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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή/Σκοπός: Μεταξύ των πολλών εφαρμογών της, η υπερηχογραφία με ενισχυτή
ηχογένειας (Contrast-enhanced ultrasonography-CEUS) χρησιμοποιείται με πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσματα στην ογκολογική απεικόνιση, για την αξιολόγηση του αποτελέσματος
θεραπευτικών τεχνικών επεμβατικής ακτινολογίας. Σκοπός εργασίας είναι η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του CEUS στην μετεπεμβατική απεικόνιση νεφρικών όγκων σε σύγκριση με
την αξονική τομογραφία (CΤ).
Υλικό και Μέθοδος: Η ομάδα μελέτης αποτελείτο από 17 διαδοχικούς ασθενείς (11 άνδρες και 6
γυναίκες, με εύρος ηλικίας 71-87 ετών), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε παρηγορητικό εμβολισμό η
θερμοκαυτηρίαση δια ραδιοσυχνοτήτων νεφρικών όγκων μεταξύ Ιανουαρίου 2008 και
Δεκεμβρίου 2017. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε προεπεμβατική και μετεπεμβατική
απεικόνιση με CEUS και αξονική τομογραφία μεχρι 24 μήνες από την αρχική παρέμβαση. Οι
διαγνώστες του υπερήχου δεν γνώριζαν τα πορίσματα εκείνων του αξονικού και το αντίστροφο.
Αποτελέσματα: Το CEUS αποδείχθηκε ως αποτελεσματικό μέσο για την παρακολούθηση τόσο του
ΑΕ όσο και της RFA των νεφρικών όγκων με συγκρίσιμα ευρήματα με την αξονική τομογραφία
και θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική τεχνική αντί της αξονικής τομογραφίας και της
μαγνητικής τομογραφίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο αγγειακός εμβολισμός (ΑΕ) έχει
στόχο να διακόψει την παροχή αίματος σε
ένα όργανο ή σε συγκεκριμένη περιοχή του
και γίνεται με την εισαγωγή ενός καθετήρα
αγγειογραφίας σε αιμοφόρο αγγείο και την
ακόλουθη χρήση υλικών απόφραξης (σπιράλ,
σφαιρίδια,
αιμοστατικοί
σπόγγοι,
κυανιοακρυλικές κόλλες και αλκοόλες). Η
διακοπή της ροή του αίματος οδηγεί σε οξεία
νέκρωση των ιστών, η οποία με τη σειρά της
οδηγεί σε αντίδραση οξείας φάσης και τελικά
σε ρίκνωση του όγκου [1]. Ο ΑΕ των
νεφρικών καρκινωμάτων εισήχθη στην
κλινική πρακτική στη δεκαετία του '70 ως
επεμβατική συνέχεια της αρτηριογραφίας
που εκείνη την εποχή ήταν η βασική
διαγνωστική μέθοδος για την ταυτοποίηση
των νεφρικών όγκων [2]. Αν και συμβάλλει
κυρίως
στην
αντιμετώπιση
των
συμπτωμάτων, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί
να συνεισφέρει στην παράταση της
επιβίωσης.
Στις μέρες μας χρησιμοποιείται ευρέως
ανακουφιστικά σε μεγάλους ή ακατάλληλους
για χειρουργική επέμβαση καλοήθεις και
κακοήθεις όγκους για την θεραπεία της
επίμονης αιμορραγίας και εμμένοντος πόνου,
είτε ως νεοεπικουρική θεραπεία κακοήθων
όγκων [3].
Δημοσιευμένες μελέτες και η τρέχουσα
εμπειρία υποδεικνύουν ότι ο ΑΕ μπορεί να
μην προκαλεί πάντα σημαντική συρρίκνωση
των όγκων (ιδιαίτερα τα μεγάλα και υψηλής
περιεκτικότητας
σε
λίπος
αγγειομυολιπώματα) και για το λόγο αυτό μπορεί να
ακολουθηθεί από θερμοκαυτηρίαση δια
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ραδιοσυχνοτήτων
(RFA).
Και
αυτή
χρησιμοποιείται ως αρχική θεραπευτική
επιλογή σε ασθενείς που είναι κακοί
υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση.
Αξιοσημείωτα η ισχαιμική δράση του ΑΕ
μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια της
επακόλουθης RFA κατά την διαδικασία
απομάκρυνσης της βελόνης, περιορίζοντας
τον κίνδυνο για ιατρογενή αιμορραγία ενώ
και η RFA είναι περισσότερο αποτελεσματική
όταν εφαρμόζεται σε απαγγειωμένο ιστό
καθώς η ψύξη των ιστών που προκαλείται
από κυκλοφορία αίματος περιορίζει την
θερμική δράση της RFA4.
To υπερηχογράφημα με ενίσχυση της
αντίθεσης (CEUS) είναι μια σχετικά νέα
εφαρμογή που διευρύνει τις δυνατότητες της
παραδοσιακής υπερηχογραφίας. Βασίζεται σε
ενισχυτικές
ουσίες
που
περιέχουν
μικροφυσαλίδες αερίου εξαφθοριούχου θείου
που έχουν υψηλό βαθμό ηχογένειας και είναι
έντονα ηχοανακλαστικές σε σχέση με τους
περιβάλλοντες ιστούς λόγω διαφορετικών
φυσικών ιδιοτήτων και συμπεριφοράς [5].
Η
ενδοφλέβια
χορήγησή
τους
προκαλεί σημαντική ανάκλαση της δέσμης
υπερήχων και ο ταυτόχρονος λογισμικός
περιορισμός των ανακλάσεων από τους
υπόλοιπους ιστούς ενισχύουν την διαφορά
ανάκλασης των υπερηχητικών κυμάτων,
παράγοντας ένα υπερηχογράφημα με
αυξημένη
αντίθεση
που
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί για τη δυναμική αξιολόγηση
της αγγείωσης μιας βλάβης-στόχου στο
πλαίσιο της διαφορικής διάγνωσής της [6].
Με βάση την αρχική εικόνα, η εξέταση
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μπορεί
να
επαναληφθεί
μετά
την
θεραπευτική παρέμβαση για την αξιολόγηση
του αποτελέσματος. Αυτό το άρθρο
επικεντρώνεται στην [3] αποτελεσματικότητα
του CEUS στην μετεπεμβατική απεικόνιση
νεφρικών όγκων σε σύγκριση με την αξονική
τομογραφία (CΤ).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η ομάδα μελέτης αποτελείτο από 17
διαδοχικούς ασθενείς (11 άνδρες και 6
γυναίκες, με εύρος ηλικίας 71-87 ετών), οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε παρηγορητικό
εμβολισμό
νεφρικών
όγκων
μεταξύ
Ιανουαρίου 2008 και Δεκεμβρίου 2017. Επτά
ασθενείς εμφανίστηκαν με μακροσκοπική
αιματουρία, 5 ασθενείς με πόνο στην ράχη,
ένας με συνδυασμό αυτών ενώ οι υπόλοιποι
ήταν ασυμπτωματικοί.
Στις 9 από τις 17 περιπτώσεις ο όγκος
είχε κακοήθη χαρακτηριστικά. Από αυτές η
μια αφορούσε δευτεροπαθή μετάσταση και οι
υπόλοιπες πρωτοπαθή καρκινώματα του
νεφρού. Σε 1 περίπτωση η νόσος ήταν
αμφοτερόπλευρη και σε 4 περιπτώσεις
υπήρχαν περισσότεροι από ένας όγκος στον
πάσχοντα νεφρό. Έξι ασθενείς είχαν
πρακτικά ανεγχείρητη νόσο (δύο στάδιο
IVa,Μ+, ένας στάδιο IVa,Μ-, δυο IVB,Μ+ και
ένας ΙΙΙα,Μ+), ενώ οι υπόλοιποι 3 ασθενείς
είχαν
δυνητικά
χειρουργήσιμη
νόσο
(εντοπισμένες μαζες διαμέτρου 2 και 4 cm σε
ένα και δυο αντίστοιχα), ωστόσο, ήταν
ακατάλληλοι για χειρουργική αντιμετώπιση.
Από τις 8 περιπτώσεις που ο όγκος είχε
καλοήθη χαρακτηριστικά ο ένας ήταν
ογκοκύττωμα και οι 7 αγγειομυολιπώματα
μεγάλου μεγέθους (διαμέτρου >5cm).
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Τεχνική αγγειακού εμβολισμού
Σε όλους τους ασθενείς ακολουθήθηκε
η ίδια διαδικασία: Εγχύθηκε τοπική
αναισθησία (xylocaine 1%) στην πλευρά της
εισαγωγής του καθετήρα, που ακολουθήθηκε
από καθετηριασμό της μηριαίας αρτηρίας
υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Ο
αγγειακός
καθετήρας
στη
συνέχεια
προωθήθηκε στην κοιλιακή αορτή (μέθοδος
Seldinger)
και
πραγματοποιήθηκε
επιλεκτικός καθετηριασμός των νεφρικών
αρτηριών μέσω ενός υδρόφιλου καθετήρα 5Fr Cobra Ι, υπό συνεχή έγχυση σκιαστικού
μέσου. Με την νεφρογραφία συμπληρώθηκε
το πρώτο βήμα της διαδικασίας. Έπειτα,
πραγματοποιήθηκε επιλεκτικός καθετηριασμός του τροφοφόρου αγγείου του όγκου
και εμβολισμός με ενδο-αρτηριακή έγχυση
μικροσωματιδίων
φορτισμένων
με
ιρινοτεκάνη
(IAIRIM)
(DC-Beads,
Biocompatible διαμέτρου 300-500 μm,
δοσολογία: 50mg/ml) καθώς και με
μικροσφαιρίδια υδρογέλης διαμέτρου 100700μm
(Embozene,
Boston
Scientific,
MA,USA). Η διαδικασία συμπληρώθηκε με
την απόθεση σπιράλ, μέχρι την σχεδόν πλήρη
εξάλειψη της σκιαγράφησης του όγκου. Σε
περίπτωση πολλαπλής αγγείωσης του όγκου
επαναλαμβάνεται
η
ίδια
διαδικασία
ξεχωριστά για κάθε τροφοφόρο αγγείο. Η όλη
διαδικασία διήρκεσε 30-60 λεπτά και το
αποτέλεσμά της (έλλειψη της ροής του
αίματος
στην
εμβολισμένη
περιοχή)
επιβεβαιώθηκε με αγγειογραφία μετά την εκ
νέου έγχυση σκιαγραφικού μέσου. Ένα 24ωρο
μετα τον εμβολισμό ακολουθεί CT scan και
υπερηχογράφημα
με
μέσο
αντίθεσης
(SonoVue, Bracco). Σε δύο περιπτώσεις
κυστικών μορφωμάτων έγινε κατευθυνόμενη
έγχυση αιθανόλης (PEI needle++). Σε 8
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περιπτώσεις
(6
καρκινώματα
και
2
αγγειομυολιπώματα)
μετά
τον
ΑΕ
ακολούθησε RFA με ηλεκτρόδιο 17-gauge,
(Jet-Tip, RF Medical Co., Seoul, Korea). Την
επόμενη μέρα της RFA διενεργούνται εκ νέου
CT-σάρωση και CEUS. Το τελευταίο
επαναλήφθηκε στους 2 μήνες ενώ στους 6
στους 12 και στους 24 μήνες από την αρχική
παρέμβαση συνδυάστηκε με CT scan. Οι
διαγνώστες του υπερήχου δεν γνώριζαν τα
πορίσματα εκείνων του αξονικού και το
αντίστροφο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η μέση διάρκεια παραμονής στο
νοσοκομείο για όλους τους ασθενείς ήταν 5,25
ημέρες. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε
τεχνική επιτυχία.
Κατά το χρόνο της ανάλυσης, 4
ασθενείς έχουν πεθάνει, 9 βρίσκονται εν ζωή
και οι υπόλοιποι εγκατέλειψαν την
παρακολούθηση. Σε 3 από τους ασθενείς με
μακροσκοπική αιματουρία έγινε μετάγγιση
μέχρι τη σταθεροποίηση του επιπέδου της
αιμοσφαιρίνης
πριν
τον
εμβολισμό.
Επανεμφάνιση
της
αιματουρίας
παρατηρήθηκε σε 2 από αυτούς τους
ασθενείς.
Στους
5
ασθενείς
που
παρουσιάστηκαν με πόνο, τα συμπτώματα
βελτιώθηκαν σε δύο και υποχώρησαν σε 3.
Το ποσοστό υποτροπής (επαναγγείωση
ή αποτυχία συρρίκνωσης των όγκων) ήταν
35,2% (6/17) με μέσο χρόνο παρακολούθησης
14,7 μηνών (εύρος 2,5-33).
Δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην
τοπική εκτίμηση της μετεπεμβατικής εξέλιξης
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 3 - 2018

των νεφρικών όγκων σε σύγκριση με την CΤ
(βλέπε παράρτημα εικόνων).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι απεικονιστικές μελέτες όπως η CT,
η
μαγνητική
τομογραφία
και
η
υπερηχογραφία είναι απαραίτητες όχι μόνο
για την διάγνωση των νεφρικών μαζών αλλά
και τον καθορισμό της θεραπείας και την
παρακολούθηση της έκβασης αυτής. Ο
παραδοσιακός υπέρηχος είναι μια εύκολα
προσβάσιμη, φθηνή, μη επεμβατική μέθοδος
που παρέχει εικόνες σε πραγματικό χρόνο.
Ωστόσο, η διαγνωστική του αξία
μπορεί να είναι περιορισμένη εξαιτίας της
χαμηλής ακρίβειας στο απεικονιστικό
χαρακτηρισμό ορισμένων νεφρικών μαζών
και ιδιαίτερα εκείνων με μικρό μέγεθος
(<3cm) [7]. Πράγματι, το 30% περίπου των
μικρών
νεφρικών
καρκινωμάτων
εμφανίζονται ως υπερηχωγενείς όπως οι
καλοήθεις νεφρικές μάζες (αγγειομυολιπώματα) και σε μεγάλο ποσοστό είναι
παρόμοια στο σχήμα, τα περιθώρια και την
ομοιογένεια. Επιπλέον, η διάκριση της μάζας
μέσω της ανάδειξης της αιμάτωσης με την
χρήση του doppler είναι περιορισμένη [8].
Με δεδομενο ότι το CEUS έχει τα
πλεονεκτήματα του υπερήχου αλλά και την
ικανότητα ανίχνευσης μικροαγγείων ενώ
επιτρέπει την συνεχή δυναμική απεικόνιση
με
την
ένεση
των
μικροφυσαλίδων
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στην ανίχνευση
και
τη
διαφοροποίηση
βλαβών
σε
παρεγχυματικά όργανα [9]. Η χρήση των
μικροφυσαλίδων αποδείχθηκε αβλαβής με
ελάχιστη
συχνότητα
εμφάνισης
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ανεπιθύμητων
ενεργειών.
Εκτός
της
ασήμαντης νεφροτοξικότητας το CEUS
πλεονεκτεί έναντι της CT και της μαγνητικής
τομογραφίας
στην
τοπική
διάγνωση
νεφρικών όγκων λόγω κόστους καθώς και
γιατί είναι κατάλληλο για ασθενείς με
μεταλλικό εμφύτευμα που δεν μπορούν
υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία
[10].
Η χρήση του στην μετεπεμβατική
απεικόνιση νεφρικών όγκων δεν έχει
αξιολογηθεί επαρκώς. Μολονότι εμφανίζει
συγκρίσιμα αποτελέσματα με την αξονική
τομογραφία η τρέχουσα εμπειρία είναι μικρή
και υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί από τις
μελέτες λόγω του μικρού αριθμοί και της
ανομοιογένειας του υλικού [11]. Παρά ταύτα
ισχύουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
1. Η πλήρης απουσία ενίσχυσης στην CEUS
μετά από επεμβατική θεραπεία νεφρικών
όγκων είναι ενδεικτική πλήρους νέκρωσης
(πλήρους ανταπόκρισης) αυτών.
2. Στοιχεία υπολειμματικής ενίσχυσης στην
μετεπεμβατική CEUS είναι ενδεικτικά
ατελούς θεραπείας και υπολειμματικού
βιώσιμου νεοπλασματικού ιστού. Εξαίρεση
αποτελεί η παρουσία λεπτής περιφερικής
ενίσχυσης
για
λίγες
εβδομάδες
μετεπεμβατικά, η οποία είναι αντιδραστικής
αιτιολογίας.
3. Η CEUS μπορεί να διενεργηθεί αμέσως
μετά την επέμβαση (πχ RFA), και εάν
αναδειχθεί με σαφήνεια υπολειμματικός
ενισχυόμενος
όγκος,
να
επιχειρηθεί
επανατοποθέτηση του ηλεκτροδίου στη θέση
του υπολείμματος. Έτσι βελτιώνεται το
θεραπευτικό αποτέλεσμα και αυξάνονται οι
πιθανότητες για πλήρη νέκρωση του όγκου
με μία συνεδρία επεμβατικής θεραπείας.
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4. Η μετεπεμβατική CEUS συνοδεύεται από
πολλούς από τους συνήθεις περιορισμούς της
υπερηχογραφίας και δεν μπορεί να
αντικαταστήσει πλήρως τη CT/MR. Ειδικά
όταν διενεργείται αμέσως μετά την
επεμβατική θεραπεία, η CEUS επηρεάζεται
και από ηχογενή artifacts στη θέση της
βλάβης, τα οποία δυσχεραίνουν την εκτίμηση
της ενίσχυσης της βλάβης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, το CEUS είναι
αποτελεσματικό
μέσο
για
την
παρακολούθηση τοσο του ΑΕ οσο και της
RFA των νεφρικών όγκων. Θα μπορούσε να
αποτελέσει μια εναλλακτική τεχνική αντί της
αξονικής τομογραφίας και της μαγνητικής
τομογραφίας, με μερικά πλεονεκτήματα:
χαμηλό κόστος, σύντομη μη χρονοβόρα
διαδικασία, μη έκθεση σε ακτινοβολία και
σπάνιες ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Πρέπει να
τονιστεί ότι η γνώση των ευρημάτων της
μετεπεμβατικής CEUS στους νεφρικούς
όγκους και η εξοικείωση με τη μέθοδο
επιτρέπει την ακριβέστερη εκτίμηση του
αποτελέσματος της επεμβατικής θεραπείας
των νεφρικών όγκων και, εάν απαιτείται, τη
στοχευμένη επανάληψή της για τη βελτίωση
της ανταπόκρισης.
Η εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες και
με τους περιορισμούς της μετεπεμβατικής
CEUS
επίσης
εξασφαλίζει
την
πιο
αποτελεσματική χρήση της μεθόδου και
μειώνει τη συχνότητα των διαγνωστικών
σφαλμάτων [6].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ
Εικόνα 1. Μικρό (2εκ.) νεφροκυτταρικό ca, με πλήρη νέκρωση μετά RFA

A

B

Α: Προεπεμβατικό CEUS αναδεικνύει υπερενισχυόμενη βλάβη (βέλος). Β: Αντίστοιχη τομή CT με
σκιαγραφικό.

C

D

C: CT κατά τη διάρκεια RFA της βλάβης. D: CEUS 2 μήνες μετά RFA αναδεικνύει έλλειμμα ενίσχυσης (*)
μεγαλύτερο από τη βλάβη και χωρίς στοιχεία υπολειμματικής ενίσχυσης.
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Ε

F

Ε: Στο CEUS 4 μήνες μετά RFA παρατηρείται μείωση του μεγέθους του ελλείμματος (*), χωρίς σημεία
υποτροπής. F: Αντίστοιχη τομή CT με σκιαγραφικό.

Εικόνα 2. Ενδοκυστικό νεόπλασμα σε ασθενή με πολυκυστική νόσο τύπου ενήλικα.

Β

A

Α: Προεπεμβατικός έλεγχος (Αριστερό πλάγιο εικόνας: απλό US, δεξιό πλάγιο εικόνας: CEUS) αναδεικνύει
ενισχυόμενο οζίδιο στο τοίχωμα μιας εκ των κύστεων (βέλος). Β: Αντίστοιχη τομή CT με
σκιαγραφικό(βέλος).

C

D

C: Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση του οζιδίου, FNA (θετική για κακοήθεια), και έγχυση
αιθανόλης. Έγινε αναρρόφηση του περιεχομένου της κύστης και έγχυση αιθανόλης σε αυτήν. D: Έλεγχος
αμέσως μετά την παρέμβαση αναδεικνύει διατήρηση της ενίσχυσης του οζιδίου.
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E
Ε: Έλεγχος μετά από συνδυασμό RFA και συμπληρωματικής έγχυσης αιθανόλης αναδεικνύει εξάλειψη της
ενίσχυσης του οζιδίου.

Εικόνα 3. Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μεσαίου μεγέθους (4εκ.), πριν και μετά από συνδυασμένη
επεμβατική θεραπεία.

*

A

Β

*

C

Α: Προεπεμβατικό CEUS αναδεικνύει υπερενισχυόμενη βλάβη με μικρές κυστικές εκφυλίσεις (βέλος). Β,C:
DSA πριν και μετά (αντίστοιχα) τον εμβολισμό της βλάβης (*).

D

E

D: Παρά τη φαινομενική αγγειογραφική μείωση της αγγείωσης της βλάβης, στο CEUS, 20 ημέρες μετά τον
εμβολισμό, δεν υπάρχει αξιόλογη μείωση της ενίσχυσης της. Ε: Αντίστοιχη τομή CT με σκιαγραφικό
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 3 - 2018

394
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com

*

*
F

G

H

F: Υπερηχογραφικώς καθοδηγούμενο RFA επί της βλάβης. G: Στον CEUS αμέσως μετά το RFA
παρατηρούνται αρκετά artifacts στη θέση της βλάβης (*), που δυσχεραίνουν την εκτίμηση της ενίσχυσης. H:
CEUS 1 ημέρα μετά το RFA αναδεικνύει έλλειμμα ενίσχυσης (*) σε όλη την έκταση της βλάβης (κ: απλή
νεφρική κύστη πλησίον του όγκου).

Εικόνα 4. Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (4 εκ.) πριν και μετά ΑΕ και RFA.

*
A

C

B

Α: Προεπεμβατικό CEUS αναδεικνύει βλάβη ενισχυόμενη σχεδόν στον ίδιο βαθμό με το νεφρικό
παρέγχυμα. Β: Διεπεμβατικό CEUS μετά από 1 κύκλο (12’) θερμοκαυτηρίασης αναδεικνύει αρκετό
υπολειμματικό ενισχυόμενο ιστό (*) στο άνω τμήμα της βλάβης. C: Καθοδηγούμενη υπό US, στην ίδια
συνεδρία, επανατοποθέτηση του ηλεκτροδίου στη θέση του υπολειμματικού ιστού.

*

D

E

D: Στο CEUS 1 ημέρα μετά RFA παρατηρείται πλήρης απουσία ενίσχυσης στη θέση της βλάβη(*). Ε:
Αντίστοιχη τομή CT με σκιαγραφικό επιβεβαιώνει το έλλειμμα ενίσχυσης στη θέση του όγκου
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Εικόνα 5. Νεφρικό αγγειομυολίπωμα πριν και μετά ενδαρτηριακό εμβολισμό.

A

B C

Α: Προεπεμβατική DSA αναδεικνύει την αγγειοβρίθεια της βλάβης. Β: επιμήκης, C:εγκάρσια εικόνα
προεπεμβατικού CEUS αναδεικνύουν σκιαγράφηση μέρους της βλάβης.

D

E

F

D: Σε DSA αμέσως μετά τον εμβολισμό παρατηρείται εξάλειψη της αγγείωσης της βλάβης. Ε: επιμήκης, F:
εγκάρσια εικόνα CEUS 1 ημέρα μετά τον εμβολισμό αναδεικνύουν απουσία σκιαγράφησης στο μεγαλύτερο
μέρος της βλάβης. Σε όλες τις εικόνες η διακεκομμένη κόκκινη γραμμή περιβάλλει τη θέση της βλάβης. Οι
εικόνες CEUS έχουν ληφθεί με την τεχνική ¨Hybrid”, κατά την οποία τα σήματα (πορτοκαλί) από τις
μικροφυσαλίδες επιπροβάλλονται στην εικόνα gray-scale.

Εικόνα 6. Ρήξη νεφρικού αγγειομυολιπώματος πριν και μετά ΑΕ.

A B

C

Α: Προεπεμβατική DSA αναδεικνύει την αγγειοβρίθεια της βλάβης και δείχνει την εξαγγείωση
σκιαγραφικού. Β, C: προεπεμβατικό US και CEUS αναδεικνύουν ενεργή εξαγγείωση.
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D

E

D: το τρίπλεξ εντοπίζει στο ίδιο σημείο αναδεικνύει αρτηριακό σήμα, Ε: στην DSA αμέσως μετά τον
εμβολισμό η αγγειακή βλάβη κι ενεργός εξαγγείωση έχουν εξαλειφθεί.

F

G

F: Μετεπεμβατικές εικόνες US και CEUS στις οποίες δεν φαίνεται άλλη ενεργή εξαγγείωση, G: Παρόμοια
ευρήματα και στο μετεπεμβατικό τρίπλεξ.

Εικόνα 7. Νεφρικό ογκοκύττωμα σε ασθενή με ΧΝΑ-μερική νέκρωση μετά RFA

Α: Στο προεπεμβατικό CEUS παρατηρείται ομοιογενής ενίσχυση της βλάβης. Β: Καθοδηγούμενη υπό US
τοποθέτηση ηλεκτροδίου RFA εντός της βλάβης. Η διαδικασία δεν ήταν καλώς ανεκτή και διακόπηκε μετά
από 5’ θερμοκαυτηρίασης.
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C, D: Άμεσες μετεπεμβατικές CEUS λήψεις αναδεικνύουν περιορισμένης έκτασης νέκρωση (*) και μικρή
περινεφρική συλλογή (βέλος). Ε: Μετεπεμβατική CT χωρίς σκιαγραφικό, μετωπιαία ανασύνθεση,
αναδεικνύει επίσης την περινεφρική συλλογή.
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ORIGINAL ARTICLE

Contrast-enhanced ultrasonography in postoperative renal
tumor imaging
K. Stamatiou1, I. Moschouris2, S. Tzamarias1, D. Zavradinos1, K. Fokas1, K.
Zioutos1, V. Politis1
1 Urology

Department and 2 Department of Interventional Radiology, General Hospital of Piraeus
“Tzaneio”, Greece
ABSTRACT
Introduction / Purpose: Among its many applications, contrast-enhanced ultrasonography
(CEUS) is used with very good results in oncology imaging to evaluate the effect of several
therapeutic interventional radiology techniques. The aim of this study is to evaluate the efficacy of
CEUS in postoperative renal tumor imaging.
Material and Method: The study group consisted of 17 consecutive patients (11 males and 6
females, aged between 71 and 87) who underwent palliative embolization or chemoembolization
of renal tumors between January 2008 and December 2017. All patients underwent preoperative
imaging with CEUS and CT scan and they were followed postoperatively with CEUS and CT scan
for up to 24 months after initial intervention. The ultrasound and CT operators were blind to each
other's findings.
Results: CEUS proved to be an effective means of monitoring both arterial embolism and RFA of
renal tumors with comparable findings with CT and could be an alternative technique to CT and
MRI.
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