 
surinko daugiau nei 9 balus, pooperacinis mirtingumas siekė 
29 procentus [2]. 

Kitas operacinis hepatoceliulinės karcinomos gydymas 
– kepenų transplantacija. Ortotopinė kepenų transplantacija 
apibrėžiama kaip idealus hepatoceliulinės karcinomos gy-
dymo būdas, esant dekompensuotai cirozei. Ši gydymo 
taktika išsprendžia kelias problemas: eliminuoja tumorą ir 
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pašalina kepenų cirozę. Jei pacientas neserga kepenų ciroze, 
mažėja hepatoceliulinės karcinomos recidyvo rizika.

Hepatoceliulinės karcinomos gydymo gairėse nurodomi ir 
nechirurginiai gydymo metodai, taikomi pacientams, kuriems 
kontraindikuotina kepenų rezekcijos operacija ir kepenų 
transplantacija. Vienas toks gydymo metodas – radiodažninė 
abliacija. Metodas pagrįstas lokaliu naviko sunaikinimu 
karščiu. Naudojant šiuolaikines metodikas, galima atlikti 
procedūrą, neatveriant pilvaplėvės ertmės. Kontroliuojant 
sonoskopu, atliekama perkutaninė kepenų naviko punkcija 
specialia adata, kurios galas, esantis navikiniame mazge, 
perduoda specialaus generatoriaus sukuriamas elektromag-
netines bangas. Šios bangos, sukeldamos molekulių oscili-
acijas, generuoja terminį efektą, sunaikinantį naviko ląsteles. 
Procedūros komplikacijų skaičius ir mirštamumas yra 
mažesni, nei atliekant kepenų rezekcijas. Daugelio klinikų 
duomenys rodo, kad naudojant šiuos metodus, pavyksta kiek 
pailginti pacientų, sergančių nerezektabiliu kepenų vėžiu, 
išgyvenamumą arba pristabdyti naviko progresavimą lauki-
antiems kepenų persodinimo operacijos. Panašūs rezultatai 
gauti atlikus navikinių židinių etanolizaciją – sušvirkščiant 
etilo alkoholio į naviką. Šis gydymo metodas taikytinas  tik 
esant hepatoceliulinei karcinomai, o radiodažninė abliacija 
gali būti atliekama esant ir kitos kilmės navikams [5].

Kiti nechirurginio kepenų vėžio gydymo metodai yra 
kepenų arterijos ligavimas, jos embolizacija, intraarterinė 
chemoterapija, sisteminė chemoterapija arba įvairūs šių 
metodų deriniai. Juos naudojant, nežymiai prailginamas 
išgyvenamumas, tačiau išgyvenamumo mediana ne daugiau 
kaip 6 mėnesiai [5].

Išvados
1. Chirurginė rezekcija yra puiki gydymo taktika pa-

cientams, nesergantiems kepenų ciroze.
2. Kepenų transplantacija – idealus hepatoceliulinės 

karcinomos gydymo būdas, esant dekompensuotai cirozei.
3. Nechirurginiai hepatoceliulinės karcinomos gydymo 

metodai taikomi pacientams, kuriems kontraindikuotina 
kepenų rezekcijos operacija ir kepenų transplantacija.  
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Summary
Hepatocellular carcinoma is considered as third cause of cancer 

related death in developed countries and as a fifth most common 
cancer type in the Western countries. It is challenging to treat pa-
tients with hepatocellular carcinoma and underlying liver cirrhosis.

The aim of this study was to evaluate, systematize and analyze 
the data presented in the scientific literature on hepatocellular car-
cinoma and which treatment tactics are best chosen for this disease. 

Conclusions. 1. Surgical resection is an excellent treatment ta-
ctic for patients without cirrhosis of the liver. 2. Liver transplanta-
tion is an ideal treatment for hepatocellular carcinoma in patients 
with decompensated cirrhosis. 3. Non-surgical treatment of hepa-
tocellular carcinoma is indicated in patients with contraindicated 
liver resection and liver transplantation.
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