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Rak wątrobowokomórkowy (HCC, hepatocellular carcinoma) to pierwotny, czyli 
nieprzerzutowy rak wątroby – złośliwy nowotwór komórek wątrobowych.1 
Wywodzi się z hepatocytów – wielobocznych komórek, które stanowią 
podstawowy element strukturalny miąższu wątroby, tworzący ok. 80% masy 
tego organu.2

Nowotwór występuje w postaci litego guza, który jest unaczyniony przez krew 
pochodzącą z tętnicy wątrobowej i otoczony łącznotkankową torebką. Ponad 
80% tego rodzaju nowotworów powstaje w wątrobie marskiej, czyli wątrobie 
z postępującym włóknieniem miąższu wątroby, niszczącym jej strukturę oraz 
upośledzającym pełnione przez nią podstawowe funkcje metaboliczne, 
utrudniającym odpływ żółci. Nowotwór ten jest ostatnim etapem sekwencji 
zmian patologicznych: ostrego uszkodzenia (zapalenia), które prowadzi do 
zapalenia przewlekłego, a w konsekwencji do marskości, na której podłożu 
powstaje rak.1



HCC najczęściej rozwija się w wątrobie obciążonej innymi chorobami. 
Najważniejszymi czynnikami ryzyka jest marskość wątroby, spowodowana 
przewlekłym stanem zapalnym (wywołanym wirusem HBV i HCV lub 
regularnym spożywaniem alkoholu) oraz niealkoholowe stłuszczenie wątroby 
związane z zespołem metabolicznym, cukrzycą, hipercholesterolemią, czy 
nadciśnieniem tętniczym.3 Chorobom wątroby może sprzyjać też długotrwała 
ekspozycja na aflatoksyny (substancje toksyczne rozwijające się w żywności 
w czasie wzrostu grzybów strzępkowych) i preparaty hormonalne (anaboliki, 
środki antykoncepcyjne). Uważa się, że ryzyko zachorowania na HCC zwiększa 
także otyłość, cukrzyca, palenie papierosów oraz zakażenie wirusem HIV.4
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W ramach profilaktyki HCC ścisłą obserwacją powinni być objęci szczególnie 
pacjenci chorujący na marskość wątroby i/ lub przewlekłe wirusowe zapalenie 
wątroby. Dodatkowo, obserwacji powinny podlegać osoby zakażone wirusem 
HBV i HCV, pacjenci cierpiący na niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie 
wątroby, a także pacjenci ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą wątroby.5  
Dużą rolę w profilaktyce HCC odgrywa też zdrowy styl życia – unikanie diety 
wysokotłuszczowej i wysokocukrowej mogącej prowadzić do rozwoju otyłości 
oraz nadmiernego spożywania alkoholu i palenia papierosów.4



Rak wątrobowokomórkowy (HCC) na początkowym etapie choroby przez długi 
czas może przebiegać bezobjawowo, szczególnie u osób bez zdiagnozowanej 
wcześniej marskości wątroby. U pacjentów z wieloletnią chorobą wątroby, 
a także z rozwijającym się przez dłuższy czas guzem wątroby mogą pojawiać 
się niecharakterystyczne objawy, które są przez nich często bagatelizowane.

niewyjaśniona utrata masy ciała,
przewlekłe zmęczenie,
utrata apetytu lub uczucie pełności nawet po niewielkim posiłku,
częste nudności lub wymioty,
gorączka,
powiększenie wątroby, wyczuwalne jako masa pod żebrami po prawej stronie,
powiększenie śledziony, wyczuwalne jako masa pod żebrami po lewej stronie,
ból brzucha lub ból w okolicy prawej łopatki,
obrzęk lub gromadzenie się płynu w jamie brzusznej,
swędzenie,
żółte zabarwienie oczu i skory (żółtaczka),
powiększenie żył w okolicy brzucha i ich uwidocznienie przez skórę.1



W celu prawidłowego rozpoznania HCC, na początku przeprowadzane są 
badania przedmiotowe – wywiad z lekarzem dotyczący występujących 
dolegliwości i objawów oraz badanie brzucha (lekarz będzie poszukiwał 
powiększonej wątroby lub śledziony, obecności płynów w jamie brzusznej). 
Kolejnym krokiem jest wykonanie badania krwi, które pozwala na ogólną 
ocenę stanu zdrowia pacjenta. Niepokój powinny wzbudzić podwyższone 
parametry wątrobowe (bilirubina, ASAT czy ALAT). Następnie wykonywane jest 
badanie obrazowe (USG i/ lub tomografia komputerowa jamy brzusznej i/ lub 
rezonans magnetyczny) w celu oceny struktury narządu i ewentualnie 
obecności guzków. Czasem niezbędne do stwierdzenia marskości wątroby jest 
nakłucie wątroby, czyli biopsja gruboigłowa (igłę wprowadza się przez skórę po 
prawej stronie ciała do wątroby, aby pobrać niewielki fragment tkanki).6  

Po zdiagnozowaniu HCC lekarze określają stadium zaawansowania 
nowotworu, aby ocenić zakres obszaru zajętego przez raka i rokowania danego 
pacjenta. Najważniejszymi czynnikami prognostycznymi HCC jest 
zaawansowanie raka, czynność wątroby i stan ogólny pacjenta. Do oceny 
prognostycznej aktualnie rekomenduje się system BCLC, który jednocześnie 
stanowi podstawę podejmowania decyzji terapeutycznych.4
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HCC stanowi ok. 90% pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby.4 Jest 
szóstym nowotworem pod względem częstości występowania na świecie. 
Rocznie, w skali globalnej, rozpoznaje się go u ponad 750 tys. osób (większość 
przypadków dotyczy Azji, a niemal połowa wszystkich przypadków 
odnotowywana jest w Chinach), a liczba ta stale rośnie, szczególnie w krajach 
rozwiniętych. 3,7 W Polsce HCC plasuje się w drugiej dziesiątce wśród 
wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych, stanowiąc ok. 2% z nich. 
Częstość występowania raka wątrobowokomórkowego wzrasta wraz 
z wiekiem, występując najczęściej około 70. roku życia. Jednocześnie HCC 
częściej diagnozuje się u mężczyzn niż u kobiet.4

W przypadku raka wątrobokomórkowego to nie częstość występowania 
stanowi największy problem, a ograniczone możliwości leczenia i niekorzystne 
rokowania. Rak wątrobowokomórkowy charakteryzuje się dużą śmiertelnością 
i jednym z najniższych wskaźników przeżycia pięcioletniego w porównaniu 
z innymi rodzajami nowotworów. Wynika to z faktu, że nowotwór ten rozwija się 
bardzo podstępnie, długo nie dając praktycznie żadnych objawów klinicznych. 
Wielu pacjentów dowiaduje się o chorobie w późnym stadium rozwoju, co 
ogranicza możliwości terapeutyczne i pogarsza rokowania. Jeśli HCC 
rozpoznawany jest w znacznym stopniu zaawansowania, nie można 
zastosować terapii radykalnej (prowadzącej do wyleczenia, dzięki zniszczeniu 
wszystkich komórek nowotworowych), a niekiedy także żadnej innej terapii 
poza paliatywną.3
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