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Konsekwencje 

 

• Marskość 

 

• Rak wątroby 

 

• Niewydolność wątroby: 

       Puchlina brzuszna 

    

      Encefalopatia wątrobowa 

 

       Krwotok  z żylaków                                             

przełyku 

 



Konsekwencje- rak wątroby-

zapadalność 

• Zgony spowodowane wypadkami 

komunikacyjnymi: 4 tys. rocznie – tendencja 

malejąca 

 

• Zgony:  w wyniku raka pierwotnego wątroby 

(HCC, CCC)- około 2 tys. rocznie, a jaka jest 

zapadalność???  Wg. Inst. Onkologii- ok. 1800 
• Zgony z powodu przerzutów do wątroby raka jelita grubego- ok. 6 tys/rocznie 



Konsekwencje- rak wątroby 

 

 

 

 

• 1% populacji (ok 300 tys.) jest zakażona HCV  

• Czym wyższa wiremia tym większe ryzyko 

• Zapadalność na raka w marskości typu C- od 

2% do 8% rocznie 

 



Konsekwencje- rak wątroby-leczenie 

-Resekcja wątroby-           ok. 100 chorych/rocznie 

 

-Termoablacja-                                    ok.100 ch/r 

 

-Chemoembolizacja-                            ok. 50 ch/r 

 

-Przeszczepienie wątroby -                   ok.50 ch/r 

 

-Sorefenib                                              ok.60 ch/r 

 



Konsekwencje- niewydolność wątroby 

• 3-letnie przeżycie chorych z marskością wątroby 

powikłaną  

     puchliną brzuszną  

           oraz  

     encefalopatią 

  nie przekracza 50% 



Konsekwencje-krwotok z żylaków 

przełyku 

• Jeżeli chory zakrwawił, to  krwotoki będą nawracały 

• Nie leczony-obarczony jest 30%-50% 
śmiertelnością 

• Śmiertelność z powodu krwotoku  w dużej mierze 
uzależniona jest od stopnia wydolności wątroby 

 



Doraźna endoskopowa skleroterapia   

Diagnostyka- czy krwawi z żylaków. 

Skuteczność w 90% przypadków  



Alternatywna metoda 

endoskopowa: 

 „banding” 

      EVL 



Niepowodzenie doraźnego leczenia 

endoskopowego  

 

Tamponada (S-B lub N-L) 

 

                             Nawrót krwawienia  

 

 doraźny  TIPS 

 

(nawrót        operacja ) 

  



Tamponada żylaków 

Sengstaken – Blakemore 

Linton 

 

 

• 6-8 godz. 



 Przezszyjne, wewnątrzwątrobowe zespolenie 

wrotno systemowe (TIPS)  

 

 

 

 

 



Pomimo stosowania różnych terapii 

najskuteczniejszą metoda leczenia niewydolności 

wątroby, nadciśnienia  wrotnego oraz raka wątroby 

jest jej przeszczepienie 

• Rocznie 

wykonuje się  

Ponad  300 LTx 



Podsumowanie 
• Nieskuteczne leczenie WZW C jest przyczyną  

zwiększonej umieralności wywołanej 

powikłaniami  marskości wątroby: 

rakiem wątroby 

krwotokami z żylaków przełyku 

niewydolnością wątroby 

• W Polsce liczba tych chorych nie jest dokładnie 

znana, ale jest wielokrotnie wyższa od liczby 

chorych, u których można zastosować terapię 

„z intencją wyleczenia” 





IF: 

2009-0,969 

2010-0,975 

2011-2,02 

2012-0,815 

2013-1,4 



Klasyfikacja BCLC 



Doraźne zatrzymanie krwotoku  z 

żylaków przełyku 

 
• Endoskopowa obliteracja żylaków 

• Tamponada żylaków 

• Remestyp 

• TIPS 

• Przy braku skuteczności – 

  doraźna operacja 



Pomimo stosowania różnych terapii 

najskuteczniejszą metoda leczenia niewydolności 

wątroby, nadciśnienia  wrotnego oraz raka wątroby 

jest jej przeszczepienie 

• Rocznie 

wykonuje się  

Ponad  300 LTx 



Ad.Badania i obserwacja chorych z grup ryzyka 

(surveillance) 

WZW  B: 

-Azjaci, m, >40, k >50, 

-Marskość 

-HCC w rodzinie 

-Afrykanie >20 

-Zesp nakładania 

-Wysoki HBV DNA (leczenie) 

 

 

Ryzyko powstania HCC: 

od 0,4% WZWB do 2,5% 
marskość (rocznie) 

 

Non B: 

-WZW C/marskość C (leczenie) 

-marskość alkoholowa 

-genet. Hemochromatoza  

-pierwotna marskość żółciowa 

-niedobór Alfa1-antytrypsyny 

-NAFLD 

-autoimmunologiczne zapalenie 
wątroby 

Ryzyko HCC: od 0,4% GH do 
2%-8% marskość C 
(rocznie) 

 

Skumulowane 5-letnie ryzyko powstania HCC  

u chorych z marskością pozapalną – 15%-20% 



LTX w HCC 

/ELTR/ 



Klasyfikacja BCLC 



IF: 

2009-0,969 

2010-0,975 

2011-2,02 

2012-0,815 

2013-1,4 



EPIDEMIOLOGIA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO 

Czynniki ryzyka HCC 

 

    Marskość wątroby 

 

 

     Zapalenia 

           WZW C 

           WZW B 

 

 

     Choroby metaboliczne 
(uwarunkowane genetycznie) 

           Hemochromatoza 

           Niedobór -1-antytrypsyny 

           Porfiria 

           Tyrozynemia 

           Choroba Wilsona 
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Podsumowanie 
• Niestety większość chorych ze względu na 

zaawansowanie  nowotworu oraz marskości nie 

kwalifikuje się do terapii pozwalającej na 

wyleczenie 

• Wyniki badań randomizowanych wskażą 

najkorzystniejsze możliwości łączenia różnych 

terapii 

• Lepsze poznanie biomarkerów diagnostycznych 

oraz terapeutycznych będzie miało wpływ na 

poprawę wyników leczenia  

• Chorzy z HCC wymagają podejścia 

wielodyscyplinarnego w ośrodkach referencyjnych 

 


