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Haftanın Olgusu (3) 
Klinik Hikaye 
13 yaşında kızda tesadüfen karaciğer kitlesi bulunuyor ve eksize ediliyor. Klinik olarak hepatoblastoma 
düşünülmüş: 
Makroskopik Resimler  
 

 



 2 

Makroskopi 2. 
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Histolojik Kesitler 
1. 
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Kesit 2. 
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Kesit 3. 

 
 
Tanınız nedir? 
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TANI:  
Fokal Noduler Hiperplazi 
TARTIŞMA 
Bu tümör karakteristik özellikleri  
soliter (80 %) subkapsüleri nodüler 
ve kesit yüzü kahverengi sarı 
renklidir. Kesit yüzünde lezyonun 
merkezinden dışarı doğru ilerleyen 
geniş fibröz septa ile skar 
bulunması. Genellikle iyi sınırlıdır 
ancak enkapsüle değildir. Normal 
karaciğerin kesit yüzü ise 
düzgündür. 
Mikroskopik kesitler ise normal 
karaciğer nodülünde bulunan tüm 
komponentleri içeren anormal 
nodüler yapıları gösterir. Kalın 
fibröz bantlar lezyonu siroz benzeri 
lobullere ayırır, ancak duktal 
proliferasyon belirgindir. Kronik 
kolestaz bulguları,(Mallory hyalini, 
safra pigmenti, bakır birikimleri ve 
psödoksantomatoz değişiklikler) 
dikkat çeker. Lezyonde ve özellikle 
de merkezdeki skar dokusu içinde 
geniş malforme damarlar 
bulunabilir. Tümörlerin çoğunda 
(80%) 3 klasik özellik bulunur; safra 
kanalı proliferasyonu, malforme 

damarlar ve anormal nodül yapısı. 
Klasik olmayan formlarında anormal 
nodül yapısı ve malforme damarlar 
bulunmayabilir. Klasik olmayan 
formlar üç grupta görülür; a) 
Telenjiektazik,  b) karışık 
hiperplastıik ve adenomatöz ve c) 
Atipik veya büyük hücreli (Am J 
Surg Pathol 1999;23:1441).   
Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH) 
hemangiomadan sonra en sık görülen 
karaciğer tümörüdür. Medyan yaş 38 
olup bazı çalışmalarda kadınlarda 
daha sık görülmüştür. Pediatrik hepatik 
tümörlerin 2% sini oluşturur. FNH altta 
yatan konjenital bir arteriovenöz 
malformasyona veya vasküler bir 
anomaliye karşı lokal hepatosit cevabı 
olduğuna inanılmaktadır. Premalign bir 

durum değildir (Am J Gastroenterol 

2006;101:2341).  Hastalar genellikle 
asemptomatiktir ve kitle tesadüfen 
bulunur. Bazı olgularda karın ağrısı, 
iştahsızlık veya yorgunluk 
görülebilir. (Hepatobiliary Pancreat 
Dis Int. 2004;3:199).  Tomografi ve 
MRI kitlenin tanımlanmasında 
önemli rol oynarlar ancak bir çok 

olguda  preoperatif kesin tanı 
konulamaz. (Hepatobiliary Pancreat 
Dis Int. 2007;6:52).  
Ayırıcı tanıda siroz, fibrolamellar 
hepatosellüler karsinoma ve hepatik 
adenoma bulunur. Siroz tüm karaciğeri 
tutar ve normal alanlar görülmez. 
Fibrolamellar karsinomda belirgin 
fibrosis görülür ancak aynı zamanda 
hepatositlerde belirgin atipi mevcuttur. 
Hepatoselüler adenoma monoklonaldir 
(FNH monoclonal değildir). Ancak bazı 
olgularda  klinik bulgular benzerdir. 
Aslında telanjiktatik FNH hepatoselüler 
adenomanın bir varyantı olarak kabul 

edilir. (World J Gastroenterol 
2007;13:2649.  
FNH benign bir durumdur. Pediatrik 
hastalar konservatif olarak tedavi 
edilir. Erişkin kadın hastalar oral 
kontraseptif kullanıyorlarsa ilacı 
kesmelidirler. Cerrahi girişim 
semptomatik olgularda, 
komplikasyonu olan olgularda ve 
lezyon progresyonu engellemek için 
endikedir. (Eur J Pediatr Surg 

2006;16:235). 
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Kaynaklar : Radiographics 2004;24:3, eMedicine 
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