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Σκοπός: 

Η συμβολή του υπερηχογραφήματος με τη χρήση ενισχυτών 

ηχογένειας (SonoVue) στην απεικόνιση και το χαρακτηρισμό 

συμπαγούς χωροκατακτητικής εξεργασίας νεφρού, σε ασθενή 

με αντένδειξη για χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου 

σε αξονική τομογραφία.

Υλικό-μέθοδος : 

Γυναίκα ασθενής 74 ετών με ιστορικό μακροσκοπικής 

αιματουρίας και διαταραγμένης νεφρικής λειτουργίας στον 

εργαστηριακό έλεγχο, παραπέμπεται στο Ακτινολογικό 

Εργαστήριο για διερεύνηση με αξονική τομογραφία. Λόγω 

αυξημένων τιμών ουρίας και κρεατινίνης δεν χορηγήθηκε 

ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο και συστήθηκε συμπληρωματική 

μελέτη με υπερηχογράφημα.



Αποτελέσματα: 

Η αξονική τομογραφία ανέδειξε ευμέγεθες συμπαγές 
εξωφυτικό μόρφωμα αριστερού νεφρού. Το B-mode 
υπερηχογράφημα απεικόνισε το εν λόγω μόρφωμα με 
στοιχεία κεντρικής τήξεως και  ψευδοκάψας, ενώ το 
έγχρωμο Doppler παρουσία περιφερικών και εσωτερικών 
αγγειακών πόλων αρτηριακού προτύπου ροής. 
Παρεμπιπτόντως, απεικονίσθηκε θρόμβωση της κάτω 
κοίλης φλέβας στο ύψος της ηπατικής πύλης. 

Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση ενισχυτή ηχογένειας 
προέκυψε έντονος εμπλουτισμός του μορφώματος στη 
φλοιομυελώδη φάση και καθυστερημένη έκπλυση αυτού, 
ως επί πιθανής κακοήθους νεοεξεργασίας. 

Ακολούθησε ιστολογική ταυτοποίηση από όπου 
επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για καρκίνωμα νεφρού 
διαυγοκυτταρικού τύπου.



CT: Συμπαγής ευμεγέθης ΧΚΕ η οποία     

εξορμάται από τον άνω πόλο του ΑΡ 

νεφρού 

B-Mode  U/S: Μικτής υφής ΧΚΕ ΑΡ νεφρού, με 

κυστικά εσωτερικά στοιχεία, διαστάσεων (6Χ8) cm

Color Doppler  U/S: Παρουσία αγγειακών πόλων περιφερικά και εσωτερικά της βλάβης, 

ύποπτων για ανάπτυξη νεοαγγείωσης



Contrast Enhanced Ultrasonography

(1) (2)

(3)

Έντονη πρόσληψη του σκιαγραφικού μέσου στην 

πρώιμη φάση (1) και σταδιακό washout στις 

καθυστερημένες(2-3) συνηγορούν υπέρ νεοεξεργασίας 



Συμπεράσματα: 

Η χρήση ενισχυτών ηχογένειας εμφανίζει σημαντική ευαισθησία και 

ειδικότητα στο χαρακτηρισμό συμπαγών εξεργασιών του νεφρού 

στις περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χορήγηση ιωδιούχου 

σκιαγραφικού στην αξονική τομογραφία. 

Η παρουσία υπεραγγειούμενης ψευδοκάψας και ετερογενούς 

εμπλουτισμού του όγκου, με βάση μεγάλες σειρές πολυκεντρικών 

μελετών, αποτελούν παθογνωμονικά ευρήματα ανάπτυξης 

νεφροκυτταρικού καρκινώματος, ιδία εκ διαυγών κυττάρων.
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