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ÖZET Karaciğerin benign solid tümörleri, karaciğer hastalıkları arasında tanı koymada en çok zorluk yaşanan lezyonlardandır. Hemanjiyomlar, adenomlar, fokal nodüler hiperplazi ve nodüler rejeneratif hiperplazi aralarında en yaygın olanlarıdır. Bu lezyonların tanı ve yönetimine karar
vermede, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme yöntemleri yardımcı olmaktadır. Bu makale, kitaplara ve güncel makalelere dayanarak karaciğerin benign solid tümörleri ile ilgili temel bilgilerin bir özetini sunmaktadır. Ayrıca benign ve malign
lezyonları ayırmada yardımcı olabilecek bazı ipuçları içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer; benign tümörler; adenom; hemanjiyom

ABSTRACT Benign solid tumors of the liver is very difficult to diagnose among the hepatic lesions.
Hemangiomas, hepatic adenomas, nodular regenerative hyperplasia and focal nodular hyperplasia
are the most common among them. Imaging methods such as ultrasound, computed tomography
and magnetic resonance useful for decide on the diagnosis and management of these lesions. This
article presents summary of the basics of the benign solid tumors of the liver based on textbooks and
current articles. Also, it contains some clues which can help to distinguish between benign and
malign lesions.
Keywords: Liver; benign; adenoma; hemangioma

araciğer, çoğunlukla primer veya sekonder olarak vasküler, metabolik, enfeksiyöz ve malign süreçler ile ilişkili bir organdır. Karaciğer benign lezyonlarının sınıflandırılması epitelyal kökenli, nonepitelyal kökenli ve
diğerleri olarak köken aldığı hücreye göre sınıflandırılabilir (Tablo 1). Benign karaciğer lezyonları malign tümörlerden daha yaygın görülmektedir. Genel popülasyonun %20’sinde görülür. En yaygın benign solid tümörler, hemanjiyomlar, fokal
nodüler hiperplazi (FNH) ve hepatoselüler adenomlardır. Bu lezyonların birçoğu,
görüntülemelerde tanıyı doğrulamaya yardımcı tipik özelliklere sahiptir.1 Burada
karaciğerin benign solid tümörlerinden bahsedilecektir.

HEMANJİYOM

ETİYOLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ
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Hemanjiyomlar karaciğerin en sık görülen benign solid tümörüdür.1 Kapiller hemanjiyom ve kavernöz hemanjiyom olmak üzere iki varyant şeklinde görülür. En sık olarak kapiller hemanjiyom görülmekle birlikte klinik olarak önemsizdir. Laparotomi
veya bir başka amaçla yapılan görüntüleme esnasında rastlanan küçük (<2 cm), hiper-
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TABLO 1: Köken aldığı hücreye göre karaciğerin benign lezyonları.
Köken aldığı hücre

Epiteliyal

Hepatoselüler

Tipi

Yorum

Fokal nodüler hiperplazi (FNH)

Nadir

Sıklıkla kadınlarda

Komplikasyonu yok

Hepatoselüler adenom (HA)

Çok nadir

Oral kontraseptif kullanımı ile ilişkili

Kanama ve malignite riski var

Nodüler rejeneratif hiperplazi (NRH)

Çok nadir

Sistemik hastalıklar ve ilaçlarla ilişkili
Portal hipertansiyona sebep olabilir

Yağdan korunmuş alan
Kolanjiyoselüler

Sık

Diyabet, obezite, hepatit C ve malnutrisyon ile ilişkili

Komplikasyonu yok

Biliyer adenoma

Nadir

Biliyer hamartoma (Von Meyenburg complex)
Epitelyal olmayan
Mezenkimal

Hemanjiyom

Gelişimsel anomali
Sık

Sıklıkla kadınlarda

Komplikasyonu nadir
Nadir

Tuberoskleroz ilişkili

Komplikasyonu yok

Lipom

Diğer

Çok nadir

Komplikasyonu yok

Anjiyomyolipom

Heterotipik

Komplikasyonu yok

Çok çok nadir

Komplikasyonu yok

Adrenal, pankreatik veya dalak dokuları

Çok çok nadir

Komplikasyonu nadir

Peliosis hepatis

Çok çok nadir

Oral kontraseptif, ilaç, malignite ilişkili

Komplikasyonu yok

İnflamatuar psödotümör

Çok nadir

Genel sendromlarla ilişkili
Komplikasyonu yok

küçük lezyonlardan ayırmaktır. Hemanjiyomun büyüklüğü semptomlarla ilişkilidir. Genellikle geniş pedinküllü
olanlar ameliyat esnasında fark edilir. Bu tümörler sıklıkla
kendisini çevreleyen karaciğer parankiminden keskin bir
sınırla ayrılır, süngerimsi bir görünüme sahip, kısmen nekrotik veya fibrotik olabilir. Hemanjiyom enfarktı, bazen
tamamen fibrozise ve nadir durumlarda da kalsifikasyona
neden olabilir. Bu durumda bu tümörleri diğer benign ve
malign tümörlerden ayırt etmek son derece zor olabilir.2

vasküler lezyonlar olup, genelde semptomsuzdurlar.
Ancak tanısal belirsizliğe yol açabilirler. Kavernöz hemanjiyomlar potansiyel komplikasyonları ve ilişkili semptomlardan dolayı klinik öneme sahip lezyonlardır.
Erişkinlerde çocuklara göre daha sık görülmekle birlikte,
otopsi serilerinde %7 oranında bildirilmiştir. Etiyoloji
kesin olmamakla birlikte benign konjenital hamartomlar
olarak davranmaktadırlar.2 Kadınlarda erkeklere göre 3 kat
daha sıktır ve ortalama 45 yaş civarında görülmektedir.
Hemanjiyomun büyümesi neoplaziden çok ektazi şeklinde
olur. Genellikle çapı 5 cm küçüktür, sağ ve sol lobda eşit
olarak görülmektedir. Eğer lezyon 4 cm’den büyük ise “dev
hemanjiyom” olarak adlandırılır.3 Bu adlandırmada ki
amaç; bu çap ve büyüklükteki hemanjiomları sık görülen

KLİNİK

Hemanjiomların büyük çoğunluğu asemptomatiktir.
Semptom veren hemanjiomların hemen hepsi büyük hemanjiomlardır (çapı 7-10 cm). Kavernöz hemajiyonlar-
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yarlı tomografi(BT) çoğu vakada gerekli olmakla birlikte,
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ise <3 cm lezyonlarda, santral ya da intrahepatik damarlara yakın yerleşimli lezyonlarda kullanılmalıdır.(6) BT’de hemanjiyomlar hipodens kitle olarak görülür. İntravenöz kontrast maddenin (IVKM) bolus enjeksiyonu sonrası periferden merkeze doğru kontrastlanma artışı olur. Ardından fokal global kontrastlanma olur ve hemen ardından
kontrast zengin bölgede hızlı bir kontrast azalması meydana gelir(iris diyafram fenomeni). Hemanjiyom karaciğer parankimi ile izodens hale gelir. Bazı merkezler
tanıda en duyarlı test olarak kabul etmekte olup, sensitivitesi %90 civarındadır.7 MRG, T2-ağırlıklı görüntünün düşük sinyal T1 zamanını ve belirgin hiperintensiteye sahip olduğunu iyi tanımlanmış sınırlarla görüntüler; bu, 1,0 cm’den küçük hemanjiyomların bile tespit
edilebileceği anlamına gelir. Yani kitlenin tespitinde ve
değerlendirilip tanısını koymada MRG, BT’den daha üstündür. Özellikle 2 cm’den küçük lezyonların değerlendirilmesinde değeri en yüksek olan görüntüleme
yöntemi olup, spesifitesi ve sensitivitesi %85-95’tir
(Resim 1).8 İnvaziv diagnostik görüntüleme tetkikleri
hemanjiyom tanısında genellikle gerekli değildir. Hemanjiyomların yavaş kan akımı karakteristiğine “pamukyün benzeri (cotton wool-like)” bir görünüm kazandırdığından anjiyografi bu lezyonların belirlenmesinde yardımcı olabilir.9 Ancak bu lezyonun teşhisinde non-inva-

dan kaynaklanan semptomlar genellikle; lezyonun hızlı
büyümesinden, Glisson kapsülünün gerilmesinden ve
enflamasyonuna yol açan trombüs ve enfarkttan dolayı
ortaya çıkar. Genellikle, büyük hemanjiyomlar ara sıra
sağ üst kadran ağrısı, şişkinlik,dolgunluk hissi gibi semptomlara yol açar. Fizik muayenede parankim içi hemanjiom diffüz hepatomegaliye yol açabilir, nonspesifik
olmakla birlikte oskültasyonla üfürüm duyulabilir ancak
genelde kitle olmaksızın hassasiyet saptanmaktadır.2)
Nadiren, büyük hemanjiyomlar, Kasabach Merritt
Sendromu (KMS) olarak bilinen, trombositopeni ve tüketim koagülopatisi, yaygın intravasküler koagülasyon
(DIC) ve sistemik kanamaya yol açabilen bir durum olarak da ortaya çıkabilir.4

TANI-GÖRÜNTÜLEME

Non-invaziv olarak tanı koymak için görüntüleme tetkikleri yeterlidir. İlk yapılacak görüntüleme tetkiki ultrasondur. Ultrasonda, bir hemanjiyom, karaciğerden iyi
sınırla ayrılan hiperekoik kitle olarak görülür. Sensitivitesi %80’dir.5 Ultrasonografik inceleme bu lezyonları hepatosellüler kanser, adenom, fokal nodüler hiperplazi
veya soliter metastazdan ayırt etmede yetersiz kalabilir.
Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme gerekebilir. Ultrason tanısı konmuş hemanjiomların takibinde son derece kullanışlıdır. Dinamik bilgisaKontrast öncesi

Kontrast sonrası
1. dakika

Kontrast sonrası
3. dakika

Kontrast sonrası
5. dakika

RESİM 1: Kavernöz hemanjiyom. IVKM öncesinde ve sonrasındaki aksiyel plandaki MR görüntüleri. A) Prekontrast incelemede karaciğer segment 4 ve 6’da multiple hipodens lezyonlar görülmekte. B) IVKM’den 1 dakika sonra lezyonun erken periferik kontrastlanması görülmekte. C) IVKM’den 3 dakika sonra kontrast maddenin lezyonu
doldurduğu görülmekte. D) IVKM’den 5 dakika sonra hemanjiyomun merkezi kontrast madde tutmaktadır.
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Özellikle kadınları etkiler (%80); Kadınların yaklaşık
%60-70’inde hepatik adenomlar gibi oral kontraseptiflerin (OKS) uzun süreli alımı ile bir bağlantı vardır. Kadınlarda daha yüksek prevelansa sahip olması, daha
büyük olma eğiliminde olması ve daha erken yaşta görülmesinin sebebi, kadın seks hormonlarının tümör gelişiminde büyük rol oynamasındandır. FNH vakalarında
OKS kullanımının kesilmesi önerilmektedir. Ancak OKS
kullanımı bu lezyonlarda değişikliğe sebep olmadığı ve
bununla beraber, gebelikte tümör boyutunda değişiklik
olmadığı görülmektedir.17 FNH sıklıkla diğer vasküler
anomalilerle ilişkilidir: Vakaların %20’sinde hepatik hemanjiyom bulunur; hepatik adenom (HA) ve hepatoselüler karsinom (HCC) gibi diğer tümörler de FNH ile
birlikte görülebilmektedir.18 FNH’yi iyi diferansiye primer HCC’den ayırmak (cerrahi rezeksiyon olmadan)
mümkün olmamakla birlikte, FNH malign transformasyon göstermez.19

ziv görüntüleme çalışmalarının çok yüksek özgüllüğü
göz önüne alındığında günümüzde kullanılmamaktadır.
Kural olarak, histopatolojik tanı, planlanan tedavi şeklini değiştirmediği sürece, yüksek kanama riskinden dolayı biyopsi gereksizdir. Ancak görüntüleme yöntemleri
ile ayırıcı tanısı yapılamayan küçük karaciğer lezyonlarında biyopsi gerekebilir. İğnenin kitleye girişi karaciğer parankimi üzerinden olursa kanama riski en aza
indirilmiş olur.

TEDAVİ

Hemanjiyomların yönetiminde konservatif yaklaşım
önerilmektedir. Çoğu hemanjiyom asemptomtik kalır,
zaman içinde stabil hale gelir. Dolayısıyla cerrahi tedavi,
hemanjiyomların nadir komplikasyonlarını önlemede
gereksizdir.10 Çok büyük lezyonların travmaya bağlı
veya spontan rüptür için ek bir risk oluşturduğu ileri sürülmüştür; ancak bu tür olaylar seyrektir. Cerrahi müdahale nadiren gereklidir. Sadece hemanjiyomların çok
semptomatik olduğu ve cerrahinin göreceli riskleri iyi
tartışılmışsa önerilmelidir. Enükleasyon rezeksiyona
göre daha güvenli bir seçenek olabilir, ancak lokalizasyona ve büyüklüğe bağlı olarak enükleasyon veya rezeksiyona karar verilir. Radyofrekans ablasyon(RFA) ve
kriyoablasyon da bazı başarılar sergilemiştir.11 Karaciğer
transplantasyonu nadiren bu lezyonlar için endikedir ve
bildirilen birkaç olgu da KMS ile ilişkilidir.12 Ekstrakorporal hepatik rezeksiyon, anatomik olarak zorlu hemanjiyomlarla başa çıkmada alternatif bir yöntem olarak
önerilmiş olan çok radikal bir yaklaşımdır.13

KLİNİK

Neredeyse tüm FNH tümörleri asemptomatiktir ve spontan rüptür son derece nadirdir. Tümör büyüklüğü 7-10
cm veya daha fazla olduğunda sağ üst kadran ağrısı ve
hepatomegali görülebilir. Laboratuvar bulguları normaldir. Kolestaz nadir bir bulgudur.20

TANI- GÖRÜNTÜLEME

FNH’yi diğer karaciğer lezyonlarından ayırmak için kullanılan görüntüleme teknikleri son on yılda önemli ölçüde gelişmiştir. FNH normal hepatositlerden oluşur ve
değişik büyüklüklerde rejeneratif bir kitle olarak görülür. Ultrasonda, çevredeki parankime kıyasla ekojenitede
çok az değişiklik gösterebilir. Santral skar nedeni ile genellikle hipo veya izoekoik ve hafif homojen görünür.21
BT ve MRG’de izointens görünür. Bu özellik onları kontrastsız görüntülemede tespit edilemez hale getirebilir ve
bu durum onlara “gizli lezyonlar” etiketi kazandırmıştır.
Santral skar varlığı dışında genellikle homojendirler ve
BT’de genellikle hipodens, MRG’de T2’de parlak görülürler. Santral skar varsa oldukça spesifiktir.22 Multifazik
BT veya MRG çalışmalarında, FNH’ler tipik olarak erken
arteriyel fazda hızlı bir şekilde kontrast maddenin homojen tutulumunu, venöz ve gecikmiş fazlarda kontrastın hızlı bir şekilde normale yakın dönüşünü göstermektedir (Resim 2). Hem renal hem de safra yoluyla ekskresyonu olan gadoksetat disodyum (Eovist) veya gadobenat dimeglumin (Multihance) gibi MRG kontrast
ajanlarıyla, FNH’ler aktif hepatosit alımı gösterir. Görüntülemenin hepatosit fazındaki çevre karaciğer doku-

FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ

ETİYOLOJİ

Fokal nodüler hiperplazi (FNH), gelişim sırasında ortaya
çıkan, önceden var olan bir vasküler malformasyona karaciğer parankiminin hiperplastik ve neoplastik olmayan
bir cevabı olarak görülmüştür. Son zamanlarda, FNH gelişiminin bu etiyolojik teorisini destekleyen ve aydınlatan kanıtlar yayınlanmıştır; Çoğu vakada, FNH’ye
arteriyel-venöz şantların oluşumu ve genişlemesi ile sonuçlanan portal travma hasarından kaynaklandığı düşünülmektedir.14 Bu oksidatif stresle sonuçlanan durum
arteriyel hipoperfüzyona neden olur ve daha sonra bu
lezyonlar tipik santral skarı oluşturmak için hepatik stellat hücrelerden gelen bir reaksiyonu tetikler.15 FNH
ikinci en sık görülen benign karaciğer tümörüdür ve
otopsi serilerinde %0,3-3 oranında görülmektedir.16
Başka nedenlerle radyolojik inceleme sırasında tesadüfen saptanan genellikle asemptomatik lezyonlardır.
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RESİM 2: İnsidental saptanmış FNH’nın aksiyel plandaki MR görüntüleri. A) T2 ağırlıklı görüntüde, karaciğer sağ lobdaki FNH’daki santral skar, komşu olduğu karaciğer
parankimine göre daha hiperintens görünümdedir. B) IVKM sonrası T1 ağırlıklı görüntüde, FNH kontrastlanırken santral skar kontrast tutmamıştır. C) IVKM sonrası geç fazda,
T1 görüntüde kontrastın geri dönüşü ve santral skarın geç kontrastlanması görülmektedir.

farklılaşan hepatik adenomların farklı alt tipleri vardır.
Başlıca etiyolojik faktörler, OKS kullanımı, erkeklerde
anabolik steroidler, metabolik sendrom ve aşırı alkol tüketimidir.27 Düşük östrojen içerikli yeni jenerasyon
OKS’ler HA riskini muhtemelen azaltmaktadır. Buna
rağmen HA insidansı azalmamıştır.28 Bu durum, belki de
dünya genelinde artan obezite ve metabolik sendromda
bir artış ile açıklanabilir.29 Karaciğerde birden fazla adenom bulunması, tipik olarak 5-10’dan fazla olmasına hepatik adenomatoz denir. Adenomatoz, tip Ia veya tip III
glukojenez, Klinefelter sendromu, ailevi diyabet veya ailesel adenomatoz ile ilişkilidir.30,31

suna benzer veya çevre karaciğer dokusundan daha parlak görülür. Santral skar genellikle yoktur, FNH nadiren
yağ içerebilir veya atipik özelliklere sahip heterojen görünebilir, HA’dan ve HCC’den farklılaşabilir. Bu gibi durumlarda en kullanışlı olan hepatosit spesifik kontrast
ajanların kullanımıdır. Kesin tanı için biyopsi gerekebilir.23

TEDAVİ

Adenomların aksine FNH’ler spontan rüptüre olmaz ve
malign transformasyonda gibi önemli bir risk oluşturmaz. Bu nedenle FNH’nin yönetimi, genellikle, büyüklüğünden bağımsız olarak aralıklı takip ve gözleme
dayanır. FNH veya hepatik adenom tanısı konulduğunda
OKS veya östrojen kullanımı sonlandırılmalıdır.24 Şiddetli semptomları olan hastalarda veya tanı tam olarak
konulamadığı durumlarda cerrahi müdahale gereklidir.
Kısmi hepatik rezeksiyon, en yaygın cerrahi yöntemdir,
ancak daha yakın zamanda embolizasyon ve RFA kullanılmaktadır.25 Bu tip girişimsel işlemler cerrahiye nazaran daha az komplikasyon ve daha düşük morbiditeye
sahiptir ancak bu işlemlerin sonuçlarını karşılaştıracak
büyük vaka serileri yoktur.

KLİNİK

HA vakalarının üçte biri kadarında başlangıçta akut rüptür ve intraperitoneal kanama görülür. Karın ağrısı ve
spesifik olmayan gastrointestinal semptomlar görülebilir.
Küçük de olsa adenomların malign transformasyon göstererek HCC’ye dönüşme riski vardır.32

TANI-GÖRÜNTÜLEME

HA’nın heterojen yapısından dolayı görüntüleme çalışmaları ile analiz etmek zordur. Adenomlar değişen miktarlarda yağdan oluşabilir, lezyon içine kanama ve
nekroz da görülebilir. Küçük adenomlar, multifazik BT
veya MRG’nin erken arteriyel fazında hızla homojen
kontrastlanma gösterdikten sonra venöz fazda da hızlı
bir şekilde normale yakın kontrastlanma gösterdiğinden
FNH ile sıklıkla karışır. Daha büyük adenomlar, intratümöral hemoraji, nekroz, devamında skarlaşma ile
giden heterojen bir görünüm kazanır (Resim 3).33 Lezyon 5 cm’den büyük ise hemoraji riski daha yüksektir.
Adenomlar heterojen görünümleri ve arteriyel fazda
kontrastlanmaları ile sıklıkla HCC’yi taklit eder. HA’lar,
yapısında neoplastik hepatositlerin hakim olmasından ve

HEPATİK ADENOM

ETİYOLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ

Hepatik adenom (HA); hepatosit proliferasyonunu uyarabilen, hormonal ve metabolik bir anormalliği bulunan
bireylerde gelişme eğiliminde benign bir neoplazmdır.
Otopsi serilerinde görülme sıklığı 12/100000’dir.26 HA,
en sık kadınlarda görülmekle birlikte, özellikle metabolik sendromlu erkeklerde yaygınlaşan, nadir rastlanan
benign karaciğer tümörüdür. Histolojisi, genetik ve radyolojik fenotipleri ve epidemiyolojik özelliklerine göre
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RESİM 3: Lipit komponenti bulunan HA’nın aksiyel plandaki MR görüntüleri. A) T1 ağırlıklı görüntüde herhangi bir kitle görülmemektedir. Çevreleyen karaciğer parankimi
ile izodens görünümdedir. B) Karşıt fazdaki T1 görüntüde sinyal kaybı intensitesi kitle içindeki lipit varlığını gösterir. Lipit, adenomlarda FNH’ya göre daha sık görülür. C)
T2 ağırlıklı yağ baskılı görüntü, lezyon içinde düşük, orta ve yüksek intensiteli heterojen sinyali göstermektedir.

transplantasyonudur.38 Girişimsel radyolojiyi kullanılarak yapılan embolizasyon ile daha sonra planlanan elektif karaciğer rezeksiyonu, öncelikle kanamayla ortaya
çıkan bir lezyonun tedavisinde yaygın olarak kullanılan
bir yaklaşımdır. HA’ların yaklaşık %10-15’lik bir kısmı
hepatektomi ile ilişkili ölüm oranından daha fazla
oranda HCC’ye dönüşecektir.36,39,40 Malign transformasyon gösteren formu daha çok b-katenin alt tipidir.39

safra elementlerinin olmamasından dolayı, genellikle
safra yoluyla ekskrese olan gadoksetat disodyum (Eovist)
veya gadobenat dimeglumin (MultiHance) gibi kontrast
maddeleri tutmazlar. Dolayısıyla geç hepatobiliyer fazda
kendisini çevreleyen karaciğer dokusundan daha koyu
renkte gözükür. Bu, HA’lar ile FNH’yı ayırmada önemli
bir özelliktir. Bununla birlikte, HA’ların çok az bir kısmı,
özellikle inflamatuar adenom olan alt tipi Eovist’i tutmaktadır.34 OKS kullanımı gibi risk faktörleri ile ilişkilendirme doğru tanıda yardımcı olur. Görüntüleme
takiplerinde adenomlar aralıklı olarak kanama veya nekroz gibi değişiklikler gösterirken, FNH zaman içinde stabil olma eğilimindedir.

HA yönetiminde birkaç yaklaşım mevcuttur. OKS,
anabolik androjen steroid veya HA’la ilişkili ilaçların kesilmesi HA boyutunda regresyona neden olabilir.41
Ancak bazı adenomların ilaçlar kesildikten sonra regrese
olmak yerine boyutunun artabileceği de akılda tutulmalıdır. Ayrıca adenomların gerilediği durumlarda da
HCC’nin geliştiği bildirilmiştir.42 5 cm’den küçük lezyonların rüptüre olma ve maligniteye dönüşme riski
düşük olduğundan konservatif olarak kontrol edilebilirler. Konservatif yaklaşıma göre hastalar önce birkaç yıl
boyunca 6 ayda bir görüntüleme ile takip edilmeli, sonrasında büyüme yok ise yıllık kontrollerle izlenmelidir.
Alfa-fetoprotien (AFP) düzeyleri benzer sıklıkla da izlenebilir, ancak genellikle normal seviyelerde seyrettiğinden malignite için güvenli bir belirteç değildir.43 Tedavi
seçenekleri RFA, transkateterik arteriyel embolizasyon
(TAE) ve hepatik rezeksiyondur.44

TEDAVİ

Lezyonların vasküler yapısı ve kanama eğilimi nedeni ile
biyopsi risklidir. Yine de, bu tümörlerin tedavisinde yararlı olabilecek kesin tanı koyabilen yeni moleküler ve
genetik kriterler oluşturulmuştur. Biyopsinin bazı yararları olabilmesine rağmen, bu aşamada moleküler ve
genetik tanı araçları seçilmiş vakalarda kullanılmalıdır.35
HA’lara, kanamaya meyilli olduklarından ve az da olsa
malign transformasyon gösterdiklerinden diğer benign
lezyonlara göre daha agresif yaklaşmak gerekir. HA vakalarının %11-29’unda kanama bildirilmiştir.36 Hemen
hemen tüm spontan rüptür vakaları 5 cm’den büyük lezyonlarda görülmüştür.37 Hemorajik bir lezyonun tedavisi kanamanın şiddetine bağlı olarak değişir. Acil
hepatektominin yol açabileceği komplikasyonları önlemek, hemodinamik stabiliteyi sağlamak için kan ürünleri kullanılarak yapılan konservatif tedavi geçici bir
yaklaşım olarak önerilmiştir.38 Ancak devam eden kanamalarda bu strateji işe yaramayabilir. Bu durumda diğer
tedavi yöntemleri; packing, acil hepatektomi, sağ veya
sol karaciğer arter embolizasyonu ve acil karaciğer

NODULER REJENERATİF HİPERPLAZİ

ETİYOLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ

Nodüler rejeneratif hiperplazi (NRH), normal karaciğer
parankiminin küçük rejenereatif nodüllere dönüşebildiği
benign bir durumdur. Çoğu araştırmacı NRH’yi dolaşımın
sekonder sonucu olarak görür: bu modele göre, portal
vendeki tromboz veya flebit gibi obstruktif oluşumların
iskemiye neden olarak hepatositlerin atrofiye olması ile
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sonuçlanır; kompansasyon mekanizması ise yeterli kan
akışı ile hepatosit asinilerinin hiperplazisidir. Bu hiperproliferatif yanıt sonucu nodüller oluşur. NRH, genel popülasyonda %2,1-2,6 oranında görülür ve genellikle diğer
hastalıklarla ilişkilidir.45,46 Diğer hastalıklarla ilişkili olduğundan en sık orta-ileri yaş grubunda görülür.45 NRH, immünolojik ve hematolojik bozukluklar, kardiyopulmoner
bozukluklar, çeşitli ilaçlar ve toksinler, neoplaziler ve
organ transplantasyonu gibi durumlarla ilişkilidir. NRH
ile cinsiyet arasında belirgin bir ilişki yoktur.45,46

KARACİĞERİN DİĞER BENİGN SOLİD TÜMÖRLERİ

Diğer benign solid karaciğer tümörleri arasında, hepatik
hamartom, anjiyomyolipom, pleksiform nörofibrom ve
karaciğerin fokal yağdan korunmuş alanı bulunmaktadır. Hepatik hamartomlar, sıklıkla çocuklarda bulunan
miksomatöz mezenkimal doku ve malforme safra kanallarının prolifere olmasıyla karakterizedir ve bu lezyonlar lokal rekürrense veya malign transformasyona yatkın
olduklarından tamamen rezeke edilmelidir.51 Anjiyomyolipomalar, kan damarları, düz kas dokusu ve matür yağ
dokudan oluşan malign transformasyon potansiyeline
sahip olmayan ve dolayısıyla rezeksiyon gerektirmeyen
karaciğer kitleleridir. Pleksiform nörofibromlar nadir
görülen benign sinir kılıfı tümörleri olup genellikle nörofibromatoz ile ilişkilidir.52 Karaciğerin yağdan korunmuş alanı, pozitron emisyon tomografi (PET) artmış
florodeoksiglikoz (FDG) tutulumundan dolayı metastatik karaciğer kitleleri ile karışabilir; ancak BT bulguları
farklıdır. Non-invaziv yöntemlerle teşhis konulamadığı
durumlarda doku biyopsisi düşünülebilir.

Mikronodüler siroz ile çok fazla ortak özellikleri
vardır; ancak atrofik parankim ile ayrılmış rejeneratif
hepatosit nodülleri, nodüller arasında fibröz septanın olmaması ve santral lobülün eğrisel kompresyon göstermesi gibi histolojik özelliklerle NRH sirozdan ayırt
edilebilir.47

KLİNİK

NRH, nadiren semptomatiktir. Çoğu hastada diğer ilişkili
hastalıkların araştırılması esnasında ortaya çıkar. Klinik
semptomlar ortaya çıktığında çoğunlukla hepatomegali,
portal hipertansiyon, asit, splenomegali ve özefagus varisleri mevcuttur. Karaciğer fonksiyon testleri genellikle
normaldir; yükseldiklerinde ise nonspesifik olduğundan
tanı koymada yararsızdır.46)

SONUÇ

Tanısal amaçlı görüntüleme tetkiklerindeki teknolojik gelişmeler, karaciğerin benign tümörlerinin taranma oranını
arttırmıştır. Bu nedenle hekimler, bu tümörleri nasıl yönetecekleri konusunda dikkatli olmalıdırlar. Geçen son yıllarda birçok kurum eski kavramları gözden geçirmiş ve
lezyonların artması ile birlikte yeni tanı ve yönetim protokolleri ortaya çıkmıştır. Moleküler patogeneze yeni bakış
açıları -özellikle 2006’da önerilen HA’un genotip-fenotip
sınıflandırılmasından sonra- moleküler, klinikopatoloji ile
sonuçlarını ilişkilendirmek isteyen birçok yeni araştırma
yapılmasını tetiklenmiştir. Ayrıca, bu yeni patolojik ve
moleküler bulguların görüntüleme yöntemleri ile tercümesi, hekimlere benign karaciğer tümörü olan hastalarda
yaşam kalitesini iyileştirme olanağı sağlamıştır. İlaveten,
cerrahi tekniklerdeki ve perioperatif bakımdaki önemli
ilerlemeler karaciğer cerrahisinin mortalite ve morbiditesini azaltmıştır. Bununla beraber, hastalığın doğasının
henüz anlaşılamamış olmasından dolayı en iyi takip stratejisi ve izlem yöntemi net ortaya konulamamıştır.

TANI

Görüntüleme çalışmaları, lezyonlar çok küçük olduğundan kesin tanı koydurmaz ve sirozun rejeneratif nodüllerinden sirozdan ayırt edilmesi güçtür.48 Kesin tanı için
biyopsi gereklidir.

TEDAVİ

NRH’nin tedavisi altta yatan patolojinin tedavisine yöneliktir. Portal hipertansiyon ile komplike vakalarda, tedavi seçenekleri arasında, özefagus varisleri için beta
blokör profilaksisi ve/veya endoskopik tedavi, antiasit
tedavi ve cerrahi şant prosedürleri veya transjugular intrahepatik portosistemik şantlar (TIPS) bulunmaktadır.49
NRH’nin karaciğer yetmezliğine yol açtığı durumlarda
karaciğer transplantasyonu yapılır; ancak bu prosedür
için gereklilik çok nadirdir.50
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