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S t r e s z c z e n i e

W diagnostyce incydentaloma nadnerczy niezwykle ważne jest określenie, czy guz 
nie zawiera utkania rdzenia nadnerczy. Rozpoznanie pheochromocytoma jest wska-
zaniem do leczenia operacyjnego, które musi być poprzedzone przez przygotowanie 
lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne. Powszechnie uważa się, że guzy 
chromochłonne nie zawierają lipidów, więc stwierdzenie lipidów w zmianie pozwala 
na rozpoznanie nowotworu wywodzącego się z kory nadnercza. W artykule przedsta-
wiamy przypadek guza nadnercza, który mimo znacznej zawartości lipidów zawierał 
również utkanie chromochłonne. Guz przebiegał z podkliniczną hiperkortyzolemią, 
a objawy hipersekrecji katecholamin ujawniły się podczas testu z małą dawką dek-
sametazonu.

S u m m a r y

In diagnostics of adrenal incidentaloma it is very important to determine if tumor con-
tains medullar texture. Diagnosis of pheochromocytoma is indication for surgical treat-
ment, which should be preceded by alfa-receptors blockade. It is widely believed that 
chromaffin-cell tumors do not contain intracellular lipids, so finding of lipids in lesion allows 
to recognize neoplasm of cortical origin. In this paper, we describe the case of adrenal tu-
mor which, despite of high lipid amount, contained also chromaffin texture. The subclinical 
hypercortisolemia was stated and symptoms of catecholamine overproduction occurred 
during the dexametasone suppression test.

WSTĘP
Guz chromochłonny (łac. pheochromocytoma) to 

rzadko występujący guz, wywodzący się z rdzenia nad-
nerczy. Jedynie co drugi daje objawy kliniczne w posta-
ci nadciśnienia tętniczego – nie zawsze napadowego. 
Inne, mniej typowe i rzadziej kojarzone z pheochromo-
cytoma objawy to: napadowe poty, bóle brzucha, bóle 
okolicy lędźwiowej, drżenie rąk, napady lęku, hipotonia 
ortostatyczna, a w podstawowych badaniach bioche-
micznych – hiperglikemia. 10-30% guzów jest całkowi-
cie bezobjawowa (1, 2). W związku z powyższym guz 
chromochłonny często rozpoznawany jest podczas 
diagnostyki przypadkowo wykrytych zmian w nadner-
czach – incydentaloma. Ponieważ ma bardzo zmienny 
fenotyp obrazowy (określany jest jako „radiologiczny 

kameleon”) bywa mylony zarówno ze zmianami ła-
godnymi, jak i złośliwymi (3). Szczególnie ważne jest 
zidentyfikowanie pheochromocytoma u chorego kiero-
wanego na zabieg chirurgiczny: wprowadzenie w znie-
czulenie, a następnie operowanie w bezpośrednim są-
siedztwie lub samym guzie mogą spowodować nagły 
wyrzut katecholamin i przełom nadciśnieniowy (4).

Według aktualnych zaleceń Polskiego Towarzy-
stwa Endokrynologicznego, każda zmiana ogniskowa 
nadnercza, wykryta w badaniu ultrasonograficznym 
wymaga weryfikacji badaniem jednofazowej tomo-
grafii komputerowej z oceną densyjności. Badanie to 
pozwala na wstępne odróżnienie bogatolipidowych 
gruczolaków (< 10 jednostek Hounsfielda, H.U.) od 
innych zmian – w tym pheochromocytoma. Uzupeł-
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nieniem badania jednofazowego CT jest badanie 
z podaniem kontrastu, które na podstawie wyliczenia 
współczynnika wypłukiwania kontrastu pozwala na zi-
dentyfikowanie gruczolaków ubogolipidowych. Powyż-
sze zalecenia uwzględniają jednak fakt, że charakter wy-
płukiwania kontrastu w guzach chromochłonnych jest 
bardzo zmienny i proponują badanie MRI metodą prze-
sunięcia chemicznego jako różnicujące między guzami 
zawierającymi lipidy (ubogotłuszczowe gruczolaki cha-
rakteryzuje wytłumienie sygnału w przeciwfazie), a nie-
zawierającymi lipidów (pheochromocytoma i zmiany 
przerzutowe nie zmieniają sygnału w przeciwfazie) (5).

Zalecanymi badaniami przesiewowymi u chorego 
z podejrzeniem guza chromochłonnego są oznaczenia 
dobowego wydalania frakcjonowanych metoksykate-
cholamin z moczem oraz stężeń wolnych metoksyka-
techolamin w osoczu (5, 6). Nie są to jednak badania 
powszechnie dostępne w Polsce – nawet dla niektó-
rych ośrodków referencyjnych. Stąd też, szczególnie 
we wstępnej diagnostyce guzów nadnerczy, posługu-
jemy się najczęściej oznaczeniem dobowego wydala-
nia niefrakcjonowanych metoksykatecholamin.

Przedstawiony poniżej opisu przypadku uzmysławia 
ograniczenia, jakie niosą poszczególne metody dia-
gnostyczne, szczególnie w przypadkach „chimerycz-
nych” zmian wywodzących się z rdzenia nadnerczy.

OPIS PRZYPADKU

Sześćdziesięcioletnia kobieta z czerwienicą prawdzi-
wą, pozostająca pod opieką endokrynologa z powodu 
wola guzowatego obojętnego została skierowana do 
Kliniki Endokrynologii CMKP w związku z przypadkowo 
wykrytą w CT jamy brzusznej zmianą ogniskową nadner-
cza lewego. Badanie wykonano w ramach kwalifikacji do 
leczenia interferonem czerwienicy prawdziwej, a opisano 
w nim „guzek nadnercza lewego o wymiarach 14 x 12 mm 
i densyjności wyjściowej 12-15 H.U., z silnym wzmocnie-
niem (> 100 j. H.U.) w 1. minucie po kontraście” (nie wy-
konano zdjęć w fazie opóźnionej) (ryc. 1a, b). 

W wywiadach pacjentka podawała występujące 
w przeszłości napadowe kołatania serca. Była z tego 
powodu diagnozowana kardiologicznie – wykonano 
wówczas badanie echokardiograficzne i Holter EKG, 
których wyniki badań były prawidłowe. Dolegliwości od 
ponad roku nie występowały. Poza kwasem acetylo-
salicylowym stosowanym z powodu czerwienicy chora 
nie zażywała innych leków. W badaniu przedmiotowym 
poza nieznacznie podwyższonym ciśnieniem tętni-
czym (145/90 mmHg) nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie hospitalizacji w Klinice wykonano rezonans 
magnetyczny jamy brzusznej, z oceną nadnerczy me-
todą przesunięcia chemicznego. W obrębie nadner-
cza lewego uwidoczniono guzek o średnicy < 15 mm, 
o niejednorodnym sygnale, z widocznym znacznym 
wytłumieniem sygnału w przeciwfazie (ryc. 2). W opar-
ciu o znaczne wytłumienie sygnału opisujący radiolog 
ocenił obraz MRI jako charakterystyczny dla gruczolaka. 

Następnie wykonano badania oceniające czynność 
hormonalną guza. Stwierdzono: prawidłowe stężenie 

kortyzolu rano, ale niskie stężenia ACTH i DHEAS, za-
chowany rytm dobowy wydzielania kortyzolu, prawidło-
we stężenie aldosteronu i reniny, prawidłowy wskaźnik 
ARR, prawidłowe dobowe wydalanie kortyzolu i jego 
metabolitów z moczem, prawidłowe wydalanie metok-
sykatecholamin z moczem (zbiórkę moczu przeprowa-
dzono dwukrotnie). W teście z 1 mg deksametazonu 
stwierdzono brak hamowania kortyzolu (kortyzolemia 
4,0 ug/dl). W związku z tym zlecono dwudniowy test 
hamowania małą dawką deksametazonu (4 x 0,5 mg).

W drugiej dobie testu wystąpił silny ból głowy i po-
budzenie psychoruchowe wraz ze zwyżką ciśnienia 

Ryc. 1a, b. CT jamy brzusznej przed (a) i po (b) podaniu środka 
kontrastującego.

Ryc. 2. MRI jamy brzusznej 
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 tętniczego do 190/110 mmHg. Przerwano podawanie 
deksametazonu, podano alfa-bloker i powtórzono zbiór-
kę moczu z oznaczeniem dobowego wydalania metok-
sykatecholamin, stwierdzając dwukrotnie wyższe niż 
w poprzednich badaniach ich wydalanie (1169 ug/24 h 
vs 587 i 644 ug/24 h). Wyniki nieukończonego dwu-
dniowego testu przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Wyniki badań hormonalnych – test z deksametazonem 
4 x 0,5 mg

Kortyzol 
w surowicy

DHEAS
w surowicy

Dobowe 
wydalanie 

metoksyka-
techolamin 
z moczem

Wyjściowo 18,2 ug/dl 12 ng/ml
587 i 644 ug/ 

24 h (2 x)

W drugiej dobie 
testu z deksa 4 x 
0,5 mg – pobranie 
krwi o 12.00

32 ug/dl 11 ng/ml 1169 ug/24 h

Na podstawie powyższego zdarzenia oraz wyników 
badań postawiono rozpoznanie guza mieszanego, z utka-
niem z kory i rdzenia nadnerczy, przebiegającego z pod-
kliniczną hiperkortyzolemią i nadprodukcją katecholamin. 
Wykonano scyntygrafię z MIBG, stwierdzając wyraźny 
wychwyt znacznika w rzucie lewego nadnercza (ryc. 3). 
Chorą skierowano do leczenia zabiegowego – metodą le-
czenia operacyjnego z wyboru była laparoskopowa lewo-
stronna adrenalektomia z dostępu przezotrzewnowego.

W badaniu histopatologicznym usuniętego nad-
nercza rozpoznano rozrost guzkowy kory nadnerczy. 
Ponieważ wynik nie był zgodny z diagnozą postawio-
ną na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatko-
wych, pacjentkę ponownie przyjęto do Kliniki w celu 
wykonania badań kontrolnych oraz poszukiwania 
ewentualnego innego niż zoperowany guz źródła ka-
techolamin. Wykonano dobowe zbiórki moczu z ozna-
czeniem dobowego wydalania metoksykatecholamin, 

powtórzono także scyntygrafię MIBG. Dobowe wydala-
nie metoksykatecholamin z moczem było prawidłowe, 
a w scyntygrafii nie uwidoczniono ognisk gromadzenia 
znacznika. Ponadto stwierdzono prawidłowe stężenie 
kortyzolu, z zachowanym rytmem dobowym (16,1 ug/dl 
o 8.00 i 4,1 ug/dl o 2.00) oraz prawidłowe stężenie 
ACTH (13,3 pg/ml) oraz prawidłowe hamowanie kor-
tyzolemii 1 mg deksametazonu (1,6 mcg/dl). Klinicznie 
nie obserwowano zwyżek ciśnienia tętniczego. Wyniki 
badań wskazywały więc jednoznacznie na skutecz-
ność leczenia operacyjnego. W związku z tym przepro-
wadzono powtórną ocenę preparatów histologicznych, 
wraz z weryfikacją rozpoznania w drugim ośrodku refe-
rencyjnym. Ostateczne rozpoznanie histopatologiczne 
brzmiało: „Rozrost kory i rdzenia nadnercza”.

U pacjentki prowadzimy aktualnie dalszą diagnosty-
kę – w kierunku zespołu wielogruczołowego.

DYSKUSJA

Powyższy przypadek obrazuje trudności w rozpozna-
niu guzów zawierających utkanie chromochłonne. Ich 
fenotyp obrazowy może imitować ubogolipidowe gru-
czolaki lub raki, a w przypadku guzów mieszanych nawet 
gruczolaki bogatolipidowe (3, 7-9). Według rekomenda-
cji PTE „silne podejrzenie pheochromocytoma” budzą 
guzy o wyjściowej densyjności w badaniu CT > 30 H.U. 
Jednak każdy guz o densyjności wyjściowej > 10 H.U. 
powinien być oceniony dodatkowo w badaniu CT w pro-
tokole nadnerczowym (z oceną wypłukiwania kontrastu) 
albo w badaniu MRI z oceną zawartości lipidów w gu-
zie (badanie w fazie i przeciwfazie) (5). Co zaskakujące, 
aktualne zalecenia ESE i ENSAT nie opowiadają się jed-
noznacznie za wykonywaniem CT z oceną wypłukiwania 
kontrastu, a w „twardych” zaleceniach przy rozszerzaniu 
diagnostyki obrazowej na pierwszym miejscu wymieniają 
CT bez kontrastu, a następnie MRI. Dopuszczają też sytu-
ację leczenia zabiegowego bez rozszerzenia diagnostyki 
radiologicznej (10). W opisanym powyżej przypadku zde-
cydowaliśmy się na badanie MRI, ponieważ chora w krót-
kim czasie miała już wykonanych szereg badań z uży-
ciem promieniowania jonizującego. Poza tym niektóre 
cechy guza w badaniu TK, mimo że nie było przepro-
wadzone w protokole nadnerczowym, mogły nasuwać 
podejrzenie guza chromochłonnego. Istnieją bowiem 
pewne przesłanki badania CT z kontrastem, które nawet 
przy granicznych wartościach densyjności wyjściowej 
pozwalają na wytypowanie zmian podejrzanych o phe-
ochromocytoma. Są to: znacznie większe wzmocnienie 
w fazie tętniczej, densyjność po środku kontrastującym 
> 100 H.U. oraz heterogenna, niejednorodna struktu-
ra (8). W opisanym przypadku zwracało uwagę właśnie 
bardzo silne wzmocnienie po środku kontrastującym. 
Po ocenie guza w MRI uznaliśmy, że skoro stwierdzono 
w nim dużą ilość lipidów, to nie zawiera utkania chromo-
chłonnego. Jednakże niektórzy autorzy podają, że rów-
nież w pheochromocytoma można stwierdzić obecność 
lipidów (3) (nie wspominają o tym ani zalecenia PTE, ani 
ESE). Poza tym czujność powinna wzbudzić niejedno-
rodność sygnału w MRI.

Ryc. 3. Scyntygrafia MIBG
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Wstępne założenie, że zaobserwowany u chorej guz 
to gruczolak, zostało uprawdopodobnione po stwierdze-
niu podklinicznej hiperkortyzolemii. Przemawiały za nią 
niskie (zahamowane) stężenia ACTH i DHEAS oraz brak 
hamowania kortyzolu w teście z 1 mg deksametazonu. 
W celu potwierdzenia podklinicznej hiperkortyzolemii za-
planowano rozszerzenie testu hamowania deksametazo-
nem na test dwudobowy z małą dawką leku (4 x 0,5 mg). 
Testy potwierdzające autonomiczne wydzielanie kortyzo-
lu są obecnie zalecane w przypadku, gdy wynik korty-
zolemii po 1 mg deksametazonu znajduje się w „szarej 
strefie”, tj. pomiędzy 1,8 a 5,0 mcg/dl (w omawianym 
przypadku wynosił on 4 mcg/dl) (10). Najprostszym 
z nich jest ocena stężenia kortyzolu w krwi i dobowego 
wydalania kortyzolu z moczem po dwóch dobach stoso-
wania deksametazonu w dawce 4 x 0,5 mg. Badania tego 
nie należy jednak zlecać przy podejrzeniu pheochromo-
cytoma: nawet mała dawka stosowana w dwudobowym 
teście diagnostycznym stwarza ryzyko wystąpienia prze-
łomu katecholaminowego u chorego z guzem chromo-
chłonnym. Glikokortykoidy pobudzają syntezę katecho-
lamin przez komórki chromatofilne, prawdopodobnie 
zwiększają też wyrzut katecholamin z guza, a ponadto 
„uwrażliwiają” naczynia krwionośne na działanie amin 
presyjnych. Dotychczas nie opisano powikłań zastoso-
wania testu z podanym jednorazowo 1 mg deksameta-
zonu, ale już dawka 2 mg uznana jest za niebezpiecz-
ną (11-13). Opisany przez nas przypadek potwierdza 
realność tego zagrożenia. Z drugiej strony, dzięki „pro-
wokacji” wydzielania katecholamin z guza spowodowa-
nej glikokortykoidem postawiono właściwe rozpoznanie 
i prawidłowo przygotowano pacjentkę do zabiegu.

Hiperplazja rdzenia nadnerczy jest patologią występu-
jącą rzadziej niż guzy chromochłonne, najczęściej jako 
element zespołów wielogruczołowych. Obecnie uzna-
je się, że hiperplazję należy rozpoznać w przypadkach 
zmian mniejszych niż jeden centymetr; guzy większe to 

pheochromocytoma (14). Opisywano przypadki rozrostu 
rdzenia dające obraz „pogrubiałych” nadnerczy, a nawet 
jego obecność w pozornie niezmienionych w badaniach 
obrazowych nadnerczach (15, 16). W opisanym przypad-
ku średnica guza przekraczała 1 cm, jednak składał się on 
z przerośniętych i kory, i rdzenia. W takiej sytuacji rozpo-
znanie mogło być trudne, ponieważ rozrost rdzenia nad-
nerczy nie daje charakterystycznego obrazu histologicz-
nego i rozpoznaje się go wówczas jedynie na podstawie 
zaburzonego wskaźnika korowo-rdzeniowego usunięte-
go narządu (dla zdrowego nadnercza proporcja ta wyno-
si 10:1 i zmniejsza się w rozroście rdzenia). W dostępnej 
literaturze znaleźliśmy tylko jeden opis hiperplazji rdzenia 
nadnerczy współistniejącej z rozrostem ich kory, jednak 
bez autonomicznego wydzielania kortyzolu (16) – stąd na-
sza decyzja o przedstawieniu czytelnikom powyższego, 
nietypowego przypadku.

WNIOSKI

1. Obecność lipidów w guzie nadnercza nie w każ-
dym przypadku wyklucza obecność w nim utkania 
chromochłonnego. Niejednorodna struktura w ba-
daniu CT lub IMR oraz silne wzmocnienie po środku 
kontrastowym w CT wymaga uwzględnienia w dia-
gnostyce różnicowej guza z rdzenia nadnerczy.

2. Rozrost rdzenia nadnerczy może dawać objawy 
takie same jak guz chromochłonny, szczególnie 
po zastosowaniu leków pobudzających syntezę 
i zwiększających efekt działania katecholamin, 
w tym glikokortykoidów.

3. Nagły wzrost ciśnienia i inne objawy pobudze-
nia adrenergicznego pojawiające się w trakcie 
stosowania glikokortykoidów wymagają na-
tychmiastowego odstawienia leku, zastosowa-
nia blokady receptorów alfa-adrenergicznych 
oraz prowadzenia dalszej diagnostyki w kierun-
ku pheochromocytoma.
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