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STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie standardów dotyczących postępo-
wania diagnostycznego w siatkówczaku (retinoblastoma) u dzieci w Polsce. Rekomendacje 
przygotowano na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa oraz własnych doświad-
czeń. 
Słowa kluczowe: siatkówczak, retinoblastoma, dzieci, diagnostyka

ABSTRACT 
The aim of this paper is to present guidelines on the diagnosis of retinoblastoma. The pre-
sented brief guidelines are based on the review of recent published literature and own 
experience.
Key words: retinoblastoma, children, diagnosis

WPROWADZENIE

Definicja

Siatkówczak jest złośliwym nowotworem wywodzą-
cym się z pierwotnych komórek fotoreceptorowych 
siatkówki.

Epidemiologia

Retinoblastoma jest najczęstszym wewnątrzgałko-
wym nowotworem u dzieci. Stanowi 2,5-3% wszyst-
kich nowotworów złośliwych wieku rozwojowego. 
Częstość zachorowań wynosi 1 na 15 000-18 000 
żywo urodzonych dzieci. W Polsce odnotowuje się 

ok. 25-30 nowych przypadków rocznie. W 25-30% 
przypadków występuje obustronnie. Najczęściej cho-
roba rozpoznawana jest w 2. r.ż. Obuoczna postać 
siatkówczaka jest rozpoznawana wcześniej, w 1. r.ż.

Etiologia 

Retinoblastoma jest nowotworem uwarunkowanym 
genetycznie, związanym z mutacjami genu supreso-
rowego RB1 (RefSeq:NM_000321.2), o wysokiej pe-
netracji (90-95%), zlokalizowanym na chromosomie 
13 w locus 13q14. Do powstania nowotworu niezbęd-
ne jest zmutowanie obu kopi genu RB1. Przypadki 
rodzinne, w których jeden zmutowany allel jest dzie-
dziczony, stanowią ok. 25-30% siatkówczaków. Po-
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zostałe 70-75% to przypadki sporadyczne, gdzie mu-
tacje obu alleli zachodzą dopiero w czasie rozwoju 
osobniczego. 

U każdego pacjenta w wywiadzie rodzinnym oraz 
sporadyczną obustronną postacią retinoblastoma 
mutacje dotyczą komórek rozrodczych. W jednoocz-
nych postaciach sporadycznych mutacja w komór-
kach rozrodczych dotyczy 10-20% przypadków [1]. 

Obraz kliniczny

Najczęstszym objawem siatkówczaka jest leukoko-
ria, a także pojawienie się zeza zbieżnego bądź roz-
bieżnego. Jest to biały odblask źreniczny, zauważany 
przez otoczenie, widoczny także na zdjęciu fotogra-
ficznym wykonanym z użyciem lampy błyskowej.

Do innych, rzadziej występujących objawów nale-
żą heterochromia oraz zmiany w zachowaniu dziec-
ka związane z zaburzeniami widzenia. Do późnych 
objawów, związanych z zaawansowaną chorobą, na-
leżą: zaczerwienienie i ból gałki ocznej, wytrzeszcz 
gałki ocznej, guz w oczodole, powiększone okoliczne 
węzły chłonne [1, 2].

REKOMENDACJA

W przypadku stwierdzenia leukokorii (włączając 
w to obraz fotograficzny), zeza u dziecka, u którego 
wcześniej nie obserwowano tego objawu, zaczerwie-
nienie i ból gałki ocznej, należy bezwzględnie w try-
bie pilnym w przeciągu 72 godz. skierować dziecko 
do okulisty.

W przypadku stwierdzenia siatkówczaka w ro-
dzinie (rodzeństwo pacjenta, rodzice, dziadkowie, 
pradziadkowie) należy w trybie pilnym w przeciągu 
2 tygodni skierować dziecko do okulisty. 

W przypadku stwierdzenia podejrzenia guza we-
wnątrzgałkowego (po badaniu okulistycznym) – na-
tychmiast.

Gdzie kierować pacjenta

W przypadku stwierdzenia podejrzanych objawów – 
ośrodki okulistyki dziecięcej.

W przypadku podejrzenia guza wewnątrzgałko-
wego (po badaniu okulistycznym) lub w przypadku 
stwierdzenia siatkówczaka w rodzinie (rodzeństwo 
pacjenta, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pa-
cjenta należy skierować do ośrodków zajmujących się 
diagnostyką i leczeniem siatkówczaka w Polsce: 

■ Klinika Okulistyki, Klinika Onkologii Insty-
tut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
w Warszawie lub Klinika Okulistyki Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
w Krakowie.

Zalecana technika badania okulistycznego

Badanie w celu ustalenia rozpoznania – pacjent ba-
dany pierwszy raz lub kolejne badania.

Przygotowanie do badania 
Badanie okulistyczne powinno być wykonane 

w znieczuleniu ogólnym po rozszerzeniu źrenicy: 
3 razy w odstępie 10-15 min krople rozszerzające źre-
nice: 1% Tropicamid + Neo-Synephrine (w zależno-
ści od wieku dziecka: 2,5% do ukończenia 1. r.ż., 10% 
powyżej 1. r.ż.). Badanie musi odbyć się przy uży-
ciu wziernika pośredniego. Badanie powinno zostać 
przeprowadzone po założeniu rozwórki powieko-
wej. Należy dokonać oceny całego obwodu siatków-
ki z użyciem wgłobienia (ocena siatkówki aż do rąb-
ka zębatego). Zaleca się wykonanie fotografii dna oka 
oraz badania USG gałki ocznej [1, 2].

Badania obrazowe
Po ustaleniu rozpoznania siatkówczaka przez 

okulistów należy wykonać MRI mózgu i oczodołów. 
Rozszerzenie diagnostyki o inne badania (bada-

nie płynu mózgowo-rdzeniowego, szpiku, scyntygra-
fia kości w kierunku obecności przerzutów) wykonu-
je się na podstawie decyzji pediatry onkologa.

REKOMENDACJA DOTYCZĄCA 
ROZPOZNANIA ZAJĘCIA OCZODOŁÓW 
I OŚRODKOWEGO UKŁADU 
NERWOWEGO (OUN) [3]

Retinoblastoma. Protokół badania zalecany przez 
IPCZD:

1. Badanie mózgu z wykorzystaniem cewki głowo-
wej (head coil) + badanie gałki ocznej i nerwu 
wzrokowego z wykorzystaniem cewki do badań 
drobnych struktur, np. loop coil.

W przypadku obustronnego nowotworu – 
osobno każda gałka oczna i nerw wzrokowy.

2. Badanie mózgu – cewka głowowa:
■ T2 TSE płaszczyzna strzałkowa; grubość 

warstw: 4 mm,
■ T2 TSE dark-fluid płaszczyzna poprzeczna; 

grubość warstw: 4 mm,
■ DWI b = 0,500,1000 s/mm² płaszczyzna po-

przeczna; grubość warstw: 4 mm,
■ T1 mpr iso płaszczyzna strzałkowa; grubość 

warstw: 1 mm,
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3. Badanie gałki ocznej/gałek ocznych – cewka do 
badania drobnych struktur:

■ T1 SE fatsat płaszczyzna poprzeczna; grubość 
warstw: 2,5 mm,

■ T2 TSE dark-fluid płaszczyzna poprzeczna; 
grubość warstw: 2,5 mm,

■ T2 space fatsat iso płaszczyzna poprzeczna; 
grubość warstw: 1 mm,

■ T1 SE płaszczyzna strzałkowa (równoległa do 
nerwu wzrokowego); grubość warstw: 2,5 mm.

4. Podanie środka kontrastującego.
5. Badanie gałki ocznej/gałek ocznych – cewka do 

badania drobnych struktur:
■ T1 SE płaszczyzna strzałkowa (równoległa do 

nerwu wzrokowego); grubość warstw: 2,5 mm 
+ kontrast,

■ T1 SE fatsat płaszczyzna poprzeczna; grubość 
warstw: 2,5 mm + kontrast.

6. Badanie mózgu + kontrast – cewka głowowa 
(head coil): 

■ T1 mpr iso płaszczyzna strzałkowa; grubość 
warstw: 1 mm + kontrast.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCA BADANIA 
HISTOPATOLOGICZNEGO USUNIĘTEJ 
GAŁKI OCZNEJ

Siatkówczak jest nowotworem złośliwym pochodze-
nia neuroektodermalnego. Histologicznie można 
wyróżnić siatkówczaki o różnym stopniu zróżnico-
wania: od wysoko zróżnicowanych typu retinocyto-
ma, poprzez formę o średnim stopniu zróżnicowania, 
do formy wykazującej niski stopień zróżnicowania. 
Postacie nisko zróżnicowane są zbudowane z okrą-
głych, zazwyczaj małych komórek z dużym, hiper-
chromatycznym jądrem i skąpą cytoplazmą, z licz-
nymi mitozami, bez charakterystycznych układów 
komórkowych w postaci rozetek i fleurettes. W ty-
pie nisko zróżnicowanym siatkówczaka komórki 
nowotworowe mogą wykazywać cechy anaplazji, co 
jest złym czynnikiem prognostycznym. W typach 
o średnim stopniu zróżnicowania występują zwykle 
rozety ze światłem typu Flexner-Wintersteiner lub 
rozety typu Homer-Wright. W postaciach wysoko 
zróżnicowanych komórki nowotworowe wykazują 
różnicowanie fotoreceptorowe z obecnością struktur 
typu fleurettes. W obrębie siatkówczaków występu-
ją zwykle rozległe obszary martwicy niedokrwien-
nej i zwapnienia. Według protokołu CAP (Collage of 
American Pathologist) Retinoblastoma wersja 4.0.0.0 
(2018) w przypadkach siatkówczaków jednostron-
nych, złożonych z okrągłych komórek z wyraźnym 
jądrem z licznymi jąderkami należy badać status 
genu N-MYC [5].

Usunięta gałka oczna powinna być dokładnie zba-
dana, ze szczególnym uwzględnieniem prognostycz-
nych czynników histopatologicznych, takich jak: na-
ciekanie nerwu wzrokowego, a zwłaszcza obecność 
nacieku nowotworowego w blaszce sitowatej i w linii 
cięcia chirurgicznego (najważniejsza cecha), nacie-
kanie twardówki, błony naczyniowej, wielkość guza, 
rozsiew do ciała szklistego, zajęcie komory przedniej. 
Należy również zawsze ocenić typ wzrostu nowo-
tworu i stopień zróżnicowania komórek nowotworo-
wych. 

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ 
W SIATKÓWCZAKU

W ramach diagnostyki genetycznej siatkówczaka re-
komendowana jest analiza materiału genetycznego 
wyekstrahowanego z tkanki nowotworowej lub lim-
focytów krwi obwodowej obejmująca ocenę:

■ występowania zmian nukleotydowych w ob-
rębie promotora i eksonów (1-27) genu RB1, 
z uwzględnieniem oceny miejsc splicingo-
wych; 

■ występowania zmian typu CNV (copy number 
variation) metodą MLPA (multiplex ligation-
-dependent probe amplification);

■ inaktywacji genu RB1 poprzez metylację re-
gionu promotorowego metodą MS-MLPA.

Bardzo rzadko występującymi przyczynami inak-
tywacji genu RB1 są również pojawianie się różnego 
stopnia mozaikowatości oraz procesu zwanego chro-
mothripsis, które są bardzo trudne do wykrycia kon-
wencjonalnymi metodami. 

Wszyscy pacjenci z rozpoznanym siatkówcza-
kiem powinni być poddani badaniom genetycznym. 
W przypadku identyfikacji u pacjenta zmiany ger-
minalnej w genie RB1 wskazane jest obcięcie bada-
niami molekularnymi wszystkich członków rodziny 
pacjenta w kierunku nosicielstwa wykrytej zmia-
ny oraz określenia sposobu dziedziczenia choroby. 
Wszyscy członkowie rodziny, u których zidentyfiko-
wano zmianę germinanlną genu RB1, powinni zostać 
objęci opieką onkologiczną w celu wczesnego wykry-
cia ewentualnych zachorowań w rodzinie.
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REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
OBSERWACJI DZIECI PO 
ZAKOŃCZONYM LECZENIU 
SIATKÓWCZAKA

Badanie okulistyczne u pacjentów z postacią obuocz-
ną i zachowaną gałką oczną:

■ co 1 miesiąc przez 1 rok po zakończeniu lecze-
nia,

■ co 2-3 miesiące w 2 roku od zakończonego le-
czenia,

■ co 3-6 miesięcy do 6.-7. r.ż.,
■ 1 raz w roku po 7. r.ż.

Badanie okulistyczne u pacjentów z postacią jedno-
oczną po enukleacji gałki ocznej:

■ co 1 miesiąc przez 3 miesiące po zakończeniu 
leczenia,

■ co 3 miesiące w 1 roku od zakończonego lecze-
nia,

■ co 6 miesięcy do 6. r.ż.,
■ 1 raz w roku po 7. r.ż.

U pacjentów z potwierdzonym nosicielstwem muta-
cji germinalnej istnieje ryzyko rozwoju innych no-
wotworów, takich jak pinealoblastoma (trójstronna 
retinoblastoma), mięsaków kości, tkanek miękkich, 
nowotworów nabłonkowych. Ryzyko wzrasta 
w przypadku, gdy u pacjentów zastosowano radiote-
rapię. U chorych, u których w leczeniu zastosowano 
chemioterapię wielolekową, zauważono zwiększone 
występowanie zachorowań na białaczki. U młodych 
dorosłych ozdrowieńców po leczeniu siatkówczaka 
występuje zwiększone ryzyko pierwotnych nowo-
tworów OUN.

Nie ma specyficznych wytycznych, ale należy 
przeprowadzać pilnie badania diagnostyczne w przy-
padku pojawienia się objawów sugerujących chorobę 
nowotworową. Powyższa grupa pacjentów powinna 
pozostawać pod ścisłą opieką onkologa przez całe ży-

cie. U dzieci ozdrowieńców po leczeniu siatkówcza-
ka z zastosowaniem chemioterapii systemowej z uży-
ciem karboplatyny zaleca się badanie audiologiczne 
w pierwszym roku po zakończeniu leczenia.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
OBSERWACJI U DZIECI Z GRUPY RYZYKA 

■ Skrining rodziny,
■ badanie dna oka u rodzeństwa i rodziców pro-

banda.
U rodzeństwa pacjenta z rozpoznaniem siatków-

czaka, po potwierdzeniu rodzinnego występowania 
retinoblastoma, oraz u dzieci rodziców ozdrowień-
ców po leczeniu retinoblastoma konieczne jest wyko-
nanie badania genetycznego.

W przypadku nosicielstwa mutacji germinalnej 
RB1 należy wykonywać badanie dna oka:

■ w 1. tygodniu życia – badanie bez znieczule-
nia, 

■ od 1. tygodnia do 6. m.ż. – 1 raz w miesiącu 
bez znieczulenia,

■ od 6. m.ż. do 2. r.ż. – co 2 miesiące,
■ od 2. do 3. r.ż. – co 3 miesiące,
■ od 3. do 4. r.ż. – co 4 miesiące,
■ od 4. do 7. r.ż. – co 6 miesięcy.

W przypadku rodzeństwa pacjenta z niestwierdzoną 
mutacją germinalną RB1 należy wykonywać badanie 
dna oka:

■ w 1. tygodniu życia – badanie bez znieczule-
nia,

■ od 1. tygodnia do 6. m.ż. – 1 raz w miesiącu 
bez znieczulenia,

■ od 6. m.ż. do 3. r.ż. – co 3 miesiące, przynaj-
mniej 1 raz 6 miesięcy w znieczuleniu ogól-
nym.

■ od 3. do 5. r.ż. – co 6 miesięcy [4].
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ZARODKOWEGO (HEPATOBLASTOMA)
DIAGNOSTIC STANDARDS IN HEPATOBLASTOMA
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STRESZCZENIE
Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie wątrobiaka zarodkowego przygoto-
wano na podstawie wytycznych i we współpracy z międzynarodową grupą SIOPEL (Inter-
national Childhood Liver Tumors Strategy Group), działającą od 1987 r. i zrzeszającą chirur-
gów dziecięcych, onkologów dziecięcych, patomorfologów oraz radiologów dziecięcych 
z całej Europy.
Słowa kluczowe: wątrobiak zarodkowy, dzieci, diagnostyka

ABSTRACT
Diagnostic standards for hepatoblastoma were prepared based on guidelines and in co-op-
eration with International Childhood Liver Tumors Strategy Group (SIOPEL) originating 
from 1987 and involving pediatric surgeons, pediatric oncologists, patomorphologists and 
pediatric radiologists from European countries.
Key words: hepatoblastoma, children, diagnostics

WPROWADZENIE

Standardy postępowania diagnostycznego w zakre-
sie wątrobiaka zarodkowego (hepatoblastoma) przy-
gotowano na podstawie wytycznych i we współpra-
cy z międzynarodową grupą SIOPEL (International 
Childhood Liver Tumors Strategy Group), działającą 
od 1987 r. i zrzeszającą chirurgów dziecięcych, onko-
logów dziecięcych, patomorfologów oraz radiologów 
dziecięcych z całej Europy. Przyjęto system warto-
ściowania rekomendacji Polskiego Towarzystwa On-
kologii i Hematologii Dziecięcej. 

REKOMENDACJE

U wszystkich pacjentów pediatrycznych poniżej 
18. r.ż. z podejrzeniem występowania pierwotnego 
guza wątroby powinno się wykonać biopsję zmia-
ny. W wyjątkowych przypadkach dotyczących jedy-
nie pacjentów z typowymi, jednoznacznymi objawa-
mi klinicznymi (w wieku pomiędzy 6. m.ż. i 3. r.ż., 
z guzem litym wątroby, któremu towarzyszy pod-
wyższony poziom AFP) można ewentualnie odstą-
pić od biopsji lub lepiej ją odroczyć, jeśli przemawia-
ją za tym inne ważne powody kliniczne, np. ciężki 
stan dziecka. W takich przypadkach należy wykonać 
odpowiednie badania obrazowe oraz dokładne ozna-
czenie poziomu AFP w surowicy, aby zakwalifiko-
wać pacjenta do leczenia.

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic
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U starszych pacjentów (powyżej 6. r.ż.) można 
ewentualnie zastąpić biopsję pierwotną resekcją guza, 
jeśli jest on operacyjny w stosunkowo łatwy sposób, 
tzn. należy do kategorii PRETEXT I lub II oraz mar-
gines od środkowej żyły wątrobowej i/lub rozwidle-
nia żyły wrotnej wynosi co najmniej 1 cm.

BIOPSJA

Biopsja diagnostyczna jest zalecana u wszystkich pa-
cjentów, niezależnie od ich wieku czy poziomu AFP 
w surowicy. Głównymi celami tego zabiegu są: po-
twierdzenie rozpoznania i określenie podtypu hi-
stologicznego guza, a także różnicowanie między 
wątrobiakiem zarodkowym (hepatoblastoma) a ra-
kiem wątrobowokomórkowym (hepatocarcinoma), 
możliwość centralnej weryfikacji preparatów histo-
logicznych oraz bankowanie tkanek nowotworo-
wych w celu poprawy stanu wiedzy na temat patolo-
gii i biologii guzów wątroby. 

Biopsja może być wykonana poprzez wycię-
cie klinowe z dostępu poprzez minilaparotomię lub 
przezskórnie jako oligobiopsja (techniką tru cut lub 
z użyciem innej igły oligobiopsyjnej) pod kontrolą 
ultrasonografii (USG). Należy pamiętać, że powinno 
się uzyskać przynajmniej 3-5 stożków tkankowych. 
Najczęściej używaną igłą jest igła typu coaxial she-
ath 18G. Alternatywnie można wykonać biopsję la-
paroskopową, która łączy obie powyższe techniki. 
Zewnętrzny płaszcz igły biopsyjnej powinien zostać 
wprowadzony przez jak najwęższe pasmo zdrowe-
go miąższu wątroby, w celu zminimalizowania ry-
zyka rozsiewu komórek nowotworowych. Wyjątko-
wo ważne jest takie wprowadzenie igły, aby na swojej 
drodze nie przechodziła ona przez segment wątro-
by, który planuje się oszczędzić podczas późniejsze-
go zabiegu resekcyjnego. Nie zaleca się wykonywania 
biopsji cienkoigłowej. Jedynym przeciwwskazaniem 
do przeprowadzenia zabiegu jest podtorebkowe pęk-
nięcie guza.

OCENA ZAAWANSOWANIA CHOROBY 
PRZED LECZENIEM 

W czasie wykonywania diagnostyki lub niezwłocz-
nie po ustaleniu rozpoznania należy ocenić zaawan-
sowanie choroby oraz zakwalifikować pacjenta do 
odpowiedniej grupy PRETEXT na podstawie bada-
nia MRI lub TK jamy brzusznej z kontrastem. Klasy-
fikacja PRETEXT odzwierciedla anatomiczną kon-
figurację zdrowego miąższu wątroby w stosunku do 
miąższu zajętego przez proces nowotworowy i wy-
magającego usunięcia w trakcie resekcji narządu. 

PRETEXT

Liczba sekcji, które są wolne od guza (lub zajęte).
 ■ PRETEXT I – rzadko występujące guzy, zwy-

kle bardzo małe. Z definicji trzy sąsiednie sek-
cje muszą być wolne od choroby. W związ-
ku z powyższym są to guzy obejmujące tylko 
boczną część lewego płata wątroby lub tylko 
część tylną prawego płata.

 ■ PRETEXT II – guzy dotyczące tylko prawe-
go lub tylko lewego płata wątroby. Mogą obej-
mować jedną lub dwie sekcje. Jeśli guz zajmuje 
tylko lewą środkową lub prawą przednią sek-
cję wątroby, jest kwalifikowany również do tej 
grupy, gdyż aby go usunąć, należy wykonać le-
wostronną lub prawostronną hemihepatekto-
mię.

 ■ PRETEXT III – guzy obejmujące zarówno 
prawy, jak i lewy płat wątroby. To guzy znaj-
dujące się w dwóch lub trzech sekcjach, z tylko 
jedną sekcją wolną od choroby.

 ■ PRETEXT IV – to guzy wieloogniskowe lub 
guzy duże, inwazyjne obejmujące większość 
segmentów wątroby.

 ■ POSTEXT – oznacza taką samą klasyfikację 
po chemioterapii wstępnej.

ZASIĘG GUZA – DOTYCZY SZERZENIA 
SIĘ GUZA POZA WĄTROBĘ 
(OZNACZENIA)

C – zajęcie płata ogoniastego. 

E – wskazuje na szerzenie się guza poza wątrobę 
w inne miejsca niż uprzednio wymienione.

Spełnia jedno lub więcej z poniższych kryteriów:
1. Guz przekracza granice wątroby.
2. Guz jest otoczony przez zdrową tkankę o >180°.
3. Są obecne wszczepy otrzewnowe (nie węzły 

chłonne), w tym przynajmniej jeden ≥10 mm 
lub dwa ≥5 mm.

F – wieloogniskowość – dwa lub więcej odrębnych 
guzów wątroby otoczonych zdrowym miąższem.

R – pęknięcie guza – wolny płyn w jamie brzusznej 
lub miednicy mniejszej oraz jedna lub więcej z wy-
mienionych cech krwawienia:

1. Charakterystyczny obraz miąższu guza (we-
wnętrzna kompleksowość/obecność płynowych 
przegród).

2. Płyn o dużej gęstości w obrazie TK (>25HU).
3. Charakterystyczne obrazowanie krwi lub pro-

duktów jej rozpadu w badaniu MRI.
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4. Niejednorodny płyn z widocznymi fragmenta-
mi tkanek w USG.

5. Widoczne przerwanie torebki guza
LUB widoczne komórki guza w płynie we-

wnątrzotrzewnowym,
LUB potwierdzone w badaniu histopatologicz-

nym pęknięcie zresekowanego uprzednio guza.

M – wskazuje obecność odległych przerzutów – jed-
no lub więcej z poniższych kryteriów spełnione:

1. Jeden niezwapniony guzek w płucach o średnicy 
większej lub równej 5 mm.

2. Dwa lub więcej niezwapnionych guzków w płu-
cach, każdy o średnicy większej lub równej 
3 mm.

3. Rozpoznana w materiale patomorfologicznym 
choroba przerzutowa.

N – przerzuty do węzłów chłonnych – spełniona jed-
na lub więcej z poniższych cech:

1. Węzeł chłonny o średnicy >1 cm.
2. Węzeł chłonny w okolicy wnęki wątroby 

>1,5 cm.
3. Węzeł chłonny o kształcie sferycznym z brakiem 

typowej wnęki tłuszczowej w badaniu USG/TK/
MRI.

P – wskazuje zajęcie głównego pnia i/lub obydwu le-
wej i prawej gałęzi żyły wrotnej.

P(+) – spełnia jedno lub więcej następujących 
kryteriów: 

1. Guz obejmuje obie żyły po podziale żyły wrotnej 
lub żyłę wrotną.

2. Guz otacza (w >50% lub o >180) obie żyły po 
podziale żyły wrotnej lub żyłę wrotną.

3. W jednej lub więcej z obu żył po podziale żyły 
wrotnej lub w żyle wrotnej znajduje się czop no-
wotworowy.

P(-) – nie spełnia powyższych kryteriów.

V – wskazuje zajęcie żyły głównej dolnej i/lub którejś 
z trzech żył wątrobowych.

V(+) – spełnia jedno lub więcej następujących 
kryteriów: 

1. Guz obejmuje wszystkie trzy główne żyły wą-
trobowe lub odcinek wewnątrzwątrobowy żyły 
głównej dolnej.

2. Guz otacza (w >50% lub o >180°) wszystkie trzy 
główne żyły wątrobowe lub odcinek wewnątrz-
wątrobowy żyły głównej dolnej.

3. W jednej lub więcej z głównych żył wątrobo-
wych lub w odcinku wewnątrzwątrobowym 
żyły głównej dolnej znajduje się czop nowotwo-
rowy.

V(-) – nie spełnia powyższych kryteriów.

BADANIE DODATKOWE

U wszystkich pacjentów wykonać należy wyjściowo 
badanie TK klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczo-
ści w poszukiwaniu ewentualnych przerzutów płuc-
nych choroby podstawowej. 

Przed rozpoczęciem chemioterapii należy prze-
prowadzić badanie fizykalne oraz wykonać następu-
jące badania: 

■ morfologię krwi z rozmazem, poziomem pły-
tek i układem krzepnięcia;

■ transaminazy z bilirubiną całkowitą i związa-
ną, LDH, GGTP i Falk;

■ poziom elektrolitów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+);
■ poziom białka i albumin;
■ dokładny poziom alfa-fetoproteiny (AFP);
■ poziom choriongonadotropiny (beta-hCG), 

która bywa podwyższona w niektórych posta-
ciach hepatoblastoma; 

■ poziom kreatyniny i mocznika;
■ oznaczyć filtrację kłębkową (GFR) oraz audio-

gram i echokardiogram serca dla przyszłego 
monitorowania toksyczności chemioterapii.

Alfa-fetoproteina (AFP)

U każdego pacjenta z guzem wątroby należy ozna-
czyć stężenie alfa-fetoproteiny (AFP), której zwięk-
szone stężenie (najczęściej >104 ng/ml) jest charakte-
rystyczne dla hepatoblastoma. Podwyższony poziom 
AFP stwierdza się u 90%. Należy jednak pamiętać, że 
po urodzeniu poziom AFP jest fizjologicznie bardzo 
wysoki. Dlatego u dzieci poniżej 1. r.ż. różnicowanie 
fizjologicznie wysokiego poziomu AFP i związane-
go z nowotworem złośliwym jest trudne. Pomocne 
może być kilkukrotne oznaczenie AFP w pewnym 
odstępie czasowym (np. dwukrotne w ciągu kilku 
dni). Samoistne obniżenie poziomu AFP (bez lecze-
nia) przemawia przeciwko obecności guza. Hepato-
blastoma z prawidłowym poziomem AFP występuje 
bardzo rzadko (ok. 2% pacjentów).

Badania histopatologiczne

Oprócz standardowych barwień H&E i typowych dla 
diagnostyki guzów wątroby oznaczeń immunohisto-
chemicznych, należy pamiętać o konieczności wyko-
nania badania immunohistochemicznego w kierun-
ku INI1 w przypadkach prawidłowego lub niskiego 
poziomu AFP (<100 ng/ml) w surowicy krwi w celu 
wykluczenia guza typu rabdoidalnego.
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Badania molekularne

Mutacje genu APC u pacjentów z wywiadem rodzin-
nym co do polipowatości jelita grubego.
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