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Wiel kość wą tro by trud no okre ślić z po wo du du żej
zmien no ści kształ tu wy stę pu ją cej u osób zdro wych,
wsku tek cze go po mia ry bez po śred nie są naj czę ściej nie -
do kład ne. Jej wiel kość jest naj czę ściej oce nia na su biek -
tyw nie. Dol na gra ni ca pra we go pła ta wą tro by znaj du je się
od przo du w sto sun ku do dol ne go bie gu na ner ki pra wej
(ryc. 2.1). Czę stą od mia ną ana to micz ną jest płat Rie dla,
czy li prze dłu że nie seg men tu VI na stro nę pra wą i ku do -
ło wi. Pra wy płat wą tro by ma wów czas za sięg prze kra cza -
ją cy dol ny bie gun ner ki i okrą głe za ry sy (ryc. 2.16). War -
to to za pa mię tać ja ko moż li wą przy czy nę wy czu wal nej
„ma sy” w pra wym gór nym kwa dran cie ja my brzusz nej.

Aby roz róż nić nie wiel kie po więk sze nie pła ta pra we -
go od pła ta Rie dla, trze ba oce nić le wy płat wą tro by. Je -
że li rów nież wy da je się po gru bia ły z za okrą glo ną kra -
wę dzią dol ną, jest to zwią za ne z po więk sze niem wą tro -
by. Pła to wi Rie dla to wa rzy szy za zwy czaj mniej szy, mniej
do stęp ny płat le wy.

Seg men ty wą tro by

W przy pad ku wie lu roz po znań wy star cza ją ce są okre śle -
nia „pra wy” bądź „le wy” płat wą tro by, ale przy roz po -
zna niu zmia ny ogni sko wej, zwłasz cza po ten cjal nie zło -
śli wej, przy dat ne jest szcze gó ło we okre śle nie jej lo ka -
li za cji w seg men tach chi rur gicz nych. Po zwa la to na dal -
szą ko re la cję z wy ni ka mi in nych ba dań ob ra zo wych, ta -
kich jak to mo gra fia kom pu te ro wa (TK) czy ob ra zo wa -
nie me to dą re zo nan su ma gne tycz ne go (MR), jest to waż -
ne przy pla no wa niu za bie gów chi rur gicz nych.

Ana to mia ukła du seg men tów, za pro po no wa na w ro ku
1954 przez Co uinau da [2], dzie li wą tro bę na osiem seg -
men tów po nu me ro wa nych zgod nie z ru chem wska zó wek

ze ga ra. Są one wy dzie lo ne przez ży ły wrot ne i wą tro bo -
we, a układ ten jest wy ko rzy sty wa ny współ cze śnie przez
chi rur gów przy pla no wa niu za bie gów chi rur gicz nych (ryc.
2.17). Sys tem ten jest tak że sto so wa ny do okre śle nia lo -
ka li za cji zmia ny w ba da niu me to dą TK i MR.

Wątroba

Rycina 2.1 • Przekrój podłużny (LS) przez prawy płat wątroby.
Kora nerki ma niższą echogeniczność niż miąższ wątroby.
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Ry ci na 2.2 • (A) To reb ka wą tro by jest cien ką hi per echo -
gen ną li nią wi docz ną od przo du. (B) Znacz nie le piej 
wi docz na jest (strzał ki) za po mo cą gło wi cy o wy so kiej 
czę sto tli wo ści (7,5 MHz).
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