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::  Pediatryczny rak wątrobowokomórkowy 

 
 

Orpha number: 33402 

 
Definicja choroby: 

Pediatryczny rak wątrobowokomórkowy (pediatryczny HCC) jest rzadkim, agresywnym i złośliwym 

nowotworem wątroby, który rozwija się głównie u dzieci w wieku powyżej 10. roku życia. 

 

Epidemiologia: 

Pierwotne nowotwory wątroby są rzadkie u dzieci i młodzieży (HCC stanowi mniej niż 25% z nich). 

Roczna zapadalność wynosi około 1 na 2 miliony. Wyższe wskaźniki zapadalności odnotowuje się w 

Afryce Subsaharyjskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej w wyniku endemicznego zapalenia wątroby typu 

B (HBV) i narażenia ludzi na aflotoksyny. HCC występuje częściej u mężczyzn (2-3:1). 

 

Opis kliniczny: 

HCC najczęściej rozwija się u dzieci bez współistniejącej choroby wątroby, inaczej niż u dorosłych, gdzie 

zwykle jest związany z marskością wątroby spowodowanej spożywaniem alkoholu. Pediatryczny HCC 

występuje najczęściej u dzieci i młodzieży, rzadko u dzieci poniżej 5. roku życia. Może rozwijać się na tle 

choroby metabolicznej. Główne objawy to guz jamy brzusznej, któremu towarzyszy ból, obrzęk i 

dyskomfort, utrata masy ciała i jadłowstręt. Rzadziej obserwuje się powiększenie śledziony, nudności, 

wymioty i żółtaczkę. W zaawansowanym stadium choroby powszechnie występują przerzuty do węzłów 

chłonnych śródpiersia, płuc, mózgu i szpiku kostnego (u 25% chorych przy rozpoznaniu choroby). U 

starszych dzieci i młodych dorosłych odnotowuje się specyficzną postać HCC - raka włóknisto-

blaszkowego (FLC; zob. to hasło). Mimo że charakteryzuje się wolniejszym wzrostem i mniejszą 

skłonnością do przerzutów, rokowania dla tej postaci choroby są równie niepomyślne. 

 

Etiologia:  

Patofizjologia raka wątrobowokomórkowego nie jest dobrze poznana. Podstawowa dysfunkcja wątroby 

jest głównym czynnikiem predysponującym (HBV, HCV). Na ten nowotwór podatne są dzieci z 

noworodkowym zapaleniem wątroby, wewnątrzwątrobową cholestazą, atrezją dróg żółciowych, chorobami 

spichrzeniowymi glikogenu (zob. te hasła) oraz innymi typami marskości wątroby. HCC może być 

związany z atrezją dróg żółciowych, tyrozynemią typu 1 (w 50% przypadków), niedoborem alfa1-

antytrypsyny, postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, zespołem Alagille'a, chorobami 

spichrzeniowymi glikogenu I-IV, anemią Fanconiego, chorobą Wilsona, rodzinną polipowatością 

gruczolakowatą (FAP), zespołem Gardnera (zob. te hasła), ogniskowym rozrostem guzkowym wątroby i 
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hemochromatozą. Szlak Wnt/β-katenina jest często aktywowany poprzez stabilizowanie mutacji w β-

kateninie: u niektórych pacjentów stwierdzono obecność mutacji w genie CTNNB1 (3p21) oraz MET 

(7q31). Gen TP53 (17p13.1) jest zmutowany w 25-30% przypadkach HCC. Jednak do tej pory 

podstawowa przyczyna genetyczna HCC nie została zidentyfikowana. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych, podwyższonej alfa-fetoproteinie (AFP) w 50% 

przypadków, wynikach histologicznych oraz obrazowaniu wątroby. W badaniu fizykalnym można znaleźć 

wolno rosnący guz. W mniejszym stopniu można także wykryć nieprawidłowe poziomy beta ludzkiej 

gonadotropiny kosmówkowej (b-hCG). Na wstępnym etapie diagnozowania należy wykonać tomografię 

komputerową klatki piersiowej oraz tomografię/rezonans magnetyczny jamy brzusznej. Potrzebne mogą 

być inne techniki obrazowania, aby ustalić ewentualne przerzuty. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Głównym rozpoznaniem różnicowym jest hepatoblastoma (zob. to hasło), najczęstszy nowotwór wątroby 

w populacji dzieci i młodzieży w krajach zachodnich. Inne rozpoznanie różnicowe to rozrost guzkowy 

wątroby (FNH) z gruczolakiem wątroby. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Należy uważnie obserwować pacjentów o wysokim stopniu ryzyka. Trzeba wykonać badanie przesiewowe 

w kierunku wirusa zapalenia wątroby typu B i C. Podstawą leczenia jest resekcja chirurgiczna, jednak jest 

ona możliwa u około jednej trzeciej chorych dzieci. Konieczna może być także adjuwantowa i 

neoadjuwantowa chemioterapia oraz radioterapia, choć HCC jest często oporny na chemioterapię. 

Odnotowuje się wysoki odsetek nawrotów (około 50%). Można stosować markery z surowicy (głównie 

AFP) do monitorowania odpowiedzi guza na terapię. W przypadku braku przerzutów można rozważyć 

przeszczep wątroby.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie zależy od powodzenia resekcji guzów. W przypadku guzów o niskim stopniu zaawansowania 

5 letnia przeżywalność jest umiarkowana, jednak przy większym stopniu zaawansowania nowotworu 

wskaźnik ten spada poniżej 20-30%. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 
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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. 

 

 

 


