
USAs ja mõnes Euroopa riigis
on haigestumine ja suremus 
maksavähki viimastel aastatel 
suurenenud.6,7

USAs on see kasv kiirem kui mistahes
muu vähivormi korral, olles alates
1980. aastast kolmekordistunud.8 
See on osaliselt tingitud rasvaste 
toitude ja ülekaalulisuse9 levimuse 
tõusust, mis suurendab maksavähki 
haigestumise riski kogu maailmas.6,7

Maksarakk-kartsinoomi sümptomid ilmnevad sageli alles haiguse
hilises staadiumis2, kuid mõnel inimesel võivad esineda 
järgmised sümptomid.10

Riskitegurid:2,10
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Inimesed, kellel on maksavähi suur tekkerisk, 
saavad minna ultraheliuuringule, mis võib olla 
piisavalt tundlik, et tuvastada 
maksas ka väikeseid koldeid.12 
Samuti on võimalik anda vere-
proov alfafetoproteiini (AFP) 
taseme kindlaksmääramiseks.13

Olenemata haiguse staadiumist on maksavähi ravivõimalused
piiratud. Kaugelearenenud staadiumis diagnoositud haiguse 
korral on valik veelgi väiksem.13

 

Maksavähi kahtluse korral
on täiendavad 
diagnoosimisvõimalused:10,13
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ja maksarakk-kartsinoom moodustab 90%
kõigist esmastest maksakasvajatest.2
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kaalulangus

?

Seireprogramme seostatakse paranenud elumusega.11

Viimased uuringud näitavad:

Eri staadiumite raviks kasutatakse praegu järgmisi
ravimeetodeid.13

Hoolimata maksarakk-kartsinoomi 
suurest levimusest on haiguse 
ravivõimalused piiratud ja haigete 
elumus väike.6,11

 

Maksarakk-kartsinoomiga patsientide
tulevikuväljavaated

Kollete kirurgiline
eemaldamine

 Keemiaravi
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Transarteriaalne
kemoembolisatsioon
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Paljulubavad ravitulemused on kliinilistes
uuringutes saadud maksarakk-kartsinoomi
patsientidel immuunraviga: sel puhul on
ravi suunatud vähi protsessi kontrollivate 
PD-L1 ja PD-1 valkude vastu.15
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inimesel
maailmas,1,2 
kõige sagedamini
haiguse hilises
staadiumis.3
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Eesti meeste suremus maksarakk-kartsinoomi
on suurem kui naabreriikides*

* www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/TER_100914_Hep_B_C%20_EU_neighbourhood.pdf
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