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Первинний
рак
печінки
відносно
рідке
захворювання, яке складає, за різними відомостями,
від 0,2 до 3% всіх випадків раку. Серед хворих
більше осіб чоловічої статі у віці від 50 до 65 років.
Найбільш часто розвивається гепатоцелюлярний рак
(90%), рідше - холангіоцелюлярний (10%).
У 2004 році у США зареєстровано 18920 нових
випадків раку печінки та жовчних протоків.
При порівнянні з тенденціями при багатьох видах
злоякісних пухлин, кількість хворих на рак печінки
продовжує рости поряд зі смертністю. Рак печінки
зустрічається у 10 разів частіше у країнах, що
розвиваються - Азії та Африці. У багатьох з цих
країн рак печінки - домінуючий вид пухлини.









- гепатоцелюлярна карцинома (гепатома,
печінково-клітинний рак, що походить, як видно
з назви, з клітин паренхіми печінки);
- холангіокарцинома (пухлина з клітин епітелію
жовчних протоків, яка складає 5-30% всіх
первинних злоякісних пухлин печінки);
- ангіосаркома печінки (злоякісна
гемангіоендотеліома печінки - одна з самих
злоякісних пухлин печінки, що походить з
ендотелію судин);
- гепатобластома (злоякісна пухлина печінки
дитячого віку).



Для первинних пухлин печінки характерним є
місцевий інвазивний ріст, особливо часто
пухлина проростає у діафрагму. Віддалені
метастази найчастіше знаходять у легенях (до
45% випадків).
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Стать. Чоловіки частіше хворіють на рак печінки у порівнянні з жінками. Можливо, це
пов’язано з більш частим вживанням чоловіками алкоголю та палінням.
Розвитку раку печінки сприяє хронічний вірусний гепатит (гепатит В або С). Ризик
виникнення печінково-клітинного раку у носіїв вірусу збільшується у 200 разів;
Цироз печінки;
Гемохроматоз (надлишковий вміст заліза в організмі);
Паразитарні хвороби (опісторхоз, шистосоматоз та ін.);
Сифіліс;
Хронічний алкоголізм;
Вплив канцерогенів (поліхлоровані дифеніли, хлоровані вуглеводневі розчинники,
наприклад, тетрахлористий вуглець, нітрозаміни, органічні пестициди, афлатоксини,
що містяться у харчових продуктах).
Паління тютюну. Існує взаємозв’язок між палінням і розвитком раку печінки. Ризик
збільшується при одночасному вживанні алкоголю.
Анаболічні стероїди - чоловічі гормони використовуються деякими спортсменами для
збільшення м’язової маси. Тривале використання анаболічних гормонів може дещо
збільшити ризик розвитку раку печінки.
Миш’як. У деяких частинах світу вживання води, забрудненої миш’яком, збільшує
ризик раку печінки.
Протизаплідні препарати. Використання деяких з цих препаратів може також
збільшити ризик розвитку раку печінки. Натепер використовуються нові види
протизаплідних препаратів і їх вплив на ризик раку печінки ще не відомий.





На початкових стадіях раку спостерігається
загальне нездужання, різні диспепсичні розлади
(втрата апетиту, нудота, іноді блювота), відчуття
важкості у правому підребер’ї, тупі ниючі болі,
підвищення температури. З’являються загальна
слабкість, схуднення, анемія.
З розвитком захворювання може виявлятися
збільшення печінки, печінка може виступати зпід реберної дуги, може набувати дерев’янистої
щільності, горбкуватості. При прощупуванні
ділянки
печінки
може
визначатися
пухлиноподібне утворення. Поступово зростає
жовтуха.

T- первинна пухлина
Tx Не досить даних для оцінки первинної пухлини
T0 Первинна пухлина не визначається
T1 Солітарна пухлина без інвазії в судини
T2 Солітарна пухлина з інвазією в судини або численні
пухлини, жодна з яких не більша 5 см
T3 Численні пухлини розміром понад 5 см у
найбільшому вимірі або ураження основної гілки
ворітної або печінкової вени (вен)
T4 Пухлина (пухлини), яка безпосередньо поширюється
на суміжні органи, крім жовчного міхура, або
пухлина (пухлини) з перфорацією вісцеральної
очеревини

N – Регіонарні лімфатичні вузли (регіонарними
лімфатичними вузлами є лімфатичні вузли воріт печінки
(у т.ч. розташовані в гепатодуоденальній зв’язці)
Nx
Не досить даних для оцінки стану регіонарних
лімфатичних вузлів
N0
Немає ознак ураження регіонарних лімфатичних
вузлів
N1
Наявні метастази в регіонарних лімфатичних
вузлах
M – Віддалені метастази
Mx

M0

Не досить даних для визначення віддалених
метастазів
Віддалені метастази не визначаються

M1

Наявні віддалені метастази

Стадія I

T1

N0

M0

Стадія II

T2

N0

M0

Стадія IIIA

T3

N0

M0

Стадія IIIB

T4

N0

M0

Стадія IIIC

Будь-яке T

N1

M0

Стадія IV

Будь-яке T

Будь-яке N

M1






Інструментальні методи
УЗД (ультразвукове дослідження) має велике
значення у діагностиці пухлинного ураження печінки
через широку доступність та достатню точність. За
допомогою УЗД можна виявити вузлові утворення в
печінці,
за
спеціальними
характеристиками
диференціювати їх доброякісний та злоякісний
характер.
КТ (рентгенівська комп’ютерна томографія), МРТ
(магнітно-резонансна томографія, ядерно-магнітна
резонансна
томографія)
застосовуються
для
діагностики раку печінки, якщо діагноз не вдається
поставити більш простими методами або для
уточнення розповсюдженості процесу.

MRCP. Холангіоцелюлярний рак печінки.
Пухлиною уражені сегментарні протоки
обох часток.

MRCP. Холангіоцелюлярний
рак печінки. Артеріальна фаза

КТ. Гепатоцелюлярний рак








Лабораторні методи
Визначення показників крові, що непрямо
свідчать на користь ураження печінки. Це:
- біохімічний аналіз крови, в якому може
виявлятися підвищення рівню білірубіну,
зниження рівня білка, підвищення вмісту
печінкових ферментів;
- аналіз крови на онкомаркери (показники,
підвищення рівня яких у крові говорить про
наявність у організмі тієї чи іншої пухлини) – АФП
(альфа-фетопротеин ), СА 19-9.







Хірургічне
Абляція (радіочастотна, хіміоабляція,
кріоабляція, електрохімічний лізіс)
Хіміотерапія
Емболізація артерій

Гепатоцелюлярний рак
(операційний препарат)

Холангіокарцинома
(операційний препарат)



Перебіг раку печінки залежить від типу пухлини,
але як правило бурхливий і без лікування через
декілька місяців приводить до смерті хворого.
При операбельних пухлинах середня тривалість
життя пацієнтів після операції складає 3 роки. 5річне виживання – біля 20%.





Оскільки розвитку раку печінки сприяє хронічний
вірусний гепатит В та вірусоносійство, деякі
паразитарні хвороби, канцерогенний вплив на
печінку промислових отрут, в основі первинної
профілактики лежить профілактика цих хвороб і
охорона навколишнього середовища. Вторинна
профілактика полягає у ранньому виявленні та
своєчасному лікуванні хронічних захворювань
печінки.
Особливе значення має боротьба з алкоголізмом,
оскільки цироз печінки (особливо крупновузлову
форма) знаходять приблизно у 60-90% хворих з
гепатомою.










Первинний рак підшлункової залози дорівнює 2-7% від усіх
онкологічних захворювань і має нахил до зростання.
Чоловіки хворіють на рак підшлункової залози у 2,5 рази частіше
жінок. Взагалі рак підшлункової залози - хвороба людей похилого
віку. Близько 90% хворих за віком більше 40 років, 75% більше 50
років та 44% більше 60 років.
У 2005 році в Україні зареєстровано 4675 випадків захворювання на
рак підшлункової залози, або 9,9 на 100 тис. населення. Померло в
цьому ж році від цієї патології 3975 чоловік!
Результати ретроспективних досліджень дають підставу для
передбачення, що харчування, зокрема надмірне вживання м’яса і
жирів тварин і недостача овочів впливає на виникнення раку
підшлункової залози. Другим етіологічним фактором є паління. Це
підтверджується існуванням залежності ризику захворювання від
кількості випалених сигарет, а також посмертними дослідженнями,
які виявляють гіперпластичні зміни у протоку підшлункової залози у
паліїв. Простежується певна залежність раку підшлункової залози від
вживанні алкоголю, впливу індустріальних канцерогенів і ожиріння.
Таким чином заходи профілактики раку підшлункової залози
полягають у дотриманні правил раціонального харчування, відмові
від шкідливих звичок.

За гістологічними даними до 80% випадків раку ПЗ походять з епітелію
протоків, 17- 18% - з залозистих клітин та у 2-3% з острівців Лангерганса.
За локалізацією

Рак голівки ПЗ

75%

Рак тіла

15%

Рак хвоста

10%

Тотальне ураження

5%

За гістологічною будовою
Аденокарцинома

64%

Плоскоклітинний рак

0,5%

Цистоаденокарцинома

0,5%

Ацинарний рак

3%

Недеференційований рак

6%

Пухлини панкреатичних острівців

2%

Некласифіковані пухлини

24%

T
Tx
T0
Tis
T1
T2
T3

T4

Первинна пухлина
Не досить даних для оцінки первинної пухлини
Первинна пухлина не визначається
Carcinoma in situ
Пухлина обмежена підшлунковою залозою, до 2 см
у найбільшому вимірі
Пухлина обмежена підшлунковою залозою, понад 2
см у найбільшому вимірі
Пухлина поширюється за межі підшлункової залози,
але без ураження черевного стовбура або верхньої
брижової артерії
Пухлина поширюється на черевний стовбур або
верхню брижову артерію (нерезектабельна первинна
пухлина)

N

Регіонарні лімфатичні вузли

Nx

Не досить даних для оцінки стану регіонарних лімфатичних
вузлів

N0

Немає ознак ураження регіонарних лімфатичних вузлів

N1

Наявні метастази в регіонарних лімфатичних вузлах

M

Віддалені метастази

Mx

Не досить даних для визначення віддалених метастазів

M0

Віддалені метастази не визначаються

M1

Наявні віддалені метастази

G

Гістопатологічна градація

Gx

Ступінь диференціації не може бути визначений

G1

Високий ступінь диференціації

G2

Середній ступінь диференціації

G3

Низький ступінь диференціації

G4

Недиференційована пухлина

Стадія 0
Стадія IA

Tis
T1

N0
N0

M0
M0

Стадія IB
Стадія IIA
Стадія IIB
Стадія III

T2
T3
T1-3
T4

N0
N0
N1
Будь-яке N

M0
M0
M0
M0

Стадія IV

Будь-яке T

Будь-яке N

M1





Раннє метастазування раку підшлункової залози, швидке
розповсюдження на сусідні органи і тканини, стиснення
крупних венозних судин є причиною складності діагностики
цієї патології. Відсутність ранніх ознак захворювання
приводить до того, що майже 90% хворих спочатку
госпіталізуються до інфекційних лікарень з проявами
жовтяниці, де досить довго обстежуються.
Клінічна картина раку підшлункової залози складається із
симптомів, викликаних безпосередньо пухлиною, і симптомів,
пов’язаних
із
вторинними
ефектами
і
обумовлених
анатомічним відношенням пухлини до вивідних протоків
підшлункової залози. До першої групи найбільш характерні
болі у верхній половині живота, підвищена втомлюваність,
слабкість, схуднення, анорексія, анемія. Друга група
спостерігається внаслідок обтюрації панкреатичних (біль,
схуднення, порушення травлення їжі, кишкові розлади,
вторинний цукровий діабет) і позапечінкових жовчних протоків
(жовтяниця, шкіряне свербіння, збільшення печінки і жовчного
міхура, порушення функції печінки, лихоманка), а також
просвіту дванадцятипалої кишки (відчуття важкості у
епігастральній ділянці, блювання).












При оглядовій рентгенографії черевної порожнини характерними
ознаками раку ПЗ є збільшення розмірів тіні печінки та застійного
жовчного міхура.
Під час рентгенологічного дослідження шлунка та дванадцятипалої
кишки можливо виявити зміщення та інфільтрацію антрального
відділу та великої кривини шлунка, стеноз і зміщення
дванадцятипалої кишки, виразку, деформацію латеральної і
медіальної стінок внаслідок циркулярної інфільтрації 12-п. кишки
пухлиною.
На жаль, ці ознаки притаманні часто занедбаним стадіям раку
підшлункової залози. Найбільшу інформативність при початкових
формах враження головки ПЗ має метод гіпотонічної дуоденографії,
під час якої виявляється звуження просвіту 12-п. кишки, дефект
наповнення медіальної стінки, зміна рельєфу слизової оболонки,
розширення підкови 12-п. кишки.
Фіброгастродуоденоскопія - цінний інформативний метод, що
дозволяє виявити в основному ті ж симптоми, що і гіпотонічна
дуоденографія.
Під час селективної целіакографії можливо виявити ампутацію
перипанкреатичних артерій та вен, їх зміщення або звуження.
Холангіографія виконується у дожовтушному періоді (пероральна,
внутрішньовенна) і жовтушному (транскутанеальна, черезпечінкова,
ретроградна трансдуоденальна).











Комп'ютерна томографія та ультразвукове сканування дозволяє

одержати зображення підшлункової залози, виявити наявність в
ній пухлини за різницею щільності нормальної і пухлинної
тканини.
При радіоізотопному скануванні ПЗ з селенметіоніном можливо
виявити такі ознаки раку, як зміна форми, розмірів і
розташування залози, відсутність накопичення ізотопу будьяким її відділом.
При лапароскопії оцінюється наявність метастазів, асциту, стан
печінки, лімфатичних колекторів, воріт селезінки, малого
сальника.
У хворих на рак підшлункової залози у період холестазу при
дослідженні крові спостерігається гіпербілірубінемія, в
основному за рахунок збільшення прямого білірубіну;
збільшується загальна активність лужної фосфатази; значно
підвищується вміст у сироватці крові трипсину, амілази;
з'являється гіперглікемія - як прояв вторинного цукрового
діабету.
Діагностичне значення в оцінці стану хворого мають
дослідження клінічних аналізів крові, сечі, визначення інших
печінкових проб (трансаміназ, сулемова, тимолова).

Дуоденоскоп фірми Олімпас з
катетером для ретроградної
панкреатикохолангіографії

Ендоскопічна ретроградна
панкреатикохолангіографія

КТ. Пухлина хвоста пішлункової
залози, метастази в печінці, асцит









Лікування онкопатології БПДЗ може бути радикальним та
паліативним. До радикальних операцій відносять резекцію
фатерового соска, панкреатодуоденальну резекцію та
панкреатектомію у I та II ст. процесу. До паліативних операцій
відносять біліодигестивні анастомози. Крім того, застосовують
променеве та хіміотерапевтичнелікування.
На жаль, з-за великого відсотку задавнених форм раку ПЗ
резектабельність пухлин цієї локалізації досить низька.
Променева та хіміотерапія не мають самостійного значення і
застосовуються як доповнення після операції або як паліативне
лікування.
Віддалені результати лікування маловтішні, більшість хворих
помирає в перший рік після операції, п'ятирічна тривалість
життя дорівнює 8-10%. Паліативні операції продовжують життя
на 3-8 місяців.
Летальність після радикальних та паліативних хірургічних
втручань дорівнює від 20 до 80%, а резектабельність не
перевищує 2-10%.















Лімфогранульоматоз (ЛГМ) і негоджкінські лімфоми
(НГЛ) відносяться до злоякісних лімфом, або
системних
злоякісних
пухлин
лимфоїдної
і
кровотворної тканин із переважним ураженням
лімфатичних вузлів (ЛУ).
Відповідно до гістологічної класифікації пухлинних
захворювань кровотворної і лимфоїдної тканин,
прийнятої ВООЗ у 1976 році, серед пухлин
виділяють:
А. Лімфосаркому
Б. Грибовидний мікоз
В. Плазмоцитому
Г. Ретикулосаркому
Д. Некласифіковані злоякісні лімфоми
Е. Хворобу Годжкіна (лімфогранульоматоз)
Є. Інші
 1.Еозинофільна гранульома
 2. Мастоцитома









Захворюваність на ЛГМ и НГЛ є неоднаковою у різних країнах
світу. До регіонів з високим рівнем захворюваності на ЛГМ и
НГЛ відносять ряд африканських країн, США,(штат Нью-Йорк 13,7 на 100 тис. насел., Гаваї - 10,8 на 100 тис.), у Японії
(Нагасакі) 13,9 на 100 тис. населення.
У Нігерії гемобластози в структурі злоякісних новоутворень
посідають перше місце складаючи 25% усіх онкологічних
захворювань дорослих і дітей.
В Україні захворюваність на ЛГМ у 2005 році дорівнювала 2,3
на 100 тис. Населення, а на злоякісні лімфоми - 4,0 на 100
тис., а смертність, відповідно, 1,0 та 2,5 на 100 тис.
ЛГМ може виникнути в любому віці, класичний розподіл за
віком має два піки цього захворювання: один у віці 20-30
років, другий - у віці 60 років і більше. За винятком дітей
молодше 10 років, серед яких захворюють на ЛГМ переважно
хлопчики, до двох піків за віком розподіл за віком стає
практично однаковим. ЛГМ у дітей складає в середньому 1015% всіх хворих на ЛГМ. У США понад 90% хворих на ЛГМ люди білої раси.

1.
2.
3.
4.

Лімфогістіоцитарний або лимфоїдної переваги;
Нодулярный склероз;
Змішано-клітинний;
Лімфоїдне виснаження або ретикулярний
варіант або дифузний склероз.

Хвороба Годжкіна,
лімфогістеоцитарний варіант

Хвороба Годжкіна,
Нодулярний склероз

Хвороба Годжкіна,
Змішано-клітинний варіант

Хвороба Годжкіна,
Лімфоїдне виснаження

Стадія

Ознаки

І

Ураження однієї лімфатичної зони (І) або локалізоване
ураження одного нелімфоїдного органу або тканини (Іе)

ІІ

Ураження двох і більше ділянок лімфовузлів по один бік
діафрагми (ІІ) або локалізоване ураження одного
екстралімфатичного органу або тканини і їх регіонарних
лімфовузлів (и) з або без ураження інших лімфатичних
ділянок по той же бік діафрагми (ІІе).

ІІІ

Ураження лімфовузлів по обидва боки діафрагми (ІІІ), яке
може поєднуватись із локалізованим ураженням одного
екстралімфатичного органу або тканини (ІІІе), або з
ураженням селезінки (ІІІs) або ураженням того і іншого (ІІІе
+s).

IV

Дифузне або дисеміноване (багатофокусно) ураження
одного або декількох нелімфоїдних органів із поєднаним
ураженням лімфовузлів або без нього.

Стадія

Ознаки

I

Втягування однієї ділянки лімфовузлів або однієї лімфоїдної
структури (наприклад, селезінки, тімусу, вальдеєрова кільця)

II

Втягування двох або більше ділянок лімфовузлів по один бік
діафрагми; середостіння -одна ділянка ураження,
латерально обмежена ЛУ воріт легенів, кількість анатомічних
ділянок повинна бути указана цифрою ( наприклад, ІІ3)

III

Втягування лімфовузлів або лімфоїдних структур по обидва
боки від діафрагми ІІІ1; з ураженням воріт печінки і
селезінки, целіакальних лімфовузлів або без нього ІІІ2; з
ураженням парааортальних, клубових або мезентеріальних
лімфовузлів.

IV

Втягування екстранодальних ділянок (крім зазначених у
пункті Е).







ЛГМ часто проявляється збільшенням шийних
лімфовузлів (75-80%) випадків. Лімфовузли можуть
залишатися ізольованими або зливатися з сусідніми.
Для НГЛ зрощення лімфовузлів у конгломерати є
нехарактерним.
Першим проявом ЛГМ у підлітковому і молодому віці
може бути велика пухлина середостіння. Точно
також можуть проявляться НГЛ високого ступеню
злоякісності.
На більш пізніх стадіях хвороби з’являються
виражена
загальна
слабкість,
хвильоподібна
лихоманка, обмежене або генералізоване свербіння
шкіри, профузна нічна пітливість, швидка втрата
ваги. Свербіння шкіри майже не зустрічається у дітей,
хворих на ЛГМ.

Збільшення шийних лімфовузлів у хворого на ЛГМ










Діагноз злоякісної лімфоми ставлять на підставі клінічних, рентгенологічних
та морфологічних відомостей. Вирішальними для постановки діагнозу та
уточнення гістологічного варіанту є результати гістологічного та
імуногістохімічного досліджень, або так званого імунофенотипування.
Протягом останніх років у США застосовується дослідження реаранжування
генів імуноглобулінів та Т-клітинних рецепторів.
При фізикальному обстеження слід звертати особливу увагу на всі ділянки
розташування лімфовузлів, включаючи горло, шию, надключичні, пахвові,
підколінні та пахові ділянки, а також уважний огляд живота.
Радіографічні обстеження зазвичай включають рентгенографію грудної клітки,
позитронно-емісійну томографію (ПЕТ), комп’ютерну томографію (КТ) органів
черевної порожнини та миски, а також додаткові більш агресивні обстеження,
необхідність яких продиктована симптомами. До них відносяться УЗД органів
черевної порожнини, сканування кісток з радіонуклідами або рентгенографію
кісток при наявності ознак їх ураження, КТ додаткових ділянок, наприклад, КТ
грудної клітки при сумнівних результатах рентгенографії, сканування голови
методом ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) при наявності неврологічної
симптоматики; лімфангіографія нижніх кінцівок, радіоізотопне обстеження
лімфовузлів з галієм, технецієм. Важливу інформацію для стадіювання ЛГМ та
НГЛ дає двобічна трепанобіопсія кісткового мозку.
Лабораторні аналізи зазвичай включають повний аналіз крові з визначенням
ШЗЕ, печінкових тестів, що оцінюють функцію печінки, печінкових ферментів,
лужної фосфатази, протеїнограми.

На позитронно-емісійних
томограмах визначається
гіперметаболізм у вузлах
середостіння (блакитна
стрілка), а також у лівому
потиличному (зелена
стрілка) та пахвинному
вузлах (червона стрілка).





Опромінення
ПХТ
Комбінація опромінення та хіміотерапії








Первинний рак печінки - відносно рідке захворювання, яке
складає, за різними відомостями, від 0,2 до 3% всіх випадків
раку. Серед хворих більше осіб чоловічої статі у віці від 50 до
65 років. Найбільш часто розвивається гепатоцелюлярний рак
(90%), рідше - холангіоцелюлярний (10%).
Первинний рак підшлункової залози дорівнює 2-7% від усіх
онкологічних захворювань і має нахил до зростання.
Чоловіки хворіють на рак підшлункової залози у 2,5 рази
частіше жінок. Взагалі рак підшлункової залози - хвороба
людей похилого віку. Близько 90% хворих за віком більше 40
років, 75% більше 50 років та 44% більше 60 років.
Лімфогранульоматоз (ЛГМ) і негоджкінські лімфоми (НГЛ)
відносяться до злоякісних лімфом, або системних злоякісних
пухлин лимфоїдної і кровотворної тканин із переважним
ураженням лімфатичних вузлів (ЛУ).











Скринінгові обстеження при раку печінки,
підшлункової залози
Диференційна діагностика при раку
печінки
Диференційна діагностика при раку
підшлункової залози
Диференційна діагностика при
лімфогрануломатозі
Диференційна діагностика при
неходжкінських лімфомах
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