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Гепатоцеллюлярлы карциноманы анықтауда 
мультифазды компьютерлік томографияның 

орны
Өзектілігі. Гепатоцеллюлярлы карцинома онкопатология құрылымында бүкіл әлем бойынша және Қазақстан-

да өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Гепатоцеллюлярлы карциноманың диагностикасында мультифаз-
ды компьютерлік томографияны қолдану жалпы мақұлданған әдіс болып саналады. Мақалада гепатоцеллюлярлы 
карциноманы анықтауда мультифазды компьютерлік томография әдісінің нәтіжесі зерттелді.

Зерттеудің мақсаты. Гепатоцеллюлярлы карциномасы бар науқастардың мультифазды компьютерлік томог-
рафия қорытындысын морфологиялық зерттеумен салыстырмалы анализ жасау. 

Нәтижелері. Зерттелген барлық 50 ісіктің, 76% жағдайда түйіндік түрі кездесті. 60% жағдайда түзіліс бауыр-
дың оң жағында орналасты, ал 18% жағдайда – сол жағында, екі бөліктің де зақымдалуы 22% жағдайда анықталды. 
Түзілістің өлшемі 1 см-ден 21,1см-ге дейін, ал барлық түзілістердің орташа өлшемі 10,6см құрады. Түзілістің шеті 
92% жағдайда  тегіс емес, бірақ анық сипатта болды.  94% жағдайда түзілістің тығыздығы гиподенсті, құрылымы 
жоғары және төмен тығыздықты аймақтары бар гетерогенді екені анықталды. «Жұлдызша» түрінде орталық 
некроз 8% жағдайда көрінді.  Контрасты заттың түзіліске артериалды фазада төмен интенсивті гомогенді емес 
жиналуы, порто-веналық фазада толығымен «шайылуы» («washout»), сонымен қатар порто-веналық және ұзар-
тылған фазада 6% және 12% жағдайда сәйкесінше кездесті. 80% жағдайда контрасты заттың түзіліске жиналуы 
артериалды және веналық фазаларда кездесті. Бұл ретте, толық шайылуы 60% жағдайда, толық емес шайылуы 
20% жағдайда байқалды. Цитологиялық зерттеулерде гепатоцеллюлярлы карцинома 69,7% жағдайда расталды. 
93,1% жағдайда ГЦК гистологиялық зерттеуде расталды.

Қорытынды. Осылайша, гепатоцеллюлярлы карциноманы анықтауда мультифазды компьютерлік томогра-
фияның нәтижелері жоғары мәліметті болып табылды. Бұл әдіс түзілістің дәл өлшемін, орналасқан орнын, құры-
лымдық сипатын, сонымен қатар бауыр қантамырлары мен көрші ағзалардың патологиялық үрдіске қатысын 
анықтайды.

Түйінді сөздер: бауыр, гепатоцеллюлярлы карцинома, мультифазды компьютерлік томография.

Кіріспе. Гепатоцеллюлярлы карцинома (бауырлық-
жасушалық карцинома) – гепатоциттерден пайда бо-
латын бауырдың қатерлі ісігі. Бауырдың біріншілік қа-
терлі ісігінің ең таралған түрі болып табылады (95% 
дейін). [1, 2, 3]. 

Гепатоцеллюлярлы карцинома (ГЦК) қатерлі ісік-
тердің құрылымында 5-ші орынды иеленеді және әлем 
бойынша онкологиялық өлімге ең жиі алып келетін се-
бептердің 2-шісі болып табылады (шамамен 800 мың 
науқас 2012 жылы қайтыс болған) [4, 5, 6]. 

Гепатоцеллюлярлы карцинома дүние жүзіндегі көп-
теген елдерде, соның ішінде Қазақстанда маңызды ме-
дициналық және әлеуметтік мәселелерді туындатады. 
Соңғы жылдары (2013 – 2017 жж.) Қазақстан Республи-
касында ГЦК-мен ауру көрсеткішінің 100 мың тұрғынға 
5,5 жағдайға дейін өсуі анықталады, ал өлім көрсеткіші 
жоғары деңгейде сақталып отыр (шамамен жылына 
1000 адам). 2017 жылы ГЦК мен қаралатын науқастар-
дың 82,3% жылдың аяғында қайтыс болған. Бес жыл-
дық өмір сүруге қабілеттілік 23,7% құрайды. [5, 6, 8].

Гепатоцеллюлярлы карцинома агрессивті ағыммен 
сипатталады, көбінесе жағымсыз болжамды, бес жыл-
дық өмір сүруге қабілеттілік 18% аспайды. Операция-
дан кейінгі рецидив 50% жағдайды құрайды. [9, 10]. 

Гепатоцеллюлярлы карциноманың дамуында, цир-
розға алып келетін, кейін қатерлі ісікке ауысатын пер-
систирлеуші В (HBV) және С  (HCV) вирусты гепатит ин-
фекциялары жатады. Сонымен қатар, афлатоксин B1 
(AFB1) және созылмалы ішімдікке салыну ГЦК дамуы-
ның қатерлі факторлары болып табылады. [11].

Циррозданған бауырда ГЦК дамуы көп сатылы 
удеуші үрдіс ретінде сипатталады: төмен-саралаушы 
диспластикалық түйін, жоғары-саралаушы дисплас-
тикалық түйін, ГЦК-ның микроскопиялық көрінуінде, 
ГЦК-ның кіші ошақтарымен, карциномадағы дисплас-
тикалық түйін. ГЦК молшерінің екі еселенуінің орта-
ша уақыты – 93,5 күн, бұл ісіктің жәй өсуін сипаттайды, 
сондықтан ГЦК пайда болуы және оның алғашқы мани-
фестациясы мен диагностикасының арасында орташа 
есеппен 3 жыл өтеді. [1, 12]. 
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Клиникалық тәжірибеге заманауи жоғары мәлі-
метті сәулелік зерттеу әдістерінің (ультрадыбыстық 
зерттеу (УДЗ), компьютерлік томография (КТ), маг-
нитті-резонансты томография (МРТ)) енуі, сонымен 
қатар олардың ары қарай дамуы, бауыр ісіктерін 
анықтаудың жақсаруына себеп болды. Бұл әдістер ин-
вазивсыз диагностикалаудың негізгі зерттеу әдістері 
ретінде саналып және сәйкесінше ары қарай ГЦК-ны 
емдеу мен болжаудың түрін анықтауда маңызды бо-
лып табылды. [5, 7, 13-15]. 

Бауыр патологияларын зерттейтін америкалық 
және европалық қауымдастықтардың ұсынысы бойын-
ша, соңғы он жылда бауыр түзілістерін диагностикалау-
да мультифазды компьтерлік томография кеңінен қол-
данылады. Контрасты зат қолданумен КТ-ның негізгі 
мақсаты, бауырдың қалыпты тіні мен түзіліс арасын-
дағы тығыздық айырмашылығын максималды ұлғайту. 
Бауыр зерттеуінде болюсті контрастауды белсенді қол-
дану өте тиімді, ол тек болжама диагноз қойып қана 
емес, сонымен қатар дифференциалды диагностика 
жүргізуге де мүмкіндік береді. Нұсқаулыққа сәйкес, 
ГЦК-ның сәулелік сипаттары типті түрде болса, тре-
пан-биопсиямен верификациялауға қажет туындамай-
ды. ГЦК құрылымында жеке патологиялық қантамыр-
лық тордың дамуына байланысты, дифференциалдық 
диагностика үшін йоды бар контрасты препаратпен 
тамырішілік (болюсті) контрасттау қолданылады. ГЦК 
қантамырмен қамтамасыздануына байланысты гипо 
немесе гипеваскулярлы түзіліс болуы мүмкін.  Гипо-
васкулярлы түрі әдетте ісік дамуының ерте сатысын-
да кездеседі және контрастау кезінде артериалды фа-
зада аз мөлшерде немесе мүлдем күшеймеуі мүмкін.  
Гиперваскулярлы түрі артериалды фазада тез конт-
расталады және порто-веналық фазада тез шайылады 
(«washout») немесе контрасты зат псевдокапсулаға жи-
налады. Артериалды фаза бауырдың артериалды пер-
фузия аномалиясын анықтау үшін қолданылады. Соны-
мен, қалыпты бауыр тіні де, айналасындағы ісік те кеш 
артериалды фазада гиперденсті болуы мүмкін, ол «құ-
дық» эффектісінен пайда болады, себебі түзіліс өзін де, 
қалыпты бауыр тінін де қоректендіретін артериалды 
қанның бауырдың сегменті немесе бөлігіне көптеп ке-
луіне жағдай жасайды. Ісіктің әдеттегі артериалды қа-
найналымы әдебиетте «жіптер мен сызықтар» түрінде 
сипатталады. [2, 3, 5, 6, 16-18]. 

ГЦК-ның хирургиялық емі соңғы жылдары қарқын-
ды дамуына қарамастан, гепатоцеллюлярлы карци-
номаны кеш анықтаудың нәтижесінде, микро-, және 
макроағза деңгейінде өзгерістердің пайда болуынан 
барлық науқастарға оталық ем көрсетіле алмайды. [19]. 

ГЦК-ң үдемелі түрде баяу өсуіне, симптомсыз ағы-
мына, кеш клиникалық манифестациясына, агрессивті 

болуына және жағымсыз болжамына байланысты, ерте 
және дәл диагностикалаудың маңыздылығы күрт жоға-
рылайды.

Зерттеу мақсаты. Мультифазды компьютерлік 
томографияның мәліметтілігін бағалауда гепатоцел-
люлярлы карциномасы бар науқастардың деректеріне 
ретроспективті анализ жүргізу.

Материал және әдістер. Мұрағаттық мәліметтер-
ден (ауру тарихы, амбулаторлы карталар, КТ зерттеу-
лер, цитологиялық және гистологиялық қорытынды-
лар) бауырдың қатерлі ісігі бар 50 науқас анализден 
өткізілді. Олардың барлығы Қазақ онкология және ра-
диология қылыми-зерттеу институтында (ҚазОРҒЗИ) 
2014-2017 жылдар аралығында арнайы ем (трансарте-
риалды химиоэмболизация, радикалды ота) алған.

Барлық ер адам саны 33 және әйелдер саны 17 құра-
ды, 36 дан 79 жасқа дейін, соның ішінде ер адамдардың 
орта жасы 61,3±0,2 жас,  әйелдердің жасы - 59,7±0,3 жас 
болды. Барлық науқастарға мультифазды КТ жүргізілді. 
Құрсақ қуысының мультифазды зерттеуі 64-кескінді 
«Light Speed СТ» (GE) және «Somatom Definition AS» 
(Siеmens) компьютерлық томографтарда келесідей па-
раметрлермен: 130 мАс, 120 кВ, коллимация 0,75, питч 
0,9, кескіннің қалыңдығы 1,0 мм жүргізілді. КТ зерттеу  
4-х фазаны қурады: нативті, артериалды, порто-веноз-
ды және кешітірілген. Нативті сканирлеуден кейін нау-
қастарға көк тамыр ішіне  (болюсті) 1 кг дене салмағы-
на 1 мл есеппен инжектордың көмегімен  ионды емес 
контрастты зат (КЗ), 3,5 мл/сек. жылдамдақпен енгізілді.  
Сканирлеу КЗ енгізгеннен кейін  30-шы  60-шы және 120 
секундта   (сәйкес)  жүргізілді.

Бауырдың қатерлі ісігі диагнозын верификациялау 
үшін 66% (33) науқасқа жіңішке-инелі аспирационды 
биопсия УДЗ бақылауымен жүргізілді. Трепан – биоп-
сия 8%  (4) науқасқа жүргізілді. Науқастарға арнайы-
ланған ем (трансартериалды химиоэмболизация 3 тен 
5 курсқа дейін) жүргізілді.  Емнің келесі кезеңі ота жа-
салу болды. Кеңейтіліп комбинирленген гемигепатоэк-
томия 42% (21) науқастарға, ал бауырдың бөліктік ре-
зекциясы (сегментэктомия)  14% (7) науқасқа жүргізілді. 
Отадан кейінгі макропрепараттар гистологиялық әдіс-
пен зерттелінді.  

Нәтижесі және талқылау. 84% (42) жағдайда 
бауырдың өлшемдері ұлғайған болса, ал 10% (5) нау-
қаста ұсақ бүртікті шеттерімен цирроз анықталды.  Бар-
лығы 50 науқаста бауырдың түзілістерінің ішінде түйінді 
түріндегі түзіліс 76% (38), ал көп түйінді – 24% (12) жағ-
дайда анықталды. Егер 60%  жағдайда түзіліс бауырдың 
оң бөлігінде орналасса, 18% жағдайда – сол бөлігінде, 
екі бөлігінің де зақымдалуы 22%  жағдайда байқалды. 
Сондай ақ, түйіндердің көпшілігі бауырдың 4, 6 және 7 
сегменттерінде орналасты (Сурет 1). 
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Сурет 1 - Мультифазды КТ, 57 жасар ер адам: А – натив – бауырдың оң бөлігінің S7сегментінде әлсіз гиподенсті 
фокус анықталады, өлшемдері 2,1х2,0х1,8см, анық әрі тегіс шеттерімен, құрылымы гомогенді. B және C – арте-
риалды және венозды фазалар – өзгерген паренхима фокусымен контрасты жинақтайды, D – фокуспен конт-

расттың «шайылуы»

Ісіктің сипатталуы
N = 50 (100%)

Абс. %

Шеті тегіссіз, анык 46 92

Құрылымы гетерогенді, гиподенсті 47 94

КЗ сіңірілуі артериалды және венозды фазаларда 40 80

Кешіктірілген фазада толык «шайылуы» 30 60

Кешіктірілген фазада жартылай «шайылуы» 10 20

КЗ сіңірілуі псевдокапсуламен және түзілістің шеттерімен 8 16

КЗ сіңірілуі солидті компонентпен және кистозды компоненттің капсуласымен 2 4

КЗ сіңірілуі түйін жэне аймақ түрінде 2 4

Кесте 1 - ГЦК-ның компьютерлік-томографиялық семиотикасы

Түзілістердің өлшемдері 1 см ден 21,1 см дейін бол-
ды, барлық түйіндердің орташа өлшемі 10,6 см құ-
райды. Түзілістердің шеті тегіссіз болғанымен 92% 
(46) жағдайда анық сыйпатталды. 94% (47) жағдай-
да түзілістер толықтай гиподенсті, құрылымы гетеро-
генді жоғары және төмен тығыздықты аймақтермен 
байқалды. 8% (4) жағдайда «жұлдызша» түрінде ор-
талық некроз көрінді.  4% (2) түйіндер кистозды-со-
лидті құрылым болып көрінді.  Артериалды фазада КЗ 

ісікпен жеңіл әрі біркелкі емес сіңірілуі, порто-веноз-
ды фазада толықтай «шайылып» кетуі, сонымен қатар 
порто-венозды фазада және ұзартылған фазаларында 
6% (3) және 12% (6) жағдайдарда сәйкестік байқалды.      
80% (40) жағдайда түзілістің КЗ сіңірілуі артериалды 
және венозды фазаларда байқалды. Сонымен бірге, 
кешіктірілген фазада 60% (30) жағдайда толық «шайы-
лумен» көрінсе, 20% (10) жағдайда жартылай «шайы-
лумен» көрінді (Кесте 1).
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4% (2) жағдайда КЗ парадоксалды сіңірілу – жарты-
лай шайылу әсері кешіктірілген фазада кейінгі прог-
рессирлеуші сіңірілумен.  Бірнеше жағдайда псев-
докапсуламен және түзілістің шеттерімен КЗ (16%; 
8) жағдайда, (4%; 2) жағдайда солидті компонент-
пен және кистозды компоненттің капсуласымен 
түйін және аймақ түрінде көрінді. 14% (7) жағдайда 
түзілістің өзінің патологиялық тамырлық желісі ар-
териалды фазада бақыланды. Түзілістің орналасыуы-
на байланысты, процесске бауырдың қан тамырлары-

ның қатысуы байқалды  (орталық көк тамыр (14%; 7), 
оң (10%; 5) және сол (8%; 4) бауыр тамырлары). 24% 
(12) жағдайларда бауырда ағза ішілік метастатикалық 
түйіндер анықталды.

Мультифазды КТ кезінде 92% (46) жағдайларда ге-
патоцеллюлярлы карцинома деген қорытынды қойыл-
ды. Оның 33-інде цитологиялық зерттеуден кейін 69,7% 
(23) жағдайларда гепатоцеллюлярлы карцинома рас-
талды. 93,1% (27) жағдайда 29 гистологиялық зерттеу-
де ГЦК расталды (Кесте 2).

Түзіліс Мультифазды КТ (n=50) Цитология (n=33) Гистология (11=29)

Гепатоцеллюлярлы карцинома 92% (46) 69,7% (23) 91,1% (27)

Кесте 2 - Мультифазды КТ және морфологиялық зерттеулердің нәтижелерін салыстырмалы бағалау

Қорытынды. Зерттеу нәтижелерін талдау кезінде 
көптеген жағдайда бауырдың өлшемдерінің ұлғайғаны 
анықталды. Гепатоцеллюлярлы карциноманың түйіндік 
формасы көп жағдайларда басым болды. Ісіктердің 
көпшілігі бауырдың оң бөлігінде, яғни 6 және 7-ші сег-
менттерде орналасқан. Көптеген түйіндердің өлшемі 
2см ден үлкен болды. 

Гепатоцеллюлярлы карцинома көп жағдайда шет-
тері анық, тегіс емес, тығыздығы гиподенсті,  некроз-
дық ошақ пен кистоздық компоненттің әсерінен құры-
лымы гетерогенді болып көрінді. 

Болюсті контрастілеу кезінде ісік контрастты затты 
артериалды және порто-венозды фазаларында сіңіріп, 
кешіктірілген фазада  толығымен «шайылу» әсері бай-
қалды.  Бірнеше жағдайда ісіктің өзіндік тамырлық 
желісінің бар екендігі айқын анықталды. Бауырдың 
барлық тамырларының ішінде,  орталық көк тамыр ең 
көп зақымдалған.  Бауырды болюсті контрасттау, көп 
жағдайда, контрастты заттың жиналу сипатынан гепа-
тоцеллюлярлы карциноманың негізгі түйінімен, ағза 
ішілік екіншілік (mts) түйіндердің арасында салыстыр-
малы зерттеу жасауға мүмкіндік берді.   

Осылайша, мультифазды компьютерлы томография 
көмегімен гепатоцеллюлярлы карцинома түйінінің сәу-
лелі сыйпаттамасын, өлшемдерін, шеттерін, тығызды-
ғын, құрылымын, ісіктің өзіндік тамырлық желісінің бар 
екендігін, процесске ірі қан тамырлардың қатысатыны 
жайлы білуімізге болады. Болюсті контрасттау кезінде 
контрасты заттың сіңірілу сипаты гепатоцеллюлярлы 
карцинома мен басқа да бауыр ісіктері арасында салыс-
тырмалы диагностика жасауда үлкен маңызға ие. Алын-
ған мәліметтерге қарап,  мультифазды компьютерлік 
томография гепатоцеллюлярлы карциноманың диаг-
ностикасында жоғарғы ақпараттылыққа ие екендігін 
айта аламыз. Кейбір жағдайда контрасты заттың ісікпен 
сіңірілуі гепатоцеллюлярлы карциномаға тән болмауы 
мүмкін. Соның салдарынан, мультифазды комьютерлы 
томография кезінде бауыр түзілістерінің сәулелік се-
миотикасын ары қарай тереңдеп зерттеу қажет.  
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Мультифазная компьютерная томография в 
диагностике гепатоцеллюлярной карциномы

Актуальность. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является 
одной из актуальных проблем в структуре онкопатологий во всем 
мире и в Казахстане. В диагностике ГЦК общепринятым считается 
применение мультифазной компьютерной томографии (КТ). В ста-
тье описывается анализ  результатов мультифазной КТ в диагно-
стике ГЦК.

Цель исследования: Провести ретроспективныый анализ ре-
зультатов мультифазной КТ и морфологических исследований у 
пациентов с ГЦК.

Результаты. Из изученных 50 образований печени узловая форма 
была выявлена в 76% случаев. В 60% случаев образования локали-
зовались в правой доле печени, в 18% случаях – в левой; поражение 
обеих долей наблюдалось в 22% случаев. Размеры образований – от 
1 см до 21,1 см, а средний размер всех узлов составил 10,6 см. Кон-
туры образований были неровными, но четкими в 92% случаев. В 
94% случаев плотность образований была гиподенсной, структу-
ра – гетерогенной с участками повышенной и пониженной плот-
ности. Наличие центрального некроза в виде «звездочки» визуали-
зировалось в 8% случаев. Неинтенсивное негомогенное накопление 
контрастного вещества новообразованием в артериальной фазе 
с полным вымыванием в порто-венозной фазе, а также в порто-ве-
нозной и отсроченной фазах наблюдалось в 6% и 12% случаев, соот-
ветственно. В 80% случаев накопление контрастного вещества 
наблюдалось в артериальной и венозной фазах. При этом в  отсро-
ченной фазе в 60% случаев наблюдалось полное вымывание, в 20% 
случаев – неполное вымывание.  При цитологическом исследовании 
гепатоцеллюлярная карцинома  подтвердилась в 69,7% случаев. В 
93,1% случаев гепатоцеллюлярная карцинома подтвердилась при 
гистологическом исследовании. 

Заключение. Таким образом, результаты мультифазной ком-
пьютерной томографии имели высокую информативность в ди-
агностике гепатоцеллюлярного рака. Данный метод позволяет 
получить точные размеры, локализацию, структурную характе-
ристику образования, а также определить уровень вовлечения со-
судов печени и соседних структур в патологический процесс. 

Ключевые слова: печень, гепатоцеллюлярная карцинома, муль-
тифазная компьютерная томография.
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The multiphase computed tomography in 
diagnostics of hepatocellular carcinoma

Relevance. Hepatocellular carcinoma remains an acute 
problem of oncology in Kazakhstan and worldwide. Multi-
phase computed tomography (CT) is a generally accepted 
method of hepatocellular carcinoma diagnostics. The article 
describes analyzes of multiphase CT results in diagnostics of 
hepatocellular carcinoma.

Purpose of the study was to compare retrospective an-
alize of multiphase CT results and morphological tests in pa-
tients with hepatocellular carcinoma.

Results. 76% of the studied 50 liver neoplasms had a 
nodular form. Locaization of tumor: in the right lobe of liver 
– 60%, in the left lobe – 18%, in both lobes – 22%. The tumors 
were sized 1 cm to 21.1 cm; with the average size of 10.6 cm. 
Contours of the formations were uneven but clearly defined in 
92% of cases. In 94% of cases, the formations had a hypoden-
sive, heterogeneous structure, with areas of increased and 
decreased density. Central stelliform necrosis was visible in 
8% of cases. A non-intensive inhomogeneous accumulation 
of contrast by the neoplasm in the arterial phase was fol-
lowed by a complete wash-out in the porto-venous phase, or 
the porto-venous and delayed phases (6% and 12% of cases, 
respectively). In 80% of cases, the contrast accumulation by 
the neoplasm was observed in arterial and venous phases. At 
that, the wash-out in the delayed phase was complete in 60% 
of cases, and incomplete – in 20%. Hepatocellular carcinoma 
was confirmed by cytological tests in 69.7% of cases, and by 
histological tests – in 93.1% of cases.

Conclusion. Thus, multiphase computed tomography 
has a high informativity in hepatocarcinoma diagnostics. 
This method allows determining exact dimensions, localiza-
tion, morphological characteristics of the neoplasm, as well 
as the involvement of the liver vessels in the pathological pro-
cess.

Keywords: liver, hepatocarcinoma, multiphase comput-
ed tomography.


