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Σκοπός
 Η περιγραφή εστιακών βλαβών του ήπατος με βάση 

την ηχογένεια και το πρότυπο σκιαγραφικής ενίσχυσης 
μετά την ενδοφλέβια χορήγηση ενισχυτικής ουσίας των 
υπερήχων.



ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ
 Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε μηχάνημα υπερήχων 

ΑCUSON Sequoia Ultrasound System. 
 O χαρακτηρισμός των εστιακών ηπατικών βλαβών που 

μελετήθηκαν βασίστηκε:
(α) στην ηχογένειά τους (διαβαθμίσεις του γκρι)
(β) στη μελέτη της αγγείωσης με τη χρήση Doppler και 
(γ) στο πρότυπο σκιαγραφικής ενίσχυσης. 

 Για τη μελέτη του πρότυπου σκιαγραφικής ενίσχυσης 
χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως σε κάθε περίπτωση 2,5 ml bolus 
ενισχυτικής ουσίας των υπερήχων (εξαφθοριούχο θείο-
sonovue) ακολουθούμενα από 10 ml flash φυσιολογικού 
ορού και έναρξη της χρονομέτρησης αμέσως μετά την 
έγχυση με συνεχή καταγραφή της απεικόνισης σε video. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Αγγειακές φάσεις στην μελέτη του 
ήπατος με σκιαγραφικό υπερήχων

ΦΑΣΗ ΑΡΧΗ (sec) ΤΕΛΟΣ(sec)

Αρτηριακή 10 – 20 30 – 45

Πυλαία 30 – 45 120

Καθυστερημένη > 120 bubble disappearance 
(approx. 4 –6min)



Χαρακτηρισμός ηπατικών βλαβών
 Για τον αδρό διαχωρισμό μεταξύ καλοήθων και 

κακοήθων αλλοιώσεων ισχύει ότι οι κακοήθεις τείνουν 
να είναι υποηχογενείς στην καθυστερημένη φάση, σε 
αντίθεση με τις καλοήθεις που εμφανίζονται ισόηχες ή 
ελαφρά υπερηχογενείς.



Πρότυπα ενίσχυσης των καλοήθων εστιακών αλλοιώσεων του ήπατος 

Αλλοίωση Αρτηριακή φάση Πυλαία φάση Καθυστερημένη φάση

Αιμαγγείωμα Περιφερική οζώδης ενίσχυση. 
Μικρής διαμέτρου: πλήρης 
ραγδαία πλήρωση

Μερική/πλήρης κεντρομόλος 
πλήρωση

Πλήρης ενίσχυση

Απλή κύστη Απουσία ενίσχυσης Απουσία ενίσχυσης Απουσία ενίσχυσης

Εστιακή οζώδης υπερπλασία Ενίσχυση από το κέντρο προς 
την περιφέρεια, τροφοφόρα
αρτηρία
αγγεία δίκην ακτίνων τροχού.

Υπερενισχυόμενη
Μη ενισχυόμενη κεντρική ουλή.

ισο/υπερενισχυόμενη
Μη ενισχυόμενη κεντρική ουλή.

Αδένωμα Υπερενισχυόμενο,
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Ισοενισχυόμενο,
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Ισοενισχυόμενο, ελαφρά 
υποενισχυόμενες περιοχές

Εστιακή λιπώδης διήθηση ισοενισχυόμενη ισοενισχυόμενη ισοενισχυόμενη

Απόστημα Περιφερική ενίσχυση, 
Απουσία κεντρικής ενίσχυσης, 
ενισχυόμενα διαφραγμάτια, 
υπερενισχυόμενο τμήμα ήπατος

Υπέρ/ ισοενισχυόμενος
δακτύλιος, μη κεντρική 
ενίσχυση, ενισχυόμενα 
διαφραγμάτια, υπερενισχυόμενο
τμήμα ήπατος

Υποενισχυόμενος δακτύλιος, μη 
κεντρική ενίσχυση.

Αναγεννητικός όζος 
(δυπλαστικός)

Ισοενισχυόμενος
Υποενισχυόμενος
υπερενισχυόμενος

Ισοενισχυόμενος Ισοενισχυόμενος



Πρότυπα ενίσχυσης των κακοήθων εστιακών 
αλλοιώσεων του ήπατος 

Αλλοίωση Αρτηριακή φάση Πυλαία φάση Καθυστερημένη φάση

Μεταστάσεις Δακτυλιοειδής ενίσχυση, 
πλήρης ενίσχυση, υπερενίσχυση, 
μη ενισχυόμενες περιοχές

Υποενισχυόμενη, μη 
ενισχυόμενες περιοχές 

Υπο/μη ενισχυόμενη

ΗΚΚ Υπερενισχυόμενο,
μη ενισχυόμενες περιοχές

Ισοενισχυόμενο,
μη ενισχυόμενες περιοχές

Υποενίσχυση/απουσία
ενίσχυσης

Χολαγγειοκαρκίνωμα Δακτυλιοειδής ενίσχυση, 
κεντρική υποενίσχυση, 
ανομοιογενής υπερενίσχυση

Υποενισχυόμενο, μη 
ενισχυόμενες περιοχές

Απουσία ενίσχυσης, μη 
ενισχυόμενες περιοχές



Αιμαγγείωμα 

Αιμαγγείωμα με περιφερική οζώδη ενίσχυση στην αρτηριακή φάση, όπου στις ακόλουθες φάσεις σημειώνεται 
κεντρομόλος  σκιαγραφική πλήρωση με αποτέλεσμα την υπερενισχυόμενη- ισοενισχυόμενη απεικόνιση αυτού 
στην καθυστερημένη φάση

Αιμαγγείωμα που λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του εμφανίζει άμεση πλήρωση με σκιαγραφικό.



Αιμαγγείωμα 

Αιμαγγείωμα με περιφερική οζώδη ενίσχυση στην αρτηριακή φάση, όπου στις ακόλουθες φάσεις σημειώνεται 
κεντρομόλος σκιαγραφική ενίσχυση με αποτέλεσμα την υπερενισχυόμενη- ισοενισχυόμενη απεικόνιση αυτού 
στην καθυστερημένη φάση, με  παρουσία στο κέντρο περιοχών μερικά θρομβωμένων που δεν ενισχύονται με 
το σκιαγραφικό.



FNH

Δύο παρακείμενες αλλοιώσεις εστιακής οζώδους υπερπλασίας που εμφανίζουν την τυπική αγγειακή 
συμπεριφορά με σκιαγραφική ενίσχυση δίκην ακτίνων τροχού , με φυγόκεντρο πλήρωση όπου στην πυλαία 
φάση εμφανίζονται πλήρως υπερενισχυόμενες και στην καθυστερημένη φάση ισοενισχυόμενες συγκριτικά με 
το λοιπό ηπατικό παρέγχυμα.



CYSTS

Απλές κύστεις ήπατος οι οποίες  στην υπερηχοτομογραφία με διαβάθμιση του γκρι εμφανίζονται 
υποηχογενείς με ήπια ακουστική ενίσχυση και ακολούθως με την χρήση ηχωενισχυτικής ουσίας σε όλες τις 
αγγειακές φάσεις καταγράφεται απουσία σκιαγραφικής ενίσχυσης αυτών.



Νησίδες φυσιολογικού παρεγχύματος 
σε λιπωδώς διηθημένο ήπαρ

Σημειώνεται υπόηχη εστία στην υπερηχογραφική εξέταση με τη διαβάθμιση του γκρι, η οποία  μετά την 
χορήγηση ηχωενισχυτικής ουσίας εμφανίζει το ίδιο πρότυπο ενίσχυσης με το λοιπό ηπατικό παρέγχυμα σε 
όλες τις αγγειακές φάσεις και είναι συμβατή με νησίδα φυσιολογικού παρεγχύματος.   



HCC

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα όπου στην αρτηριακή φάση εμφανίζει πρώιμη υπερενίσχυση και στην πυλαία και 
καθυστερημένη φάση  αναδεικνύεται υποενισχυόμενο λόγω της ταχείας έκπλυσης του σκιαγραφικού, εύρημα 
ενδεικτικό της ανώμαλης αγγείωσης.



HCC

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα όπου στην αρτηριακή φάση εμφανίζει πρώιμη υπερενίσχυση και στην πυλαία και 
καθυστερημένη ταχεία έκπλυση του σκιαγραφικού  Σημειώνονται κεντρικές περιοχές που δεν προσέλαβαν το 
σκιαγραφικό σε όλες τις φάσεις εύρημα που υποδηλώνει  κεντρική νέκρωση .



HCC

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα όπου στην αρτηριακή φάση εμφανίζει πρώιμη υπερενίσχυση και στην πυλαία και 
καθυστερημένη φάση  αναδεικνύεται υποενισχυόμενο



Υπεράγγειες μεταστάσεις από νευροενδοκρινικό Ca

Σημειώνονται ελαφρά υπερηχογενείς εστίες οι οποίες εμφανίζουν έντονη υπερενίσχυση στην αρτηριακή 
φάση και ταχεία έκπλυση της σκιαγραφικής ουσίας στην καθυστερημένη φάση ευρήματα ενδεικτικά 
υπεράγγειων μεταστατικών εστιών.



Υπεράγγειες μεταστάσεις από Ca ουροδόχου κύστεως

Σημειώνεται ελαφρά υπερηχογενής εστία η οποία εμφανίζει έντονη υπερενίσχυση στην αρτηριακή φάση και 
ταχεία έκπλυση της σκιαγραφικής ουσίας στην πυλαία φάση, ευρήματα ενδεικτικά υπεράγγειας μετάστασης.



Υποάγγειες μεταστάσεις από Ca παγκρέατος

Σημειώνονται υποηχωγενείς εστίες οι οποίες εμφανίζουν υποενίσχυση στην αρτηριακή και πυλαία φάση με 
ήπια δακτυλιοειδή ενίσχυση μερικών εξ αυτών στην πυλαία φάση, ευρήματα ενδεικτικά υποάγγειων
μεταστατικών εστιών με περιφερική κυτταροβρίθεια.



Συμπεράσματα
 Η υπερηχογραφία με τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας των υπερήχων 

αποτελεί μια εναλλακτική και αξιόπιστη μέθοδο μελέτης εστιακών 
βλαβών του ήπατος, ιδιαίτερα σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία, σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας στα ιωδιούχα 
σκιαγραφικά μέσα και σε ασθενείς στους οποίους αντενδείκνυται η 
μαγνητική τομογραφία. 

 Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν η δυσχέρεια ταυτόχρονης 
μελέτης πολλαπλών εστιακών βλαβών, η ύπαρξη λιπώδους διηθήσεως 
και η εξάρτηση της μεθόδου από την εμπειρία του εξεταστή και το 
σωματότυπο του ασθενούς. 

 Η εξέταση με ηχοενισχυτική ουσία αντενδείκνυται  σε περιπτώσεις 
πρόσφατης ισχαιμίας μυοκαρδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, σοβαρής 
καρδιακής αρρυθμίας, δεξιά-αριστερή καρδιακή επικοινωνία, σοβαρή 
πνευμονική υπέρταση, μη ρυθμιζόμενη συστηματική υπέρταση και οξεία 
αναπνευστική δυσχέρεια.
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