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::  Guz endokrynowy wątroby 
 

Orpha number: 100085  

 
Definicja choroby: 

Pierwotny rak neuroendokrynowy wątroby (PHNEC) jest rzadkim nowotworem wątroby, który może 

objawiać się bólem brzucha lub poczuciem sytości, a także biegunką czy utratą masy ciała. Ponad 10% 

przypadków przebiega bezobjawowo a w rzadkich przypadkach można zaobserwować zespół rakowiaka. 

 

Epidemiologia: 

Szacuje się, że częstość występowania PHNEC wynosi około 1 na 500 000, co stanowi <1% wszystkich 

nowotworów złośliwych. PHNEC częściej spotyka się u kobiet. 

 

Opis kliniczny: 

Wiek zachorowania jest zmienny. We wczesnych stadiach PHNEC pacjenci mogą wykazywać 

niespecyficzne objawy, łącznie z bólami brzucha, wzdęciami lub poczuciem sytości, a inni mogą cierpieć z 

powodu zespołu rakowiaka (napadowe przekrwienie skóry, epizody podobnych do astmy świszczeń, 

prawostronna niewydolność serca i biegunka). Progresji PHNEC towarzyszą objawy spowodowane przez 

kompresję guza na sąsiednie narządy, niestrawność, utratę masy ciała i zmęczenie. Ponad 10% 

przypadków ma przebieg bezobjawowy. PHNEC nie jest związany z marskością wątroby czy innymi 

formami wcześniej istniejących chorób wątroby. 

 

Etiologia:  

Etiologia PHNEC pozostaje wciąż nieznana, choć uważa się, że powstaje z komórek Kulczyckiego 

pochodzących z grzebienia nerwowego. Postawiono też hipotezę, że przewlekłe zapalenie dróg 

żółciowych może zainicjować metaplazję jelit, co predysponuje do rozwoju guzów neuroendokrynowych. 

Można też przypuszczać, że pochodzą one z ektopowej tkanki trzustki lub tkanki nadnerczy w wątrobie. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na wynikach badań laboratoryjnych wykazujących negatywne stężenia alfa-

fetoproteiny w surowicy i negatywne wyniki dla innych konwencjonalnych markerów nowotworowych 

(antygen rakowo-płodowy, CA125 i CA19‑9) oraz  skanów tomografii komputerowej bez kontrastu (CT) 

pokazujących masy małej gęstości, z których część jest torbielowata. Dynamiczny kontrast w CT ujawnia 

zwiększone masy we wczesnej fazie oraz masy małej gęstości w późnym etapie. W rezonansie 

magnetycznym (MRI) PHNEC zwykle charakteryzuje  się niską intensywnością w obrazach T1-zależnych i 

wysoką intensywnością na obrazach T2-zależnych, i pojawia się jako duża dominująca unaczyniona 
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masa, otoczona guzkami, z szybką eliminacją i wzmocnieniem torebki w dynamicznym MRI oraz 

ograniczoną dyfuzją w obrazowaniu zależnym od dyfuzji. Zaleca się OctreoScan, czyli scyntygrafię 

receptora dla somatostatyny, ponieważ może wykryć niewielkie guzy przerzutów. Histologicznie PHNEC 

jawi się jako krwotoczna, nieotorbiona masa z centralnym nieregularnym zwłóknieniem i zwyrodnieniem 

szklistym. Rozpoznanie może potwierdzić immunohistochemia, w której komórki są silnie pozytywne w 

markerach neurosekrecji, takich jak chromogranina, synaptofizyny, swoista enolaza neuronowa oraz 

białko S-100. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje gruczolaka wątroby, raka wątrobowokomórkowego, raka dróg 

żółciowych, wrodzone naczyniaki wątroby (zob. te hasła), ogniskowy rozrost guzkowy wątroby, pierwotną 

angiosarkomę wątroby, wtórnego raka neuroendokrynowego wątroby lub przerzuty do wątroby z 

jakiegokolwiek miejsca z rakiem pierwotnym. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Często jedyną opcją leczenia jest operacja i zapewnia ona najbardziej korzystny wynik. W przypadku 

niejasno określonych zmian skuteczny może być paliatywny cytoredukcyjny zabieg chirurgiczny w 

połączeniu z przezcewnikową embolizacją tętnic (TACE) a następnie podawaniem lanreotydu (długo 

działającego analogu somatostatyny). Celowana radioterapia, podana jako SIRT (selektywna wewnętrzna 

radioterapia) czy PRRT (celowana radioterapia peptydowa) teoretycznie przynosi korzyści.  

 

Rokowanie: 

Wczesne wykrycie i leczenie to klucz do osiągnięcia dobrego rokowania. Zależy ono od rodzaju patologii, 

stopnia różnicowania oraz rozmiaru i wielkości granicy guza, jak również obecności przerzutów i stanu 

fizycznego pacjenta. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


