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Summary: Not each of numerous primary tumors of the liver is clinically meaningful. Apart
from well-known and extensively described in medical literature malignant neoplasms such
as HCC, cholangiocarcinoma and hepatoblastoma, there is a group of frequent benign lesions.
These lesions need to be identified and diagnosed correctly for planning of further treatment
and follow-up. We present modalities of visual diagnosis, differentiation with other pathologies and treatment methods of haemangioma, FNH and HCA.
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Key words: hemangioma • hepatocellular adenoma (HCA) • focal nodular hyperplasia
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Guzy pierwotne wątroby stanowią dużą i bardzo zróżnicowaną grupę patologii. Są wśród nich guzy pochodzenia nabłonkowego, mezenchymalnego, embrionalnego oraz różnego rodzaju zmiany o charakterze pseudoguzów (Tabela 1).
Etiologia guzów pierwotnych jest także różna. Występowanie części z nich wiąże się z chorobami takimi jak marskość
wątroby, przewlekłe zapalenia wirusowe, PSC (HCC, cholangocarcinoma – postac wewnątrzwątrobowa), choroby reumatyczne i hematologiczne (NR), schistiosomiaza (cholangiocarcinoma – postać wewnątrzwątrobowa). Przyjmowanie

hormonów sterydowych, środków antykoncepcyjnych sprzyja powstawaniu HCC, HCA, leki immunosupresyjne oraz
chemioterapia mogą wywoływać NRH. Udowodniono, że
kontakt z chlorkiem winylu, pierwiastkami radioaktywnymi
(Th232) powoduje naczyniakomięsaka wątroby (HAS) [2–7].
W niektórych przypadkach w powstawaniu guzów odgrywają rolę czynniki genetyczne lub są one pochodzenia embrionalnego (naczyniaki, hepatoblastoma, IHEH). W wielu jednak etiologia nie jest znana (FNH, FILC) [2,3,7].
Częstość występowania pierwotnych zmian w wątrobie też jest
bardzo różna. Od najczęściej występujących naczyniaków po
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Tabela 1. Klasyfikacja guzów pierwotnych wątroby [1,2].
Guzy nabłonkowe

Guzy nie nabłonkowe

Guzy
łagodne

• Gruczolak wątroby (HCA)
• Gruczolak dróg żółciowych
• Brodawczakogruczolak dróg
żółciowych

• Naczyniak
• Śródbłoniak krwionośny dziecięcy
(IHEH)
• Angiomiolipoma
• Miolipoma
• Lymphangioma
• Leiomioma

Guzy
złośliwe

•
•
•
•
•
•

• Angiosarcoma (HAS)
• Śródbłoniak krwionośny
nabłonkowaty (HEHE)
• Chłoniak
• Mięsak embrionalny
• Rabdomiosarcoma
• Leiomiosarcoma
• Schwannoma-postać złośliwa

Rak wątrobowokomórkowy (HCC)
Rak włóknisto-blaszkowy (FILC)
Hepatoblastoma (wątrobiak)
Cholangiocarcinoma (CCC)
Postać mieszana: HCC/CCC
Cystadenocarcinoma
(torbielakogruczolakorak dróg
żółciowych)

niezmiernie rzadko pojawiające się odpryskowce (hamartoma), czy też plamicę wątrobową. Nie wszystkie z przedstawianych guzów mają istotne znaczenie kliniczne, nie wszystkie
wymagają leczenia. Aby się o tym przekonać, powinny być
jednak prawidłowo rozpoznane. Umiejętność postawienia
diagnozy wykrytych zmian ogniskowych wątroby, nie dość,
że ważna, stanowi ogromne wyzwanie dla radiologów i klinicystów. Widzimy to na co dzień konsultując i kwalifikując
do operacji chorych z guzami wątroby.
Pierwotne guzy złośliwe wątroby: HCC, cholangikarcinoma, czy
hepatoblastoma, ze względu na poważne konsekwencje jakie
niesie ich rozpoznanie, są szeroko opisywane w literaturze medycznej, także na łamach tego czasopisma [2–6]. Stosunkowo
mało miejsca, natomiast, poświęca się w polskim piśmiennictwie zmianom łagodnym. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z rozpoznawaniem
i kwalifikacją do leczenia najczęstszych zmian łagodnych wątroby: naczyniaka, ogniskowego przerostu guzkowego i gruczolaka.

-
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Torbiele
Ogniskowy przerost guzkowy (FNH)
Guzkowy przerost regeneracyjny (NRH)
Guzki dysplastyczne
Ogniskowe stłuszczenie wątroby (FFI, FHS)
Hamartoma (Odpryskowiec dróg żółciowych)
Peliosis (plamica wątrobowa)
Pseudoguzy zapalne

podgorączkowy, prawdopodobnie związane jest to z zachodzącymi w obrębie naczyniaków zmianami wstecznymi
(ogniskowa martwica, zwapnienia), niekiedy z powstawaniem zakrzepicy. Ból może towarzyszyć szybkiemu powiększaniu się naczyniaka. Czasami pojawiają się objawy związane z uciskiem guza na narządy sąsiednie.
Większość naczyniaków charakteryzuje się przebiegiem stabilnym. Ciąża oraz przyjmowanie środków estrogenowych
może jednak powodować powiększanie się naczyniaka.
Ryzyko samoistnego pęknięcia nawet zmian o znacznej wielkości jest niewielkie.
Małe naczyniaki nie wykazują żadnych odchyleń badań laboratoryjnych. Olbrzymie mogą powodować wzrost stężenia bilirubiny w przebiegu wewnątrznaczyniowej hemolizy [2,7].

Obraz radiologiczny

Naczyniak jamisty wątroby (Hemangioma)

USG

Epidemiologia, etiologia i patogeneza

Większość zmian występuje w obwodowych częściach wątroby
i/lub w sąsiedztwie naczyń. Typowy obraz naczyniaka w badaniu USG to owalna, dobrze odgraniczona hiperechogenna
zmiana. W jej świetle nie rejestruje się zazwyczaj przepływu
w badaniu dopplerowskim ponieważ jest on zbyt wolny, rzadziej obserwuje się niewielki przepływ na obwodzie. Średnia
wielkość naczyniaków wynosi od 10 do 20 mm. W przypadku
zmian większych niż 40 mm, echogeniczność może być niejednorodna. Zdecydowanie rzadziej naczyniaki mogą być normoechogenne z hiperechogenną otoczką lub hipoechogenne występujące w wątrobie o podwyższonej echogeniczności.
USG-Doppler uwidocznia odżywcze naczynia obwodowo od
zmiany. Ze względu na włóknienie i zmiany zakrzepowe przepływ wewnątrz naczyniaka z reguły nie jest widoczny. W USG
można rozpoznać większość naczyniaków o średnicy powyżej
10 mm. Problem diagnostyczny, występuje w przypadku zmian
nietypowych, mnogich, dużych, lub u pacjentów z chorobą
nowotworową. W tych przypadkach wymagana jest weryfikacja
w badaniach tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu
magnetycznego (MR). Pozostali chorzy poddawani są okresowej ocenie w USG, co 6–12 miesięcy [2,7–9].

Naczyniaki są najczęstszymi zmianami ogniskowymi w wątrobie (2–5% populacji). W czasie sekcji stwierdzane są od
0,4% do 20% przypadków. W badaniach ultrasonograficznych (USG) rozpoznawane są u 1% badanych Częściej występują u kobiet, w około 50% przypadków są mnogie. Wielkość
zmian wynosi od kilku milimetrów do 20 centymetrów. Rzadkie naczyniaki większe od 10 cm nazywamy olbrzymimi [2,7].
Naczyniaki zbudowane są z mnogich, pokrytych śródbłonkiem i wypełnionych krwią kanałów naczyniowych, zaopatrywanych przez tętnicę wątrobową. Kanały te oddzielone są od
siebie przegrodami łącznotkankowymi (zrębem). Niekiedy
w naczyniakach obserwuje się obszary krwotoczne, zakrzepicę, nasilone włóknienie, zwapnienia lub szkliwienie [2,7].

Obraz kliniczny
Najczęściej naczyniak nie daje żadnych objawów. Wykrywany jest przypadkowo w USG. Rzadko występuje ból i stan
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Rycina 1. Naczyniak. Faza tętnicza w TK.

Rycina 3. Ten sam naczyniak. MR – sekwencja T1 GRE (VIBE) – faza
żyły wrotnej.

MR
W obrazach T1-zależnych naczyniaki są izo- lub hipointensywne w stosunku do wątroby.
W obrazach T2-zależnych naczyniaki są silnie hiperintensywne, co wynika z ich dłuższego, w porównaniu do guzów litych
wątroby, czasu relaksacji T2. Rozpoznanie jest łatwiejsze przy
wykorzystaniu obrazów silnie T2-zależnych (TE >150 ms),
w których przeciwnie do guzów litych, zachowują wyraźnie
podwyższoną intensywność sygnału (Rycina 2).
Rzadkie naczyniaki, w których doszło do włóknienia i/lub
szkliwienia, maja niższą intensywność sygnału w obrazach
T2-zależnych. Również małe naczyniaki, na skutek efektu
częściowej objętości, mogą wykazywać niższą intensywność
sygnału typową dla zmian litych.

Rycina 2. Naczyniak. MR – silny sygnał w obrazach T2-zależnych.

Miarodajna ocena naczyniaków wymaga wykonania badania
dynamicznego, składającego się co najmniej z trzech faz. Za
najbardziej charakterystyczne dla naczyniaków uważa się silne (zbliżone do aorty), obwodowe i ogniskowe wzmocnienie
kontrastowe w fazie tętniczej (Rycina 1). W późniejszych fazach wzmocnienie obejmuje stopniowo (od obwodu) centralną część zmiany. Charakter wzmocnienia zależy od wielkości
naczyniaka: zmiany małe (<1,5 cm) najczęściej wzmacniają
się jednorodnie i w całości w fazie tętniczej. Zmiany większe (1,5–5 cm), przeważnie ulegają obwodowemu wzmocnieniu w fazie tętniczej, zaś centrum zmiany ulega wzmocnieniu w fazach późniejszych. Największe ze zmian (>5 cm)
ulegają również wzmocnieniu obwodowemu z progresją centralną w fazach późniejszych, jednak w czasie badania nie
dochodzi najczęściej do wzmocnienia części centralnej. Typowe dla naczyniaków jest utrzymywanie się wzmocnienia
kontrastowego w fazach późniejszych.

W badaniu wzmocnionym kontrastem hepatotropowym
(faza wątrobowa) naczyniaki nie powinny wykazywać wzmocnienia kontrastowego, z uwagi na brak czynnych hepatocytów, jednak część z nich wzmacnia się w tej fazie badania
na skutek wydłużonego gromadzenia kontrastu w kanałach
naczyniowych (zwłaszcza w zmianach cechujących się zwolnionym przepływem).
W nietypowych obrazach USG i TK, MR jest najlepszą metodą obrazową pozwalającą trafnie scharakteryzować większość zmian o typie naczyniaka [2,7,9].

Należy pamiętać, że nietypowy obraz wzmocnienia kontrastowego w badaniu dynamicznym obserwowany jest w około 30% naczyniaków. Dotyczy to m.in. naczyniaków zawierających obszary włóknienia i/ lub szkliwienia. Ponadto,
wzmocnienie kontrastowe niektórych, zazwyczaj małych naczyniaków, może być mniej intensywne i opóźnione [2,7,9].

Diagnostyka różnicowa

Mięsak naczyniopochodny (Angiosarcoma)
Wzmocnienie kontrastowe niektórych mięsaków naczyniopochodnych może być podobne do naczyniaków. Podobnie
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TK

W badaniu dynamicznym po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego obraz jest taki sam jak w wielofazowej TK:
w fazie tętniczej stwierdza się obwodowe, ogniskowe wzmocnienie, o intensywności zbliżonej do aorty, zaś w kolejnych fazach środek kontrastowy penetruje stopniowo centrum zmiany.
Jedynie zmiany małe (<1,5 cm) mogą wzmacniać się w całości już w fazie tętniczej. Podobnie jak w TK, nie stwierdza się
szybkiego wypłukiwania środka kontrastowego z naczyniaków –
wzmocnienie utrzymuje się w fazach późniejszych (Rycina 3).
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Tabela 2. Charakterystyczne cechy guza w badaniu TK pomocne w rozpoznaniu*.
Blizna
Naczyniak

+

FNH

+

Gruczolak

Torebka

Zwapnienie

Obecność
tłuszczu

+

+

HCC

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

Cholangiocarcinoma

+

Przerzuty

+

Ropień

+

Angiosarcoma
Cystadenoma

Torbielowaty

+
+

HCC włóknisto-beleczkowy

Unaczynienie

+
+

+

Angiomiolipoma

+

Wg Baron R.: Liver. Metastases part I: detection and characterization. www.radiologyassistant.nl
do naczyniaków, także mięsaki naczyniopochodne mogą wykazywać silny sygnał w obrazach T2-zależnych. Obraz kliniczny (np. współistnienie przerzutów do płuc, śledziony) sugeruje rozpoznanie angiosarcoma. Stwierdzenie obszarów
hiperintensywnych w obrazach T1-zależnych przemawia za
rozpoznaniem mięsaka naczyniopochodnego po przebytym
krwawieniu (około 15% zmian) [3,7–9].

Wskazania do leczenia operacyjnego [7]:
1. zmiany o średnicy >10 cm,
2. objawy kliniczne (ból, gorączka, objawy uciskowe),
3. koagulopatia (bardzo rzadko),
4. istotne wątpliwości diagnostyczne,
5. szybkie powiększanie się naczyniaka,
6. ucisk naczyniaka na narządy sąsiednie.

Bogato unaczynione przerzuty

Monitorowanie

Zmiany te są zazwyczaj mnogie, a ich wzmocnienie kontrastowe w fazach żyły wrotnej i miąższowej, przeciwnie do naczyniaków, jest zazwyczaj takie samo lub słabsze niż w miąższu wątroby.

U chorych niewymagających leczenia operacyjnego powinno się okresowo (co 12 miesięcy) wykonywać USG wąroby.

Naczyniaki powinny być różnicowane z innymi hiperwaskularnymi zmianami. Małe HCC oraz inne hiperwaskularne
przerzuty mogą upodabniać się do naczyniaków w fazie tętniczej. Dokładana analiza faz późniejszych oraz obrazu klinicznego pozwala z reguły na postawienie właściwego rozpoznania. Podobnie duże naczyniaki o zróżnicowanej budowie,
zawierające włóknistą bliznę centralną muszą być różnicowane z innymi guzami (FNH, HCC- włóknisto-beleczkowy,
cholangiocarcinoma), w których również może być widoczna blizna centralna (Tabela 2). W tych przypadkach długie
utrzymywanie się we wszystkich późniejszych fazach badania, wzmocnienia kontrastowego przeważającej części guza
przemawia za naczyniakiem [3,7–9].

W zdecydowanej większości chorzy z naczyniakami wątroby nie wymagają leczenia. W przypadku naczyniaków objawowych, których odsetek nie przekracza 15%, zachodzi
konieczność leczenia operacyjnego. Zalecanym postępowaniem są resekcje oszczędzające miąższ wątroby. W uzasadnionych przypadkach (naczyniaki olbrzymie) wykonuje się hemihepatektomie (nawet poszerzone o dodatkowe
segmenty wątroby) [2,7].
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Ogniskowy przerost guzkowy (Ogniskowy
Rozrost Guzkowy, Guzkowy Przerost
Wątroby, Focal Nodular Hyperplasia, FNH)
Epidemiologia, etiologia i patogeneza
Ogniskowy rozrost guzkowy (FNH) wątroby jest drugim pod
względem częstości występowania litym, niezłośliwym guzem
wątroby. Sekcyjnie rozpoznawany jest od 0,4% do 3% przypadków. Występuje u 0,3% osób dorosłych. Stwierdzany 6–8
razy częściej u kobiet (częściej także u kobiet stosujących
hormonalną terapię zastępczą lub długotrwale przyjmujących doustne leki antykoncepcyjne) niż mężczyzn, zwykle
między 20 a 50 rokiem życia. Jest rozpoznawany również
u dzieci, u których stanowi 2% wszystkich guzów wątroby.
FNH może towarzyszyć naczyniakom wątroby (w 23% przypadków), a także innym malformacjom naczyniowym, guzom mózgu i atrezji żyły wrotnej [2,6,7,10].
Etiologia nie jest do końca wyjaśniona. Według teorii naczyniowej nieprawidłowa tętnica zaopatrująca część wątroby, w wyniku podziału tworzy kształt gwiazdy i powoduje odseparowanie fragmentu miąższu w postaci guzka, natomiast
według teorii rozrostu klonalnego guzek powstaje z jednej
pluripotencjalnej komórki progenitorowej, która może się
różnicować w hepatocyty lub nabłonek żółciowy. Związek
z przyjmowaniem steroidowych hormonów anabolicznych

Rycina 5. USG-FNH z niewielką blizną centralną.
Rycina 4. TK – wieloogniskowy przerost guzkowy (FNH).
nie jest jasny. W odróżnieniu od gruczolaka, środki antykoncepcyjne nie są czynnikiem etiologicznym FNH, jednak ich stosowanie jak i ciąża mogą powodować powiększanie się zmiany [2,7,10].
FNH nie podlega przemianie złośliwej. Większość zmian
(około 85%) jest mniejsza od 5 cm (średni wymiar wynosi 3 cm). W około 80% zmiana jest pojedyncza, przeważnie
zlokalizowana w prawym płacie, w 12% podwójna, a w 7%
stwierdza się mnogie ogniska (Rycina 4).
W badaniu histopatologicznym są to żółte lub jasnobrązowe
twory guzowate, nie posiadające torebki, utworzone przez
hiperplastyczne hepatocyty („ogniskowa marskość”), oddzielone od pozostałego miąższu, skupione wokół położonej centralnie blizny łącznotkankowej. W bliźnie przebiega
stosunkowo duża tętnica zaopatrująca, która bywa widoczna również poza guzkiem. Od blizny odchodzą promieniste
przegrody włókniste. FNH zazwyczaj nie zawiera gałęzi żyły
wrotnej ani większych przewodów żółciowych.
Rzadkie odmiany FNH nie posiadające łącznotkankowej blizny trudno jest odróżnić od guzków regeneracyjnych oraz
gruczolaków [2,7,10].

Rozpoznanie

FNH na ogół nie powoduje żadnych objawów; najczęściej
jest wykrywany przypadkowo w USG. Wyjątkowo osiąga takie
rozmiary, że można go wyczuć przez powłoki. Ból brzucha
występuje rzadko, niekiedy wywołany śródściennym krwawieniem. W dużych, dobrze unaczynionych guzach może
być słyszalny przez powłoki szmer naczyniowy. Bardzo rzadko mnogie guzy mogą powodować nadciśnienie wrotne.
W przeciwieństwie do gruczolaka, pęknięcie oraz krwawienie FNH jest rzadkością [2,7,10].

FNH nie powoduje odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych. Poziom alfafetoproteiny (AFP) jest prawidłowy [2,7].

Obraz radiologiczny

USG
Ogniskowy przerost guzkowy to zmiana najczęściej pojedyncza, średnicy poniżej 50 mm. Nie występuje wyraźna torebka
ani ogniska krwawień czy martwicy ze względu na zadowalający stopień ukrwiena guza, nie notuje się także zwapnień.
Zmiany są zazwyczaj izoechogeniczne, rzadziej hipo- lub
hiperechogeniczne. W wykrywaniu zmian izoechogenicznych pomocne bywa przemieszczenie naczyń przebiegających w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Blizna centralna jest
widoczna jedynie w około 20–30% przypadków jako struktura hipo- lub hiperechogeniczna. USG dopplerowskie pozwala uwidocznić naczynia w obrębie blizny [7,8].

Rozpoznanie ustala się na podstawie badań obrazowych.

Najbardziej typową cechą, widoczną w USG w 80% przypadków, jest położona w bliźnie centralnej tętnica zaopatrująca
z rozchodzącymi się od niej promieniście naczyniami, biegnącymi w przegrodach łącznotkankowych. Tworzy to obraz tzw. „koła ze szprychami” (Ryciny 5, 6).

Ostateczne potwierdzenie rozpoznania możliwe jest po usunięciu zmiany i wykonaniu badania histologicznego. Biopsja cienkoigłowa nie jest zalecana ze względu na niebezpieczeństwo krwawienia [2,7,10].

Przy uwidocznieniu typowego układu naczyń USG pozwala
na postawienie jednoznacznego rozpoznania, dla potwierdzenia wymaga wykonania badania o wyższej referencyjności TK lub/i MR [7–10].

-

-

-

-

-

Obraz kliniczny

Rycina 6. USG-Doppler-FNH. Typowe unaczynienie zmiany.
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(Tabela 2) – jest ona wtedy zazwyczaj hipointensywna w obrazach T2-zaleznych. Najwyższą swoistością w rozpoznaniu
FNH cechuje się badanie MR.

Gruczolak
Gruczolaki są przeważnie większe od FNH. Są to łagodne,
dobrze unaczynione guzy, ulegające często niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Przeciwnie do FNH, nie
wzmacniają się w fazie wątrobowej po podaniu Gd-BOPTA.
Najtrudniej odróżnić małe gruczolaki, mogące imitować
FNH w badaniach obrazowych [7,9,10].

HCC
Rycina 7. MR-FNH lewego płata wątroby. W obrazach T2-zależnych
widoczna hiperintensywna blizna.

TK
W badaniu bez wzmocnienia kontrastowego FNH jest izolub, rzadziej, hipodensyjny. W fazie tętniczej zmiana ulega
jednorodnemu (z wyjątkiem blizny centralnej, o ile jest widoczna), przejściowemu wzmocnieniu kontrastowemu. W fazach późniejszych (żyły wrotnej, miąższowej) staje się izodensyjna lub prawie izodensyjna w stosunku do miąższu wątroby.
Blizna centralna uwidacznia się w około 35–70% przypadków
(częściej w większych zmianach). W fazie tętniczej blizna nie
wzmacnia się. Niekiedy, widoczne są jedynie drobne, punktowe obszary wzmocnienia w bliźnie, odpowiadające tętnicom.
W fazach późniejszych blizna ulega wzmocnieniu kontrastowemu, co jest związane z obecnością tkanki łącznej [7,9,10].

MR
Zarówno w obrazach T1, jak i T2-zaleznych FNH cechuje się
sygnałem zbliżonym do miąższu wątroby (jest izo- lub nieco hipointensywny T1W i izo- lub nieco hiperintensywny w T2W).
Jedynie blizna centralna (widoczna w ponad 50%) jest wyraźnie hiperintensywna w obrazach T2-zależnych (Rycina 7).

-

W badaniu dynamicznym obraz jest zbliżony do TK: w fazie tętniczej zmiana ulega silnemu, jednorodnemu (z wyjątkiem blizny centralnej) przejściowemu wzmocnieniu kontrastowemu. FNH zazwyczaj staje się izointensywny w fazie
żyły wrotnej lub miąższowej. Blizna centralna, przeciwnie
do pozostałej części guza, wzmacnia się dopiero w późniejszych fazach [7,9].
W badaniu z zastosowaniem kontrastu hepatotropowego, zawierający czynne hepatocyty FNH, ulega wzmocnieniu kontrastowemu w fazie wątrobowej. Przeciwnie do gruczolaka
wzmocnienie w tej fazie nie zależy od rodzaju użytego środka kontrastowego (Gd-BOPTA, Gd-EOB-DTPA, Mn-DPDP).
Wzmocnieniu nie ulega natomiast, utworzona z tkanki łącznej, blizna centralna [7].

Blizna centralna, uznawana za cechę typową dla FNH, w około 50% przypadków nie jest widoczna w badaniach obrazowych. Z drugiej strony nie jest ona swoista dla tej zmiany,
gdyż obserwuje się ją niekiedy również w guzach innego
typu (m.in. w: HCC, HCC typu włóknisto-blaszkowy, wewnątrzwątrobowy cholangiocarcinoma oraz naczyniak) [3]

-

-

-

-
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Obraz małego HCC w badaniach obrazowych może być podobny do FNH. W różnicowaniu pomocny jest obraz kliniczny. Za rozpoznaniem HCC przemawiają: marskość wątroby,
podwyższony poziom a-fetoproteiny, płeć męska, wiek powyżej 50 roku życia oraz wypłukiwanie kontrastu w późnych
fazach badania („wash out”). Z kolei, rozpoznanie FNH jest
bardziej prawdopodobne w przypadku kobiety poniżej 50
roku życia, z niezmienionym miąższem wątroby [3,7].

Bogato unaczynione przerzuty
Zmiany te mogą wykazywać podobne, jak FNH, przejściowe
wzmocnienie kontrastowe w fazie tętniczej w badaniach TK
i MR. W różnicowaniu pomocna bywa ocena sygnału przerzutów w obrazach T2-zależnych – jest on silniejszy niż w FNH [7].

Leczenie
Małe zmiany położone w głębi miąższu nie wymagają leczenia.
Wskazana jest okresowa kontrola USG. Duże zmiany, powodujące objawy kliniczne powinny być usunięte chirurgicznie.
Preferowane są ograniczone resekcje wątroby, tj. segmentektomie, bisegmentektomie lub resekcje nieanatomiczne.
Rzadziej wykonywane są rozległe resekcje wątroby [2,7,10].
Wskazania do operacji:
1.	krwotok z guza do jamy otrzewnej lub niekiedy do guza
(jeżeli możliwe – resekcja wątroby, częściej doraźnie tamponada serwetami i reoperacja),
2.	wątpliwości diagnostyczne, zwłaszcza podejrzenie nowotworu złośliwego,
3. planowana w przyszłości ciąża (wskazanie względne),
4. zmiana >10 cm,
5.	powiększanie się guza po zaprzestaniu przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Gruczolak (Hepatocellular Adenoma, HCA)
Epidemiologia, etiologia i patogeneza
Gruczolaki wątroby powstają w prawidłowej wątrobie u 30–40
kobiet/milion w wieku 15–45 lat przyjmujących długotrwale
doustne środki antykoncepcyjne i u około 1 kobiety na milion,
z grupy nie stosujących tych leków (dla preparatów zawierających małe dawki estrogenów ryzyko prawdopodobnie jest mniejsze). Po ich odstawieniu zmiany mogą się zmniejszyć. Co do
tego czy ciąża również zwiększa ryzyko powstania oraz powiększanie się istniejących już gruczolaków zdania są podzielone.
Gruczolaki rzadko opisywane są również u mężczyzn przyjmujących leki anaboliczne i preparaty androgenowe [2,7,10,11].

Niektóre choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca typu I,
galaktozemia i choroba spichrzeniowa glikogenu typu I również sprzyjają rozwojowi gruczolaków.
Zmiany te są często guzami niejednorodnymi (>5 cm), ze
zmianami degeneracyjnymi (martwica, krwawienie do guza).
Pęknięcie zmiany podtorebkowej może być przyczyną krwotoku do jamy otrzewnej. Rzadsze, mniejsze gruczolaki mają
zazwyczaj jednorodną strukturę. Gruczolak wątrobowokomórkowy może ulegać przemianie złośliwej. Odstawienie leków hormonalnych zmniejsza ale nie likwiduje ryzyka przemiany w HCC [2,7,10,11].
HCA najczęściej rozwija się w prawym płacie, pod torebką
wątroby (75%). Same guzy zazwyczaj nie posiadają torebki,
otacza je jedynie tzw. torebka rzekoma, uformowana przez
uciśnięty miąższ wątroby.

Rycina 8. USG – gruczolak wątroby (HCA).

Zmiany są mnogie w około 20% przypadków. Obecność wielu
(powyżej 10) gruczolaków określamy terminem gruczolakowatości (adenomatosis). Zazwyczaj towarzyszy ona przyjmowaniu sterydów anabolicznych lub chorobie spichrzeniowej.
Ryzyko rozwoju HCC zwiększa się w tej grupie chorych. Obraz poszczególnych zmian w gruczolakowatości przypomina
obraz pojedynczych gruczolaków [2,7,10,11].
Nakłucie gruczolaka w celu pobrania materiału do badania histopatologicznego jest obarczone ryzykiem krwawienia. Skuteczność biopsji cienkoigłowej w rozpoznaniu gruczolaka znacząco ustępuje biopsji gruboigłowej. W badaniu
histopatologicznym gruczolaki są guzami składającymi się
z morfologicznie prawidłowych hepatocytów. Nierzadko
zawierają zwiększoną ilość tłuszczu, glikogenu lub obszary
krwotoczne. Należy pamiętać, że histologiczne odróżnienie
gruczolaka od dobrze zróżnicowanego HCC może być bardzo trudne, a niekiedy niemożliwe [2,7].

Rozpoznanie
Obraz kliniczny
Z objawów klinicznych, najczęściej stwierdza się ból w nadbrzuszu po stronie prawej, związany z pęknięciem gruczolaka lub krwotokiem. Przeważnie jednak przebieg jest bezobjawowy i są one wykrywane przypadkowo.

Powikłania [2,7,10]:
1.	samoistne pęknięcie i krwotok z guza (wg niektórych autorów nawet u 25% chorych),
2.	przemiana złośliwa w HCC w materiale ponad 1600 chorych wystąpiła w 4,2% wszystkich przypadków i w 4,5% usuniętych gruczolaków. Inni autorzy uważają, że ryzyko jest
większe, podając odsetek wynoszący 10%. Jej ryzyko jest
większe w guzach o wymiarach przekraczających 5–8 cm.
Wstępne rozpoznanie ustala się na podstawie badań obrazowych. Rozpoznanie ostateczne jest możliwe niekiedy dopiero po wycięciu guza i wykonaniu badania histologicznego. Biopsja cienkoigłowa nie jest zalecana.

Obraz radiologiczny

USG
Cechy USG gruczolaka są niecharakterystyczne. Guz jest najczęściej pojedynczy (80% przypadków), wyraźnie odgraniczony od wątroby, zlokalizowany najczęściej podtorebkowo.
Echogeniczność zmiany jest różna co utrudnia rozpoznanie,
często hipoechogenna w niewielkich guzach. W świetle notuje się przestrzenie płynowe, po przebytym krwawieniu, często
widoczne są duże zwapnienia. W badaniu dopplerowskim widoczny jest przepływ krwi w zlokalizowanych głównie podtorebkowo naczyniach. Częste jest obniżenie współczynnika pulsacyjności PI. Torebka guza może być widoczna w badaniu,
a okoliczne tkanki są uciśnięte i modelowane [7,8] (Rycina 8).

TK
W TK bez wzmocnienia kontrastowego obserwuje się guz
izo- lub hipodensyjny, czasami z obszarami hiperdensyjnymi (krwotok), bardzo rzadko o gęstości typowej dla tłuszczu.
W badaniu dynamicznym zmiany wykazują bogate unaczynienie, z wczesnym, często niejednorodnym, wzmocnieniem
w fazie tętniczej. W niektórych przypadkach uwidacznia się
torebka (rzekoma) otaczająca zmianę [7,9,10].

MR
W obrazach T1-zależnych gruczolaki są izo- lub hiperintensywne, często niejednorodne. Stwierdzenie podwyższonego
sygnału przemawia za przebytym krwotokiem lub obecnością tłuszczu. W ¹⁄³ guzów widoczna jest hipointensywna torebka (rzekoma) (Rycina 9).

-

-

-

-

-

Jeśli gruczolak jest bardzo duży, to wyczuwa się guz pod prawym łukiem żebrowym. Pierwszym objawem choroby może
być krwawienie do jamy otrzewnej wskutek samoistnego pęknięcia guza [2,7,10,11].

Rycina 9. MR – gruczolak 6 segmentu wątroby. Niejednorodne
wzmocnienie w fazie tętniczej.
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W obrazach T2-zależnych guzy są hiperintensywne i niejednorodne. Obszary martwicy w guzie cechuje silny sygnał.
W około ¹⁄³ przypadków stwierdza się hipointensywną włóknistą torebkę rzekomą.
W badaniu dynamicznym obserwuje się, podobnie jak w TK,
wczesne, często niejednorodne wzmocnienie w fazie tętniczej.
Według niektórych autorów, po podaniu kontrastu hepatotropowego Gd-BOPTA ogromna większość gruczolaków
(przeciwnie do FNH) nie wykazuje wzmocnienia kontrastowego. Dzieje się tak pomimo wciąż czynnego mechanizmu wychwytu Gd-BOPTA przez hepatocyty, który opiera
się na ATP-zależnym organicznym anionie transportującym
– cMOAT, znajdującym się w ich błonie komórkowej. Brak
wzmocnienia jest prawdopodobnie wynikiem braku przewodów żółciowych w gruczolakach. Odmiennie zachowuje
się, gromadzący się w gruczolakach, Mn-DPDP. Wzmocnienie związane jest z wczesną dysocjacją Mn-DPDP w osoczu
i nieswoistym transportem jonów manganu (Mn++) przez kanały jonowe obecne w tych guzach [7,9,10].

Diagnostyka różnicowa
HCA nie ma swoistego obrazu w badaniach obrazowych, jednak rozpoznanie gruczolaka powinno być brane pod uwagę
w przypadku wykrycia dobrze unaczynionego, niejednorodnego guza, u młodej kobiety przyjmującej doustne środki antykoncepcyjne. Małe gruczolaki (<5 cm) są często zmianami
jednorodnym, imitującymi FNH. Większe gruczolaki (>5 cm)
są natomiast niejednorodne i przypominają HCC [7,10].

Ogniskowy przerost guzkowy (FNH)
Za rozpoznaniem FNH przemawiają mniejsze wymiary guza
(<5 cm), jednorodna struktura i wzmocnienie kontrastowe
oraz wzmocnienie w fazie wątrobowej w badaniu MR z użyciem GD-BOPTA [7,9].

Rak wątrobowo komórkowy (HCC)
Obraz HCA i HCC w badaniach obrazowych może być identyczny. Często pomocny bywa obraz kliniczny – guz wykryty

u młodej kobiety, bez współistniejącej choroby miąższu wątroby, przyjmującej doustne środki antykoncepcyjne jest częściej gruczolakiem, niż zmianą w wątrobie marskiej – HCC.
Również wysoki poziom AFP, naciekanie naczyń i obecności
przerzutów przemawiają za rozpoznaniem HCC.

Postać włóknisto-blaszkowa HCC
Większość guzów jest duża, niejednorodna i posiada bliznę centralną, która jest hipointensywna w obrazach T2-zależnych [7,9].

Bogato unaczynione przerzuty
Zmiany są najczęściej mnogie. Obecność pierwotnego nowotworu pozawątrobowego przemawia za rozpoznaniem przerzutów. W MR bogato unaczynione przerzuty są zazwyczaj
dość silnie hiperintensywne w obrazach T2-zależnych [7].

Leczenie
HCA jest zmianą łagodną, jednak z uwagi na możliwość
krwotoku, pęknięcia lub przemiany w HCC, guzy przekraczające średnicę 5 cm, położone pod torebkowo oraz w przypadku diagnostycznych wątpliwości powinny być usunięte.
Leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Zakres planowanej operacji powinien uwzględniać wielkość i umiejscowienie zmiany, ale należy dążyć do resekcji anatomicznych [2,7,10,11].
Nowe badania potwierdzają istnienie immunohistochemicznych markerów (glutaminowa sysntetasa – GS, b-catenin),
których obecność potwierdza mutacje genowe w guzie, sprzyjające przemianie nowotworowej. Pozwoli to w przyszłości
na kwalifikacje do operacji tych chorych, u których stwierdzona zostanie większa aktywność wspomnianych markerów [7,10,11].
W mniejszych guzach stosuje się leczenie zachowawcze oparte na przerwaniu terapii hormonalnej oraz okresowej kontroli z zastosowaniem badań obrazowych.
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