
Streszczenie.  

 

Zmiany ogniskowe występujące w wątrobie są często wykrywane, przy czym jest 

to grupa dość zróżnicowana. Dotyczy to zarówno nowotworów pierwotnych jak i zmian 

wtórnych, mających punkt wyjścia w układzie pokarmowym oraz poza nim. Diagnostyka 

zmian ogniskowych w wątrobie jest zagadnieniem złożonym zarówno z powodu 

różnorodności guzów, które mogą się rozwijać w jej miąższu jak i przewlekłych chorób, 

mogących być podłożem do rozwoju innych patologii lub maskować ich objawy. Brak 

charakterystycznych objawów zmian ogniskowych w wątrobie i późne występowanie 

objawów klinicznych ograniczają możliwości różnicowania na podstawie badania 

podmiotowego. Ocena funkcji biochemicznych wątroby jest podstawowym i powszechnie 

stosowanym narzędziem diagnostycznym. Pomocne bywa także oznaczenie specyficznych 

markerów. Jest to jednak metoda dodatkowa, ułatwiająca jedynie diagnostykę różnicową. 

Niezwykle istotną rolę w diagnostyce odgrywają badania obrazowe: USG, TK, MRI i PET. 

Pomimo dynamicznego rozwoju w zakresie badań obrazowych nadal mają one jednak także 

wady i ograniczenia. Biopsja aspiracyjna jest inwazyjną metodą pobrania tkanki wątrobowej 

do badania histopatologicznego. Nadal pozostaje ona istotnym elementem ułatwiającym 

rozpoznanie i prawidłową kwalifikację do leczenia. Obecnie biopsja wątroby uważana jest za 

procedurę bezpieczną, obarczoną niewielkim odsetkiem powikłań. 

 

 



Abstract. 

Focal lesions in the liver are frequently detected, and the group is quite heterogeneous. 

This applies to both primary neoplasms and secondary lesions originating in the digestive 

system and beyond. The diagnosis of focal lesions in the liver is a complex issue both due to 

the variety of tumors that can develop in its parenchyma and chronic diseases that may 

underlie the development of other pathologies or mask their symptoms. The absence of the 

characteristic symptoms of focal lesions in the liver and the late onset of clinical symptoms 

limit the possibility of differentiation based on medical history. The assessment of the 

biochemical functions of the liver is the basic and commonly used diagnostic tool. The 

marking of specific markers can also be helpful. However, this is an additional method that 

only facilitates the differential diagnosis. Imaging examinations play an extremely important 

role in diagnostics: USG, CT, MRI and PET. Despite the dynamic development in the field of 

imaging studies, they still have disadvantages and limitations. Liver biopsy is an invasive 

method of collecting liver tissue for histopathological examination. It still remains an 

important element facilitating diagnosis and proper qualification for treatment. Currently, 

liver biopsy is considered a safe procedure with a low complication rate. 

 

 


