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GİRİŞ VE AMAÇ 

GUn:.JmLizde karaciğerin görı.'.:nt:Lileme yor.temleri; 
ultrascnogra~i (US), biigisayarlı tomografi (Br), ~ar.yetik 

rezonans görUnt:U.leme (MRG;, rer,kli Doppler görlif',tüleme ~RDG/, 

nükleer tıp yöntemleri ve anjiografidir. ~iyagnostik 

radyolojide hedef, doğru tanının en ekor.o:nik ve nonın·Jazı ·; 
olan uygun yör.terr,le konulmasıdır. Bu nedenle VS karaciğer 

lezyonlarında ilk tercih edilen yöntemd:r. Karaciğer 

görüntülemesi.:ı.de US ilk defa Shin tarafındar. kı..:llar.:.l;:ıışt:r 

( ı, 2, 3) . 
US karaciğerin foka! ki~lelerinin saptar..casında başarıl~ 

olmasına karşın, saptanan kitlelerin bazılar:nın ayırıcı tanısı 
açısından spesifik bulgular vermemesi neder..iyle yet.ersiz 
kalmaktadır. Bunlar karaciğer:.n primer ti.irr.ör leri, met as c:azlar 
ve hemanj iomlardır. Heman 0 iomlar ın US gorünu~.ıer inın 

değişkenlik göstermesi ve US spesifitesinin düşuk oiması 

özellikle onkoloji hastalarında sorun yaratoakradır. Onkoioji 
hastalar::.nda karaciğerde lezyon saptandığında spesif2-k :ar.::., 
;netastazı ekarte etmek yada doğrulamak a;;-,acıyla mı..:.t:laka 

kon1).lmalıdır. 

Ayırıcı tanıda selektif arteriografi ve MRG b~yUk ölçUde 
yararlıdır. Ancak selektif ar:eriografiye gore invazıv olmayan, 
kullanımı ~RG'den daha yaygın ve potansiyel X-ış~~ına bağlı yan 
etkileri olmayan RDG iı.e yapılan çalış~alar 1im.:o. t verıcldir. 

BT'de lezyonları görünür k~~an lezyon .:.:e çevre coxc 
arasındak.:. dar.site :arkıdır. örr.eğin karaciğer para:--.:.Cimı 

.:.çindeki küç~k bir kalsifikasyon dansitesinin çok farklı ci~ş~ 

~edeni ile =ahat:ıkla izlenebilirken, ~Orffial parankime gere 
dansite :arkı az o:an bir kitle Duyuk bile olsa ayırt edi.:.~esi 

güç:~r. Karac:ğerin yer kaplayan ~ezycn:ar:, k:tienin dansites: 
karaci~er parankıminden yeterince farklı oldu~unda ar ile 
saptanabilir. Kitle lezyonlarının çoğu, nor~al karaciğer 

parar.K.::_~inden dar..a düşük dansi teli olup hipoder.s gorlilür.::_er. 
Yine çoğ:.ı fokal Ka;cac.:ğer ki ::esi::!._:-ı BT dar;. si '::e değerler:_ 

değişik etiyolo~ilerde birbirine yakın yada aynıd:r. Küç~k 

lezyonların parsiyeJ. volü:n etkisi, solid t'.imör.:.erde :-ıekroz, 
kistlerde hemoraji yada yüksek protein içeriği BT'de dar.sıte 

değerlerinin değişreesine nede~ olurlar. Dolayıs:yla karaciğer 
kitlelerinin BT'de doğru tanısı~da dansitenin ö:çul:nesinden çok 
ki tlenir. kullanılan kontrast maddeye olan davranışı öneml .:.ctir. 

:'eknolojik gelişmeye para.iel olarak BT cıhazJ.ar.ı:lda 

lezyonların kontrast: maddeye karş: olan davranıslar.:~ı 

isteni.:.en zaman aralıklarında izlemeyi mü:nk'Jn J.:.::_.2.an dinamik 
programlar geliştiril~iştir. Bu programlar aynı seviyede veya 
ard arda gelen kesit seviyesinde kullanılabilme%te :ek dUzeyli 
yada çok düzeyli BT tetkikleri olarak adland:rıl~aktadır. 



?oka~ f::araciğer lezyor:.:Carının ~eğerlendir~~nesinde 

spektral ve renkli Dcppler ~ncelemeler::..r:.in pcta~s::.ye: ka:k.:..sı, 

sor, y.:._.::_larda diyagnostik US'de 1_ılaşılan ör,emli JE:l.:...:..:;:.:..erde:l 
bi.:'."isidir. A.':taç t;_ı.mör dac:,ar2.arın_:;_r, olc.şturd;_ıc]u ar"'.::eric.,·'Jenbz 
şa:-:tı_arı ve patoloji!< %.a:-".lanmayı bul::ıakt~r. :;ecplaz::.:: 
:.ürr,örlerir, darcarlarınır-, spesifik özellikler ,Josterdii.:ler::. 
cr':aya kor:.:nL:.ştur (4 1 .S). TUrr,c.!:'lerın damarları kas tabakasır:.dar. 

yoks:ın olup genış kapiller ·veya si:--.Uzoid gibi 'japıya 

saf',iptirler. Normal damarlar gibi perifere doğru düzenli 
şekilde incelerek devan etmezler, çapları değ~şiklik 

gösterirler. Obstrüksiyonlar, anormal seyır ve dağılım 

gösterirler. Arteriovenöz şantlara sıkca raslanır. ?Um bu 
özellikler Doppler hernodinam.isini. dzellikle akselerasyor. hız 

art::..şı şeklir-,de değiştirir. Neoplazık tümör dar:-.arlar:. gel:.şir.,i 

:ıopplerde şu bulguların izlenmesine sebep olı..:.r: ·ıuksek 

sist:olik, dG.şük diyastolik, yUksek rezist:anslı akım örnekleri 
izlenir. Rezistivite indeksi yüksek:~r. Tü.r.':ör damar:anması 

azalınca yüksek sistolik yeksek diyastoiik akım jızlarına sahip 
ancak sistolik-diyastolik akım hızı farkınır. az olduğu dtişD.k 

rezistanslı akın örnekleri izlenir. Bu.!:'ada rezistivite ı~deksi 
düşüktür. 

Bu çalışmanın amacı kullanımı yaygın ve nonın'Jazıv bır 

yöntem olan BT ile yeni bir modalite ola~ RDG'~~~ karaciğerde 

tespit edile;, kitle lezyonlarını:', ayırıcı tanısır.dar.::. roı.::.er.:._ 

hakkındaki katkılarını belir:emek, ~ntravenöz kontras: naddeni~ 
veri~me şekli, 

protokol lerinir1 
uygulanması gerekli 

gözden geçiri:~esidir. 
ciir.arr.ik :etkiY: 
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GENEL BİLGİLER 

KARACİGER ANATOMİSİ 

Karaciğer vücuttaki en btiyük organ olup abdomenin saQ üst 
kadranında yerleşmiştir. Karaciğer inferior vena cava, safra 
kesesine ait fossalar ve karaciğerin 'bare' a.:._a.:-: olarak 
adlandırılar. çıplak bölür.ıleri dışır.da periton ile Crtülüdür. 
Bare alan, karaciğerir. diyafragma ile direkt temasta olcı:ığu 

alar,d:.r. 
Karaciğerin parietal yüzeyi diyafragma ve kostalar ile 

yakından ilgilidir. Süperior yüzeyindeki depresyon kalbin 
diyafragmatik bölümü ile ilgilidir. Parietal y~zeyir. ör. 
tarafında vertikal olarak seyir gösteren ligamentum falsiforme 
bulunur. Çift /\.atlı periton tabakasından oluşmuş ol'..lp karacığer 
yüzeyi ile peritoneal kavitenin ven~ral duvarı arasında 

bağlar,tı sağlar. 

Karaciğer visseral yüzeyinde bir çok öze~lik arz ede~ 

durum nevcı;ttur. Porta hepatis karaciğer hilusur.da transvers 
planda lokaliz:e bir fissürdUr. ~çinden porta.:. venır:. en b'.ly'..'..~: 
dalı, hepatik ar~er ve safra kanalı geçer. Oblik sey~r göstere~ 
bu :z'apılar hepatcduedonal li_gaman tarafından sar:l::_r. Portal 
ven porta hepatisteki en. bJyUk yapıdır. Ar.a porta::_ 'Jenın 

a~terıorunda sağda ortak safra kanalı so:da hepati~ ar~er 

bulunur. Karaciğer parar.kimi:-ıe gır:nede:-'. Cr,ce damar 'v·e safra 
Kar.alları sağ ve sol dallar:na ayrı:ır. Hepatik arter çe:-'.elde 
::._:._t:_ dallarıar; yapıdır. Çoğu vakada sağ dal o~:tak safra ::.:anal:ı. 

ile partal ve~ arasında bul~nur. 
Visseral yüzeyde porta hepatis kenarlarında~ fossa ve 

fissürler anterior ve posteriora doğru uzanır. 

Sağda safra kesesi anterior fossada vena kava ı~ferior 

postericr :ossada yerleşmiştir. Solda round ~iça~en:e aı: 

:iss~r (ligamentum teres hepatis) karaci~er a~terior y~zeyi~de~ 

porta t.epatise '...:Zar,.:_r. Roı.;:-:d ligamer.t falsifo::::-:ne :_igar:1er::i:-ıi:ı. 

se::::-best Kenarını kapatır ve parsiyel olarak oblitere olan sol 
c::nbi:ikal veni tensil eder. Fissür urn.bilikal fiss\..:.r olaral: 
adland~rılır. Kollabe paraum.bilikal ven falsiforne ligament 
içınde yer alır. Porta hepatisten posterior ve sola doğru 
ligamer.turr. venozuma ait fissü.r :.ızanır. Bu liçamer.t cbli tere 
fetal duktus venozusa aittir ve gastrohepatik ligamentir: 
hepatik bağlantısında uzanır. 

Lobar ve Segmental Anatomi 

Geleneksel 
Bı.;::ılar sağ, 

klasifikasyor.da Karaciğer dör': lobtar, 
sol, kaudat ve quadrat loblardır. Sağ 

c:uşur. 

lob sol 



lobtan falsifor~e ligament ile ayrı::r. Quadrat :ab 3afra 
kesesi fossası ve roun~ ligamer.t :issUr~ aras:.~aa, ~or:::a 

hepa~isin önUnde vısseral JLzeyde çıkın~:lı bir yap: ~dster:r. 

~audat :cb porta hepatisin posterıorunda otur~r SG~ :abtan 
ligamen~UE venozum ~issCrü i:...e ayrılır. Sağ loba por:al ~~n ve 
vena kava inferior arasından geçen istmusla bağlanır. 

Her lob segmentlere ayrılır. Sai lob anter:or ve 
poster-ior, sol loi::ı :uedial ve la:::eral segmentlere ayr:.2-.:r. Her 
segmer.t: ker.di arasında si..ıperior 'le inferior subsegrnent::ere 
ayrıl.::_r. Quadrate :ob sol lob :nedi al seg:".l.e:ıti ile inferior 
subsegr:ıenti aracı~ığı ile komşu.l;;.k yapar. Kaudat :...oo ~ar/:lı bir 
özellikte olup gerek sağ ve gerekse sol partal triad proksimal 
bölt.ınlerinden dal alır. 

Karaciğerde izlenen varyasyonlar 

Reidel lobu, 
olup tipik olarak 

dil benzeri sağ lobu:-:. kaudal bir uzantısı 

sağ böbrek alt poli..ınden daha aşağı sevıyelere 
'Jzanır. En çok bayanlarda gör:ilür. 

Karaciğer parankirni oldukca yumuşak olı..:p kah.şu yapı 'le 
kit.leler parankirr.i kolayca korr,prese eder. Diyafragrna yapraklar:. 
Karaciğer diyafragmatik yüzeyini aksesuar fissUrlere sebep 
olacaf:: şekilde çer.tiklerler (8). 
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FOKAL KARACİGER KİTLELERİ 

Fokal karaciğer kitlelerinin t1oss 1 a göre sır.ı:.:.and:..;:ıl;r,ası 

aşağıda verilmiştir. 

1-:<onjenital 
a.Uni:oical kist (soliter veya basit kist) 
b.Polikistik karaciğer hastalığı 

2-Neoplastik 
a.?rir:ıer 3enign 

-Hemanjiorn 
-Fokal nodüler hiperplazi 
-Adenom 
-Mezodermal t'..l.:nör."..er 

b. Prime.::- Ma.::.ign 
-Hepatoselüler ~arsinoma 
-Ko:anjiokarsir.cma 
-Ler,foma 
-Mezodermal t:imör-=._er 

c.Metastat:k tUmörler 

3-Enf larr.a tuar 
a.Piyojenik abse 
b.?arazitik enfeksiyo~ 
c.Fur.gal abse 

4-Travmatik 
a.Hematom 
b.Bilioma 
c.Arterio-venöz fistül 
d.Psödoanevrizma 

5 



KONJENİTAL GRUP 

Basit karaciğer kisti 

Konjenital basit kistler embriyolojik köker:l.:_ 
kadınlarda 5. ve 7. de katlarda görUlür. US ve B':' 

olı..;.p er: s::...}: 
:etkik.:._erir, 

görüntüler.ıe alanına girmesi ile basit kist görü:IT-e ınsida~sı 

4.65 olarak belirlenmiştir (9) 
US' de anekoik düzgıJr. ve ınce dı.:.varl.:_ arka du\rarda 

birikimi gösteren lezyonlar o~arak izlenir. Kist 
1ar.k::.. 

icinde 
hemoraji ve enfeksiyon geliştiğinde inter::1al ei-:olar, 
septasyonlar ve kist duvarında kalınlaşma görulebilir. 

3T 1 de boyutları bir kaç milimetrede:;. bir kc.ç santine~::-eye 

kadar değişen hor.ıojen, sı:r.::.rları :-ıet olarak beli:::-2-er.en oval 
veya yuvar:ak dUşıik attenüasyon değerlerir.e saI'.ip, .:.._::-ıce c.t.zgu::. 
duvarı~, internal yapılar içerGeyen kitle lezyonu o~araK 

görlıliir. Kistlerin at:enliasyon değerler.:'.. O ::._~e ı;: :t-i!J 
arasındadır. 

MRG, ~1 ağırlık!::._ .:..~,ajlarda (TlAI) h:poi:ı.:::er,s, ~L 

ağır~ıklı i~ajlarda (T2AI) kavernöz he~anJ.'...oma benzer şe~il~e 
homojen hiperintens olarak izlenir. Sıvının prc:ei~ 
içeriğindeki artışa ba~lı olarak bazen spin-eXo (S2; 
sekanslarda arada sinyal intensi:esi gösterereK soi:ci ::itle 
iezyor.lar:. taklit edebi~ir (9). 

Basıt ~istlerde izlenen en sık komp:ikasyonlar enfe~s.'...yon, 

rliptDr ve i~trakistik he~ora~ıdir. Kist içine ~anama olan 
vakalarda 'CS ve BT ':anıda spesifiK değildi!:"". Akut !:anarıaı..arcia 

3T daha üstunken subak~t ve Kronik kanamalarda MRG da.ta 
sensitiftir. Bu ~ethemoglobinin paramanyetik etk:sine bağl:dır. 

Polikistik karaciğer hastalığı 

Polikistik karaciğer hastalığı otozomal domına~t o···~ ~ 50 
vakada erişkin tip polikistik bobrek hastalığı ile birl~ktedir. 
!ntrahepatık safra kanallarının defektif gelişim~ne Dağlı 
olduğuna inanılmaktadır. Kadınlarda ~ki kat daha :azla ve 5-6. 
dekatlarda daha s:ktır. Kist sayısı iki veya daha fazla hatta 
sayılamayacak kadar çok olabilir. Bir lobta sınır:: 

olabilecekler~ gibi tüm karaciğere diffuz c:arakta 
yayılabilirler. Kistler arasındaki hepatik parankim ~ormaldir. 



NEOPLASTİK GRUP (Benign tümörler) 

Hemanjiom 

He:r:an~ iomlar en sık izler.en ber.iç:-ı :-ıepati:·: :-ıeo;;lasmla:

oluo otopsilerde %4 oranında görı.ilür (6, 8). Blitü::. yas 
gr:ıp2-arında görülmekle birlii.:.-:e erişkinlerde TJe kadır:larcia da11a 
sıktır. Genelde unifokal, %10-33 oranında multipldir.::._e:- ~9). Bu 
tumörler genelde 2 tipt::.r: Kapiller hemanjiomlar 2 cm'den f:üç'Jk 
kavernöz hemanjio~lar 3-5 c~ ve daha büyük lezyon:ardır. 

TJS'de, lezyon tipik o:arak 3 cm'den kUç·J.k ıyı s::..nırl~ 

homojen ve hiperekoiktir. :-Iiperekojenite kaver::.cz si:-ıUs 

duvarları ve ~çinde biriken kan nedeniyledir. ?oster:or akus~ik 
gölgelenme anj iografideki hipervaskülari :e ile ı..ıyuF.;l ;..;dur. %67-
79 ora~ında hemanjiomlar hiperekoik olup bun~ar:~ ~58-73'~ 

homojendir (8). Büyük lezyonlar santralde fibröz kollajen skara 
veya büyı.ik vasküler boşluklara bağlı olaraK he:::erojer. 
_izlerıirler 'i.re yine bu nedenle santralcte hir;·oekoik :okus 
bulunur. Bu paternler metastazlarda da izlenebileceği:ıden ayr:m 
yapı:mas: ~ümkUn değildir (10). 

RDG, hemanj iomlarda kar. ak:m 
guçtür. Eğer kan akım sirıyaı.::._eri 

punktat özelliktedir. 

sinyallerini:-ı belir2-er~~es: 

sapta~ırsa :i~eercen zıyaae 

ET'de 1 kaverr.öz he:nar.jicmlar yaklaş:k 20-22 !--:~ 

dansitesir,de, s:;__nırları bel:;__rgın, kor.trastsız kesit_:__erde et:?:"af 
;.:araciğer ciokus:.:ndan ciat:a düşuk dansi::eı.::. _:__ezyon.:Carc:.::-. 
Kccı::rast madde verildikten sonra .:.ezyonunu:--. De.::-ifer.inde _,_..::. 
saniyede be~irgin kor.trast tu:uluru clu.::-. Eipervasl:~:arı=asycn 
irreguler v~e kontrast t'.lt·._ı.::._'Jrr.u çoğı.: ·vakada karac:ğer :~.i:..t:s;.::--ıa 

aogru belirgindir. Arteryel fazda hipoder.s santra_:__ =ar.da 
kontrast -cutu:umu olrnaz. 22.saniyede dar.site değerlerı git::ikce 
artarak lıipodens :ezyonun boyut2-arı l:llçUlür ve Cıa.ş.lar,gıçta 

t1ipodens olan merkezde ::::.e Kontrast t:_ıtulu~u olur. 2.da:-:.:K.ada 
lezyonun merkezi ile karaci~er dansites: esit~enir ve ilk 
dakikalcrda izlenen hiperdens hal/<:a ar':.:.k gozle:;;nez. :!_e2~;onı...:n 

izodens hale gelme s~resi ~ezyon çanından 8a~~~sızdır ve 
ge::.elde ko:-ıtrast madde verildikten 5-60 dakı!:a ıcinde 

gerçekl_esir. T'J.mor sar.tralinde tror:-.blls ve fi':::ırcsıs olu::;crsa çıec 

elde olunan kesitlerde santral boya~.m.az ve t:podens olaraK 
izlenir(l'.;_). 

MRG' de yavaş akıma bağl::.. olarak ':':AI' da '.~:.poii. :::.en.s, 
T2AI'da homojen hiperintens olarak izlenir. Bu ~ıperi~ter.site 

bazı otbrlerce "Yanan ampül gorD.r.ı._ımü" olarak adlandırıl::-,:şt~r. 

Kontrast ~,adde verilerek dir,ami!c MRG çalı.şrr.alar: 

yapılabilir(12,13). 

Anjiografide hemanjiomlara ait tipik gOrUnümler şunlardır: 
1-Hepatik arter ve dal:arı nor~al boyu:::__:__ardadır. 

2-''C''şeklinde papiller peri~eral boyanma olur. 



3-NeovaskUlar.:_zasyon iz_2._en~ez. 

4-Arteriovenoz şant izlenmez. 
5-Bu bulgular f:api2-ler ve ve:ıOz fazlarda da deva~ eder. 

Tromb'.is ve :!:ibrozıs olı.:..şmuşsa anjicgraf.:_nir. rolu kısıt2..:.dır. 

Hepatik Adenom 

Hepatik adenom (HA), hepatosit:erir, benign proli.ferasyor,u 
sonucı..;. oluşan kapsüllü iyi h'Jyl'J t'J.mör2-erdir. En önemli 
histolojik özelliği tümör içinde :::ıiliyer sisterr, yapılarının 1;e 
::lmör :ıücrelerinin bulun.Tflayı.şıdır. :ıatıa çok ora.:.. ko;1trasepti.f 
kullanan kadınlarda görulür. '~ip _ glikojen depo I'ıastalığı, 

diabetes mellitus, Beta-Thalassemia tedavisi esr.as::._:;,da de!nir 
birikimine bağlı olar akta oluşurlar. Oral i<.c:::trasepr.:_.: 
kullanar. r.er 100 000 kişinin 3-4 'ü:-ıde ve kı.;..2..lar .. "C<a~/a!i. her 
l 000 000 kişinin birinde görülür (9) . 

'Slü vaka asemptomatik olı.;p, tesad:ifen tespit edili:::. ~50-

60 vakada abdominal ağrı ve/'Jeya kitle vardır. '~JJ-40 ~'1asta :.se 
hemoraji son'..lcu oluşan akut abdcmen ile hastaneye baş vur~r. 

US' de I'.epatik adenomun görunümu nonspesifikdir. Hemcraj i 
'Jeya nekroz varsa tü.;ıör içinde hipoekoik alan: ar iz.2..en.:.r ( :.ı;;). 
N'adire:ı peritümoral '.-lıpoekoik hale mevcut olabi:ir . .Semp:orr:.aLif: 
olgularda in::raper.itoneal sıvı görülebilir. 

Karaciğer adenomları kc::tras: ::ıacide ver:'clrrleden al.:.'.'"'.o.n 3':' 
kesitlerinde f' • .ipodens olarak gor'Jl;ır. :zc:ierlS c_ar.lar.:. 
karaci1er parank~~inde yapt:kları kontur de~:şik::.kıer.:. ::e 
tespit edilirler. 

IV Kontrast madde verild.ik::er, sonra - ' . ,.., ~"' a_;.__.:c.1 

kesitlerinde, lezyon arteryel fazda iler:. derecece boyac.:.r, geç 
claraJ.: alınan imajlarda kontrast ::utulc:mu hız.:.a azalır · .. le 
partal ~azda :.zodens ve hipodens hal al:r (7:. 

HA' l.arır. MRG bulgular.:. nan.spesifik olup diğer be::-.ıgn ·ve 
mal.ign neoplasrr;-2.arı taklit eder. T::.1"..I 1 da :--ıipoır.tens 1 ':':::._'t\.I 'da 
lıipe:::-in:.ens o::..araK izlenir. Hepatoseı.:.eı.er karsir.oma'y·a oenze!'.' 
şekilde hipoır.tens periferal ha.i.f:a izlenebil_:__r. 3T'Ce ol:i;ığ:.:. 

gibi ::anama mevcı.:.tsa tespit edi_-=.__::___::- ve tar.ıda yardın;c.:. oı.ı..:r. 

Artericgrafide, p._11_ ;'1iperv-ask;iler olarak :..z.:..e,-,.:.r :akar: 
arterler fokal r.odüler hiperplazide (FNH) olduğu gib.:_ :-:.:.'Jr.:mlı 

değildir ve yoğun olarak boyanmazlar. 

Fokal nodüler hiperplazi 

Nadir görlilen benign bir turr:ör olup 3. ve 5. dekatlarda 
kadınlarda daha sık görülllrler. ?NH, HA'lar gibi ::anama::lar. 
FNH 1 nin et.:.yoloj isi belli değil.dir. HA. 1 larır. ters:ne oral 
kontraseptıflerle ilişkisi yoktur (9, 15). 

8 



US' de FNH 'de lezyon izo veya hıpoekoik oiara;: ız_enır. 

San:ra:de fibröz skara bağlı olarak l~neer ekolar ızlenir. 
3?'de kontrast ~acde verıl~eden d~ce _ezyo~ hipodens 

olarak izlen:r. Kontrast madde verildi~ten sonra ar:erye~ ~azda 

belirgin ~ontrast tutulumu olur santral fibrot:k skar h:podens 
olarak izlenir. !1RG'de E"'NH diğer tumör2.er.2.e f:olayca 
ayrılır. FNH .'1em T2- hemde T2 ağır:..ıkl: seJ..::anslarda rıs:r,o:;er; 

~zointenstır, santral skar 72 ağırl:~l: se%anslarda j:per~ntens 
görüliJr. 

Neoplastik grup ( Malign tümörler ) 

A-Hepatosellüler karsinom ( HCC ) 

Karaciğerin en sık görlilen pr:mer ~al:gr, t:_,;_~.or:.id'C.r. 

Erkeklerde 5 kat daha fazla görülür. Et~yo~oji~ ~ak:drler 
arasında alkol~k yada Hepatit-B'ye bağlı olarak gelişen siroz 
en sık rcslanıl.ır. Patolojik olarak hepatosellüler ka;:-sino:;ı 3 
tipte izlenir . 

. sc:ıliter tı'J.mör 

.mı..:.ltipl nod'Jl 

.diffüz in:iıtrasyon 
HCC US' de hipoekoik, :r.iperekoik ·ve kompleks olcra.K 

izlenebilir. Küçük lezyonlar ~<5crı) hipoekoik clabil~=-ler. 
Zamarıla l_ezyon boyutu artt:.kça nekroz 'le fibrc::: :-1e:.:.cesincie 
daha kompleks ve heteroje:-ı görü:-ıt:.m kazanırlar. Kalsıf:~:asyon 
nadirdir, fakat görülebilir. 

BT'de kontrast -:~tulumu dört şekilde olab~:ir: 
Tip 1. :'ümör düz ske:--.2-erde fıipodensdir, t:...:.mo:c ·v·e :ıc.:-:-:-,a.:. 

doku arasındaki %ont=-ast fark: karacığer parankimi~de ~c~::rast 
tut'.Jlu::nu olduğunda maksimuma ç~.kar ve en list se•ıı;:es::-'.e por:a::. 
fazda ulaşır(40-50 saniye). 

:Ji.iz skenlerde iz.:erıe"1eyen ::J.mör normal :-caraciğer dc~:ı.:suncia 

kontras': tu-:ı.:..:.umu olduğunda daha iyi be.:.irlenir. Kc:--.t::-ast~: 
çalışır.ada 10 dakikada boyanr.,ayan kıt.:;_ecte belirg_,-1 bir ocy·c.r 
~üçlil~esi olmaz. 

Tip 2.Hipodens dokusu 32-120. sn'lerde :talka 
tarz:.nda kontrast :u:::.ulumu gösterir. Lezyorc ::ıerkez:nde Gc:-::si:::.e 
değer:erinde değişme olnaz. 

Bu vakalarda düz skenlerde heterojen, genelde et=-af dek~ 
ile ne[ olarak ayırt edilemeyen hipode:1s lezyon göru:~.::::. 

Tip 3. Başlangıçta izodens olan lezyon :-ıormal <araciğer 

do:.<::usundar. daha az boyanır. Kontrast fark::.. Bl ::..nc:elerr',e 
esnasında 10 dakika boyunca azalır. 

Tip 4. ~üz skenlerde tiJmör içinde hetercje~ dar.siteler 
alır.ırken kontrast madde verildikten son::-a t:.ıti'.or iç::..r.der:ı 

irregliler vaskülarizasyona bağlı olarak :ıipodens i=ler.er. 
alanlarda arteryel fazda kontrast tutulı.;.mu olur. Kor.trast. ::.adde 
enjeksiyonundan sonra 12-22. saniyelerdeki arteryel ~azcia 



:ıeterojen :».l.mdr dokusu .:cçi_.:;de r;,;.ı..:_t:p-'- f',i_pervask;.:le::'.' a.:Ca:--.lar 

Free:".y ve ark. HCC olgularır.da yap::ık.2.ar::_ ça_;,_ :.sr:ı.a~~a 87 
kesitlerını şu parametrelere ?öre detjerlendir2ış~erdi_r ::6). 

l-7U;norün fokalitesi ;unifokal, :aul-:ifol:.a:.., di:':':..:z VE'/a 
infil::ran) 

2-Tümbr nodülıeri_nin sayıs~ 
3-Tünorün boyutı..:. , mul tipl nodül varsa boyu:u 
4-TUrr,örün honojenitesi 
5-Kontrast madde tutup tut~adı~ı 
6-Tümdr kapsül'c.i 
7-Kalsifikasyon 
8-Vasküler invazyon (Partal, hepati_k, süperior ~eze~terik 

ven veya vena kava inferior) 
9-Artericportaı şant 

:O-Ya~ ~etaraorfozu 
MRG' de HCC TlAI 'da f1ipo-, ızo-, hıperi_r:.te:.s olarak 

izlenebilir 1-er. Olguların 't-50' sinde i zc-h.::._pointer.s çcrü'1wn 
belirlenmiştir (16). Olguların l/3'ünde kitle etrafında kaps~le 
ait hıpointens gbrUnüm ızlenir. HCC'ların %90':ndan faz:as: 
T2AI'da heterojen orta sinyal intensiteleri gösterir. 

Anj iografide HCC hıper~Jaskı;ler olarak iz:er;::.r. 'Tür:ıör 

içinde angıogenez, tUmör boyanmas:, genış besleyic.::._ ar:er, 
a.rter.'._ove11öz şant. ve kontrast :nacıcie,-,in erker.den f:c.ybo.:o_duğ...; 
. ' . ::.z_._en::.r. 

B-Fibrolamellar karsino.rrı ger.ç :'/etişkinlerde gor;_~.":_J.r ve 
bi:-likt:e karac:ğer l:astalıqı bı.:lunr;:az. HC:'da:--. prognozu daha 
iyidir. Genelde soliter olup boy~tlar: 6-20 c~ arası~da 

de~işir. Ekcjenitesi de~isl:e~dir. Punk:at ~alsıfi;:asyc~ ?e 
sant.ral ekojenik skar sıktır. Bu gdrur:umler HC:'~arda oldukça 
:--,adirdir. 

C-Kolanjiokarsinom 

Yavaş bt:.yUyen b.:_:- t'.irı:dr olı..:.p sıkl~kla a!"":.a safra :<ar:a.:Cı, 

s.:stık kar.a.::., ampul.:a vat.eri ve porta ~epeıtıse ::..oka.l_:ze o.iı.or. 

Aqr::.sız sarı:ık en önemli klinik bulgusudur. Başlangıçta %~c~k 

olar. lezycr. daha sor.ra karaciğer parank.:_:Tt.:'_r.e ~ıav:.:...:_r. 

Karac.:..ğerdeJ.-:i görü;;\ırnti 03'ik. o:..arak HCC'ya be::.zer. Sağ ·..re .sol 
hepatik kanal bileşKesinde l.:ı.:ç'...:.k, ciaral:::.aya sebe:.::: cları :Um6:::
Klatskin tümörü olarak adlandırıl:r 1:7). 

Ar1j iografi.de çevre vasku:..er yapıla:::-da yer 8eÇis~ir::ıey·e 

neden o~an ancak vaskülaritesı dtişuk ::t~ö=lerdir. G2ç ar:eryel 
fazda Golı..:p 

MRG'de 
görünu..'nleri 
yardımcıdır. 

kapi:ler fazda belirginleşirler. 
T2AI 'da I',iperin:::.er:s, T:.n.I 'de :ııpointens ,JlUD 

tanı için spesif.:'_~ de4ildir. Kıtle etk.:..ler: ~anıya 

3T'deki öze:likleri nonspesifi%tir. 



Karaciğer metastazları 

Karaciğer 2.er.f r.odlarındar. sonra ~etastatı~ lezyor.lar:_~ e~ 

s:k gör;;ld-:lğü ik:nci or-gand:_r. Karac::_ğerin he.:::-harıcı bı.::

bölgesinde geneı::kıe birden çok sayıda bulun~rlar. Kolorekta: 
karsınom metast:azları soli~er o~abilir. Karaciğer ~etas~cz: 

koi.orektal karsinomlarda por:=al ve:-ıoz sistem yolJ :.ı._e, diğe::-

tümörlerde ise hepatik arter yol~ iledir. Karaciğer 

metastazlarında hiperekoık, hipoekoik, target, ~alsi~iye, 

kist:ik, ve diffüz olmak üzeye tıir ço.~ US pateYni izlene.8iliY. 
Metastaz.:_n orjinini belirlemede US gor~nUrnU spes::.fik 8lrr,aR.akla 
beraber, baz: belli özellikler belli gr'..:.p ::;,e::asc:azJ.arca 
görülür. 

Ekojenik metastazlar 
kaynakl:dırlar. Lezyon ne 

; daha çok gastrointest::---,al 
kadar vaskü.2.erse o kadar :ia 

sisterr. 
ekojer:. 

özel:iktedir. Renal hücreli kars:nom, ~arsinoid, koryckarsi~om 
ve islet hücreli tU.."1'.örlerde hipereko;endirler. 

Hipoekoik metastazlar; ge~elde ~ipovasxüler olcp 
karaciğerin .:.._enfomatöz :u:t:_;_Uir.u h.:._poekoik olara.': f:arşın:za 

ç:Kar. Muıt.:._pı ~ipoekcik ~etastaz:ar karac.:._~er py:~er ~c~

Hodgkin lenfomasında ve AIDS sonı...:.cu gelişen :enfo~ada s:k:ır. 
Ler,fomatöz kitle.l_er arıekoi!: ve septa.:ı._::._ olı...:.p f:aruc::_ğer 

abse:erini taklit eder. 
Bull 's eye veya target patern; periferal I',ir:·oekoii: zo:-. :le 

%araf:terizedir. Görünli:m :-..o:-1spes::_fik olmaKla bır _:_ı,:c:e :::;rc;-.s 
karsinoffiunda sıklıkla :esp:..t edılir . 

. Kalsıfi.ye n:ecastaz2ar; bel:..rgir. eko yap:_:_ar: ·v·e 
dis:aı:eri~de iz~e~er. akus::..k gö2.geler:.. ile kolayca tan:nır.:_ar. 

s:;..;:.l_:k s::.rasına göre ::aıs:._f.:._ye ::ıetastaz ~'aı:;·ar. :::...:.mcrler :::cy:e 
sıralanabil.:._r2.er: kolonun r:-,:._:_s:n:Jz c.der.okarsinc:rn..i, e~:dckr::.:-: 

pa:-:krea::ik tL;;ör.:_er, leio:nyosarkon, r:-ı::.de ader,c:-::arsi:---.omu, 
:ıcroblas'.::OY.l, osteo:e:-:ik sar::o::rı, ko:-ıciroscrkc~ ';e O'v'criar: 
k~stader.okarsinom ile terato~arsino~. 

x_;_stiJ..: nıerascaz.Zar; '1.adi::-'.' olup ber.igr. :-ıepat.:._~ :.::sc:~_er'.ie:-: 

ayr~mı oldukça zord:..lr. Kistik kcmponenti o~c~ pri~er 

neoplazmlar mesela over ve pafikreasın ~is:ade~o~arsi~omc., 

~clor.c.:-ı mlisinöz kist.ader.okarsir.omu kistik ::ı.etnstaz yapar::.ar. 
Me-cas-:::atik sarkomlarda izlene:--. derec:eaei-::. r,e:.:ro:: 
sonolusen metastatik görü~'..l.:.lllere sebep olur. 

3T 1 de karacıqer metastazları, Kontrast ~adde ver~::.dikte~ 

sor,ra gösterdikleri kontrast. tutt:lum şekil:er.:._ne gere 4 c;rı..:pt::o 

i:-ıceler.ebi.::..ir. 

ı.!zodens 

tut:.ılumu olmaz. 
2.Hipodens 

70snl perifokal 

ve hipodens olan ki ele lezyo:---.cia ~:on-cras:: 

ki tl.ede :'J.n;or merkezinde boyanma 
hiperdens bir ~alka oluşur. 

olmadar1 1 .i. L. -



3 .E.:..podens veya '._zode:ıs ::i.ınCr ar::eryei 
sn)aşır.:._ kontrast tutu:u~u ·;os:e::-ır. 

O.:'.:"anda düşer. 

4. Başlangıç:a h:.._poderıs olan .-.:::.:._t::_ece !:c:--.trast ::ladde 
enjeksiyonundan 10 dk sonraya 
tu'[~l~c~ olur. Lezyon cok 

.~:aca.:::- s'-.\ref:.lı ve 'javas %.c·ntrast 
geç::ı.ec:er1 f:araciğer dc/:',,;sundan 

ayrılamaz bu görıJnlim "varıisl"'.ing" 

Bu tiptek'._ kor,trast t'..l'CUlurnu 
lezyon olarak adlandırı::_ır. 

kontrast madden'._n ~~~ör 

ir. tersi: is yuır.u::daki ct::.::: :üz ':/Onü::a Cağ lıdı r. 
Metastazlar.:._n ço~u TlAI'da t.:..poin::ens T2AI'ca far~::_.:._ 

özelliklerde '.'liperintens olare.k iz2.enır. :2A:, ':'lA:'can dar.a 
çoK. bi:g::_ veri-r. ÇG.nkü :'lAI'Ca gör:.;.nurnler cieğişY.encır. iu:ıor±: 

ki t~eler, target lezyo::-::ar, hiper-'--ntens '.'1alo ','e yanar: a:-'.".pt.:2. 
görUnünleri meta statik ~ez yanların değiş::.k gcr~n~~ 

dzellik2-eridir. J'ı.morf, ':arget ve l1alo .::ıa::gr, 2.ezyo:""ılar :...ç:I'. 
spesi:ikt-'--:r. 'far.an arnpül er. sık I'.emanj ior:ı.lar-Ca gtr'JlmeY.:.le 
bi!'."lik.:e malign t:.ırnörler-'--n 'f,7-18''.lnda gorUleoilir. Sarkom, 
:..::arsir.oid, i_slet-hı.icreli ::'..l~or, ute!'."US ader.okarsı:--.or:ı.u ever 
adenokarsi:-'.cmu gibi hipervaskuler t-Jrnörler bu görı.:r.ı;::-:e sebep 
olurlar. 

Anjiograficie ~etastazla:rın çcğı.:.:-:ca :--.ipov·as~:u:er ;:;.:.r :-:ı:_:_e 

'--le bırlikte damarlarca :...tilc:-,e ve gerilr:',eler ı=.:..eo.ı:::-. 
Hipovask~:er hepatik metasc:az2-ar.:._~ :espi:i~de a~jiogra!::ıı~ 

sensitiv:tesi ~~48 o.:_arak b'--ld:rıl.::ıek:eair ~9). 

ENFLAMATUAR HASTALIKLAR 

Bakteriyel karaciğer abseleri 

~;;feksiyor . .:..ar karacığere '.-ler \iç '/askUier sıstecn,c.e:--. 'lE\'a 

t.::.-a,nnala:-:daki gibı direk: yo.:..la ı.:.laşabi.ıir.=-e.!'.'. ~·,.., s:..k ':.;:::r'...'.ıe:ı 

u.iaşım yolu saf::'.'a kesesı ve yc.:..ları taşiarır.ı:1 ~;ol c.çc:.:Çı 

:ıka~madan sonra gelişe~ ko.ıan~_'._::~ ase~cia11 ::er.:..e~e5ıd.:._r. 
~erha~gı bir :oba iokalize olabıl~eıeri~e karşın e:r: s:..~ sağ .:..c~ 

posterior segrr.ent::e yerleşir.::_er. Ee:'.'." abse değ:'._şit: .'..:al.:._::-_ _:_:..:.:::a 
enf:amatuar %apsUl ile çevri.:..idir. 

3akteriye: karaciğer abseleri~i~ US gör~~um~ kis::_'._k, 
anekoik ve hiperekoik sol.:_d karak:erde olabilir. Akut evrede~i 

lezyor,lar ar::r::ış ekoje:r:i::ede e:rc.: dokuda:: zcr2-~k_:_,:._ ayr:..:a:, 
dzel:ik gösc:er:..r.::_er. Bu evrece~i abse.:..er US'de .-.::o-ayca gczde~ 

kaçabil.ir.:o_er. '.'Jadiren sı·vı se\'iyeleri mevc·.ı:tur. Gc.z .:_çe!:"er: 
abseler oldukca ekoJen olarak izlenir. 

3T 'de tUrn absele!'." hipodens olarak i:le!"'.ir. .2-.:'.:er.'..:.aS'/On 
değer:eri 30-40 HU arasındadır. ~ezycn peri~eri san::ral:..~e gere 
daha yt.:.ksek dansitededir. 3u :".edenle abse '.::..s::e göre r.or~a: 

karaci~er dokusundan daha keski~ bir hat ı.::_e ayr:_ama:. 
:-<:cnt.rast madde enjeksiyonundan :2-60 sn sonra 2.ezyon 
pe"Ciferiı1de nor:nal karaciğer dokusur,dan hipodens ke;.ar ııe 

ayr:..lan belirgir. ring tarzında kontrast tu:uluınu olur. 60. sr;.' de 
dansite norr:',al %araciğer dokususu ile ayr.ıd:.:. 5:.:da abse 



boyutlarır;da ktiçülme oluyor~us izleni~ini ver:..r. :2-68. sn':er 
aras:::..f'.dc.. o:ı...:şan ri:--,q tarz:::..:-:dak:::.. ooyanma at·se >-:>tra.f:ında::::... 

granu:asyor, dokusl.lna bağl:..dır. 

Bakteriyel karaciğer abselerir.ir; 
bi:giler çek azdır. Marc~al ve ark. 

MRG bı;.lg:.:.:..c.r:::..:~a ait: 
yapt::...k:..ar: 2 va~a:..:::..k 

çal::..şna::..arında T2AI 'da he-:erojer, niper.::._:-ıtens gcr·_ır1UI:', 'Je ·Sd-D':'P.r... 
enjeksiyonuncan sonra per.:._:eral boyanrr.a tarif etn;işlerd:..r (9). 

3~nlc..r nonspesifik bu~gular olup diğer kistik ~ezyonlardan 

ayrıl:rı.as::.. o.:..dukça gt.ç':U:?:". 
Diğer hepati~ :ezyonlarda olduğu gibi abse:erir. ta~:::..sı~da 

anj iografinin yeri sınır:..ıdır. Kronik bakteriyel abseler 
avask"Ll.ler fok.al kitleler olup, da'1arlarda yer değişit:liği 'Je 
hipervasküler periferik alan izlenir. Akut ve s~bak~t aoseler 
hipervasküler kit::..e.:!..er o:arak karşımıza Ç2-ka::::-. Nad:'..rde o_:_sa 
arteriovenöz şant tespit edilir. 

Fungal abseler; genel:ikle ka:-ıdidanın sebep o:duğu 

imr:ı.'.lnkomprese ve hematopoiet.::._k :rr:aligr:er.sisi olan ::astaıa:::.-da 
görüle!1 nadir bir forr:ı.dur. Xar.didiaz.'..sde bir ç:Jk ekoçrafi:-: 
patern tanımlanmıştır. Karaciğerde hiç bir anomaı_i 

saptar.iJ.nayacağı gibi hastalığı:--. e'/resi!"le göre 4 tip paternde 
izlenebilir. Tip .2 "wheel within ı,..'heel" '.::ef:er:ef: ::_ç:'..:',c:ie 
tekerle;.;. görünü.'TIU erken ev:::-ede görlilür. Periferık :;.ıpoekoik :o'.1 
fibröz yapıya ik::._ncı teker:'._ek hiperekoik o:up ir.:lantatuar 
oluşuma ait':ir. Tip 2 paterr. bul2.'s 
evresinde santral ekojenik kitle 
~.ıpoekoik görünıJrr, ortaya ç:.!:ar. Tıp 

eye görunu.'7'.ı.:.a'...:.r. 

göriJnUI:'.t. t:a·ı::._p 

3'de, ".::':'..p 2'de:-:.:. 

~y::._.2_eşrr.e 

:: .:_ :.ır ı..Te 

::.trcz:..s 
nedeniyle oluşan :ı.ipoekojen gb::::-Ur.'.i.ı.':'t or-:aya 
lez'ıcn::_ar kliç:Jk hipereko~ en ncdullerdir. 
göstereDilir veya gösternezler. Avn::._ hastada 

ç::._kar. ':'_;,_~c .., 

Kals i::: kas ye·:-', 

~epsi birarada bulunabi.lir. 
MRG bu:guları hai:kır.dak::._ bi~gi:._er kısı:lıd:..r. 

Karaciğerin parazitik hastalığı 

Etken Ekinokok granu::.czis ve :nultilokDlar:.st::_::::-. E:~:::._cıckok 

grar.illozis en s::.k ras.::_anan formı..-:d:.ır. Ko:;.·ur. yetist:ir::.:..er, 
ül}:elerde en.demik olarak gör;._:_;__ur. En çok kar,:ıcığer t'Jtulur. 
Beyin, a~ci~er:er, böbrek.:_e::::-, dalak ve kemiklerde :utul!,l::::-. 
Kistler:.:-ı çoğıJ semptoaı vermez. Se~p:omlar !:.:'.::..e eti:.:'.si:.e, 
rtipttire ve kistin enfekte ol~asına ba~lı olara~ ortaya ç:kar. 

Morfoloji. ve geli.şim basarıaklar:..na gCre :-::is::._er 4 :::.pte 
ir.celenebilirler. 

Tip 1 internal yapı gözlenmeyen basit kis:~er 
~ip 2 kız kistleri ve natriksi olan kisLler 
Tip 3 Kalsifiye kist 
Tip 4 Komplıke hıdatık kist 
Tip 1 kistler; US'de hidatik k'.lffi veya septasyonu elan yada 

olmayan iyi sınırı::. anekoik kitle lezyon olarak gcr!.l:..c:..:-:..er. 
!nceleme esnasında hastanın döndür'Jlrnesiyle hidatik %umlara ait 
küç'Jk ekojen.i.k :akı.islerin dağıldığı görülür. 3u gor:ir.U.:n "di.ışen 



kar tanecikler.:.ne'' benze[ılmişt.:.r. BT'de ıyı sınırlı, s~ 

dan.sitesinde kitle ::._ezyon o:'._arak gcr 1ılur. Sıkl.:.klu .:.:epta 'l':! 

kist duvarı kontrast madde ver.:.ldikı::en sonra boyar.arak bası t 
kistten ayrımı yap.:labi:;.ir. MRG bu:gularıda basıt k.:ste çor: 
benzemektedir. TlA:L 'da hipoer,ter,s 72AI 'da hiper.:.ntens .<Jlarak 
iz::.e:ıir. 

Tip 2; anne kist.:.n içinde f.:..z k.:.stler gorUl::.r. "fı.ize::-1 

membran ve vezi%u::.ıerde görülebilir. Bazer, mu.l_ti_p.:_ !:.:sti% 
yapılar ekojenik alanlar i:e bir::.iKte :ek bir kapsul::.e sarılır 

ve tipik. "racemose" görıini..L-n olı.;.sur. Kız kıstlerle dol"C. olan 
lezyonlar ekojenik solid gorı.inün oluşumuna sebep olurlar. 

Tip 3 lezyonlar; total kalsifikasyon gosteren ölt.: 
kistlerdir. US'de gı.içlü posterior gölge veren kalsifikasyonlar 
BT'de yuvarlak kalsifiye lezyonlar olarak görülür. MRG'de ise 
sinyal boşluğu olarak gözlenir. 

Tip 4 lezyonlar; komplikasyon gelişen kistlerdir. 
Kistlerde rüptür ve süperenfeksiyon rnevcut olabilir. Tip 1 ve 
t:..p 2 k.:..stlerde komplikasyon olabilir. %50-90 vakada rliptUr 
olabilir. RUptür kist içinde, kominike, direkt olabilir. Kist 
içinde rüptür olan vakalarda perikistten ayrı:.an endok.:.st US ve 
ET'de postural değişkilikler gösterir. US'de kar f:_rtınası 

paterni tanımlanmışt.:r. Enfekte kist rniks ekoj eni te göster::_r. 
72AI 'da f!"leP.lbranlar hipointens .:..ineer alanlar olarak gör:..:.1 ·:.:r. 

NADİR GÖRÜLEN KARACİGER LEZYONLARI 

Bil oma 

Bilomalar safra kana:.ı r~ptUrı.i veya hepatik nekroza oağl~ 
olarak gelışen duvarla çevrili safra koleksiyonlarıdır. Genelce 
travma ve operas~·Jn sonrasında görülürler. 
kanallarında spontan rüptü.rde o:.abi.':.ir. Travmadan 
kaç hafta sonra oluşurlar fakat bir kaç yıl sonra 
vardır. 

Fakaı:: saf::::-a 
ger:e.:..de bir 

olı..:şar,la!:':_da 

Komplike olmamış bilomalar US 1 de diğer kist.:..k lez·y'onlarda 
olduğu gibi .:.nce internal ekoları olar. anekoik, hipoekoik %itle 
olarak görülürler. Enfeksiyon oiuşursa eko yapısı değişir. 

BT, de boyanmayan kisti_k kitle lezyonlar olarak görulUr. 
Enfeksiyon mevcutsa lezyon kenarı~da boyanma ve gaz görülür. 

Kistadenoma 

Kistadenomlar oldukca yavaş büyüyen karaciğer veya 
ekstrahepatik biliyer ağaçtan kaynaklanan tUmö:rlerdir. En sık 

kadınlarda ve 30 yaşın üzerinde görülür. Çoğu bUyUk, dış 

yüzeyleri düzgün ve mul tiloküledir ler. Lezyon içine doğru 

papiller projeksiyonlar mevcut olabilir. Kalsifikasyon oldukca 
nadirdir. 

US' de kistadenomlar ovoid kistik lez:?ronlar olarak görUl ur 
sıvı-sıvı seviyeleri olsun yada olmasın mural nodül ve papiller 
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çıkın:ılar izlenir. BT'de septasycnları olan sıvı dansıtesınde 

J.:itleler olarak gör·JlLir, Y:cntrast tlltulJmu o_._ubılir. 

-~: iografide hiç veya çoY: az peri ferik boyan:na ·-;ıostere,. 

avask~ler yer kaplayıcı lezyon olarc.k .:_z.=.enır. MRG o~lc;ular.:_ 

tanımlanmamıştır ancak diğer kistik lezyonların ozel:ık:eri 

izlenir. 

Fokal hepatik lenfoma 

Karaciğerin sekonder lenf oma toz tutulumu sıktır. Hodgkin 
hastalığında %60, non-Hodgkin lenfomada %50 oranında karaciğer 

tutulumu olur. Selüler infi~trasyon pcrtal :riadda sınırlıdır. 
Sekonder lenf oma töz foklislerin belirler,mesi old'Jkca gtiçt:lir. 
Çünkü lezyonların çapı yaklaşık 0.5 cn'dir. Sekonder hepatik 
tutulumun fokal kitle olarak ortaya çıkması oldukca nadirdir. 

Hepatik 2.enfomanın US ile tespiti oldukca gliçtUr. US' de 
eko paterni oldukça değişkendir. Hipo-, hiperekoik lezyonlar 
yanında aşırı hipodens lezyonlarda gorlilür. Bu lezyonlar kistik 
lezyon görünümü verir. BT' cie spesifik paternleri yoktur. 11RG 
ile ilgili çok az çalışma vardır. Normal ile diffuz lenfomatöz 
karaciğer arasında belirgin b.:r intensite farkı gözleB~ez. 

Hepatoblastoma 

Hepatoblastoma 5 yaş altındaki çocuklarda izlenen en sık 

semptomatik karaciğer tümörüdür. 3 yaşında pik yapar. 
Erkeklerde daha sıktır. Diffüz ve multifokal t.:pleri 
!::ıildir.:lmesine karşın en sık iyi sınırlı tek bir t:itle l_ezyon 
olarak izlenir. Kalsifikasyon alanları ve ekscrarnedüller 
fıernatopoez mevcuttur. 

US ile hepat:oblastoma heterojen eko yapısı~da kitle 
olarak görülür. Bates ve ark. ~align tümörlerin tespiti~de 

RDG'nin rolünü yaptıkları çalışmada incelemişlerdir. 

Neovaskülarite ile birlikte yüksek frekans şiftlı al<ımlar::.n 

tespiti pediatrik hepatik kitlelerin tespitinde oldukça yarar~ı 
bir yöntemdir. Kontrast madde verilmeden alınan BT kesitlerinde 
homojen hipodens lezyon olarak görülür. Kalsifikasyon 
görülebilir. Kontrast madde verildikten sonra periferal 'Je 
septal boyanma olur. Geç olarak alınan skenlerde genelde 
hipervasküler olarak görUlür. Anjiografide kitle genellikle 
hipervasküler olarak görülür. Neovaskülarite ve damarlarda 
gerilmeler dikkati çeker. MRG' de tümör TlAI' da hipoint:ens, 
T2AI'da hipointens septasyonları olan orta derecede inter.s bir 
lezyon olarak görülür. 

Hepatoblabtomalar aynı yaş grubunda sık gör~len 

hemanjioendotelyomalar ile karışıbilirler, US bu açıda~ ayırıcı 
tanıyı sağlar. Hemanjioendotelyomalar, hepatoblastomaların 

aksine hipoekoiktirler. 
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Anjiosarkom 

Oldukça nadir elan bu '::'imör uzum bağlarında çalışan ''e 
arsenikl~ böçek ilaçlarına maruz kalan kişilerde gC=Ulür. 
-rhorot:rast ve polivinil kloride maruz kalanlarda da göru:0r. 

Genelde nultinodüler olup tümör iç~ kanama ve ~ekroza 

bağlı olarak çok değişik eko yapı~arında izlenebilır. Hepat~k 

fibroz mevcutsa tümörlln tespiti oldukça gtiçtiır. Diffüz 
:ıemanj iosarkomu destrüktif parankimal hastal:..ktar. ayırmak 
güçtür. 

Lezyon kontrast:sız 

gör:ilür. Bol us kontrast 
hemanjioma benzer tarzda 
Splenik metastaz sık-ı::;_r. 

görülür. Hemen he.:nen tilin 
hiperintenstir. 

3T kesitlerinde hipodens o~arak 

madde verildikten sonra kavernöz 
periferal kontrast tutulu.~~ olur. 

TlAI büyük hipointens ki 'Cle el arak 
karaciğeri kaplar. 72AI'da lezyon 

Epiteloid Hemanjioendotelyoma 

Bu terim histolojik olarak anjiosarkom ııe vasküler 
:e:nörler arasında görli.nli.m arz eden :.ürnörler iç::.n kullanılar1 bir 
terimdir. Er. çok kadınlarda görülür. Mul tifokal veya diffüz 
olabilir. Multifokal formu, erken formü olup daha so~radan 

diffüz tipe dönüşüm olur. 
US 1 de kavernöz hemanjiorrı.larır, aksine heteroJer. eko 

yapısındadır. Ekoj enik ve zayıf eke ~xösteren aianlar 
biraradadır. Bull 1 s eye görünümü mevcut olabilir. Ko~trast 

madde verilmeden alınan BT kesitlerinde tek veya mult~pl 

homojen düşük attenüasyorı alanlar:;__ izlenir. Lezyor1 eı:rafında 
irreglilarite ve halo tespit edilebilir. Kontrast madde 
verildikten sonra alınan geç skenlerde periferal 8Cyanma 
izlenir. Diffüz lezyonlar düşük at."Cenüasyonda kontrast madde 
veri~dikten sonra minimal boyanma göst.eren irregüler alanlar 
olarak gör:ilür. 

KARACİGERİN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 

ULTRASON 

Abdorninal görüntülemede ultrasonun en etkin rol'J 
hepatobiliyer sistem üzerindedir. US cihazlarının üretiminde 
yapılan gelişmeler daha mükemmel görüntülerin alınmasına ve 
hepatik anatominin daha iyi bir şekilde ortaya konmasına sebep 
olmuştur. US'nin yüksek rezolüsyonlu, organ fonksiyonuna bağlı 
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olmanası, kt:.:lanımınır. elverişli ve :.:.::t:.z o.i.:nas: r.eden.: .:ıe 

~epat:k ~astal::.klar.:.n tanıs~nda ideal bir y6ntemd:r. 
Nor~al karaci~er do~usundan donen diffuz eko sınya:ıer:nin 

amplittidü bob.::-ek-:::en faz:a, da.iaktan az, pankreasa eşıt ·;ey·a 
azdır. Damarlar ve :;_igarnentler dışır.da karaciğer:;ı eY..c J&.pısı 

:~.omojendir. 

Teknik çabalar karaciğer dokusunun uniforr.. eko yapısında 

görüntUleyebi:ecek imajları optimize etr:ı.eye y6nelt:.2.rıelic:iir. 

Gizli patolojik değişiklikleri unifor~ bir zeminde belirlemek, 
uniform olmayan bır zeminde belirlemekten daha kolaydır. 

Optimal homojenliği sağlamak ·ve maksirnal eko bılgisıni almak 
için tirr,e-gain kompar.sazyonu yapı.imal.:.cır. Time-gai~:. 

kompansazyonu ile yak.:.n ve uzak alanlardar. gelen eke 
amplitüdleri dengelenir. Daha sonra cransdüser gUç ~ontroiU ve 
amplifikasyonu hepatik ven (HV) ve partal venlerde (P\i') yalanc:... 
görüntüler görülene kadar artırılmalıdır. Bu artefakt:arı 

ortadan kaldırmak için amplifikasyon yavaşça düşürülmelidir. Bu 
metodun iki amacı vardır. !lki, hepatik dokuda maksimal 
dansitede parankim ekosu sağlamaktır. Böylece görünL~ yumuşar. 

İkincisi, hepatik damarlar sinyal/noise oranı için internal 
kontrol sağlamış olurlar. 

Transdüser seçimi önemlidir; uzak ve yak:...ndan gele~ 

ekolar:...n dengede olduğu yüksek frekanslı transdüserler 
seçilebilir. Bu amaçla er. sık 3.5 ve 5.0 mHz'lik transciliserler 
kullanılır. 

Hepatik dokunun değerlendirilmesinde parasagittal 'Je 

subkostal imajlar oldukça önemlidir. Subkost:al oblik gorUn:.üler 
partal anatomiye dayanan gerçek ':ransvers irnaj olarak kabul 
edilir. Hepatik görünt~lemede en öne~li teknik dezavant:aj 
dokunun kemik yapılar ve intestinal gaz ile örtülmesidir. 
Kostalar ve üst abdomenin oval şef.:ilde olnası nede:ıiyle rr.ekanik 
veya elektronik real-time sektör transdüserler lineer 
transdüserlere göre daha tatminkar sonuçlar verir. Göruntü:er 
transdüser kasta ker,ar:.nın al tına yerleştiri.l_erek alınrnall., 

gerekirse sol-lateral dekübitis ve erekt pozisyonda da görlint~ 

alınmalıdır. Bahsedilen son iki pozisyonda da karaciğer dokusu 
yerçekimine bağlı olarak kasta kenarından aşağıya kayar. 

Çogu real-time sektör transdüserlerin yüzeyi küçük 
olduğundan ultrason demetini kra~iokaudad veya mediolateral 
yönlerde göndermek mümkündür. Bu yöntemle karaciğer parankimi 
hızlı ve tam olarak görüntülenir. 

Anatomik Görünüm 
Karaci~er sağ ve sol lob olmak üzere 2 loba ayr:lır. Her 

lobta kendi arasında 2 segmente ayrılır. Sağ lob anterior ve 
posterior, sol lob medial ve lateral segrnentlere ayrılır. us 
ile çeşitli hepatik segmentlerin sınırlarını belirleyen bir çok 
anatomik yapının belirlenmesi mü..'llkündür. Genel kural olarak, 
major HV'ler karaciğer segmentleri arasında seyrederken PV'ler 
segmentler içinde seyreder. PV ve dalları segment sınırlarını 

yapar. 
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Kaudat l.ob portal desteÇJin.ı :Lem sağ ve hemde so.:. sıs~emder: 

alır. ııe sağ nede sol lobun bir parças~dır. Venoz l:ga~e~te ai~ 

fissür kaudat lobu sol ~ob ~ateral seç~entte~ ayırır. Ve~a kava 
inferior (VKİ) kaudat lob büy0k bır %ısnını saq :obta~ ~yır:r 
( j_ 7) 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

Fokal ve diffüz karaciğer :-ıastalıklarınır. 

değerlendirilr.ıesinde BT ıyı bilinen bir yör:.temdir. 3T'de 
uygularlan teknikler gün geç<:ikçe gelişmektedir. 

Hepatik damarlar r.ormalde kontrastsız kesi t2.erde 
görülmezler, ancak yağlı karaciğerde hiperdens bantlar şeklince 
izlenebilir. Kontrastlı kesitlerde belirgin şekilce boya 
tutarlar. Hepatik venler in:er~ober ve intersegme~tal sınırlar: 
belirler ve sol, orta ve sağ HV adıyla VK! ile birleşir:er. P~.a 
PV daima HA ve ortak safra kanalının arkasındadır. HA ~ormalde 
çöliak trunkustan hepatika propriya olarak başlar. 

Gastroduedonal dalını verdikten sonra ortak HA adını alır. Daha 
sonra sağ ve sol HA dallarına ayrılarak karaciğer içerisine 
girer. 

Dinamik BT'de kontrast maddenin bolus tarzında en:;eı<::sıyonu 

ile birbirinden ayrılabilen Uç değişi% faz izlenir. 
l-3olus tarzında belirgin vasküler ve paranki8al 

attenuasyon artımı olur. Bu ar:ım enjeksiyon sonlandığı anda en 
üst düzeydedir. Ardır.dan vasküler yapılardaki attenUasyonu~ 

düştüğü kısa bir dengesizlik fazı görülür. 
2-!ki!l.ci fazda vasküler attenüasyon hızla düşerke;ı 

~ontrast madde karaciğer parankiminde intravaskeler alandan 
ekstravasküler alana geçer. Bu redistürbisyon fazıdır. 

3-So~ fa~ ıse dengele~e fazı olup, vaskule~ yatak 
attenüasyonu iyice düşmüş, parankim attenüasyonuda azalın~$ 

renal filtrasyon başlamıştır. 
Ko~trast madde tUmörlerin ~ntersitisiyel alan~ar:na her üç 

dönemde de ilerler. Kont~ast maddenin bol~s tar zır.da 
verilmesinde, tümörün attenUasyon değerlerindeki artış en hız:ı 
zamanda, dengesizlik ve redistürbisyon fazlar::..nda olur. Halbuki 
infüzyon tekniğinde bu süre uzurı. olup görüntüler dengelen1e 
fazında alınır (~, lB}. Yine Pausther ve ark. çalışma.iarında 
belirttiği gibi drip infüzyon tekniği aynı zamanda birincı faz 
olan dengesizlik fazını kalıcı kılmakta ve bu nedenle 
lezyonların saptanmasında başarısız kalmaktadır. :-ı:at-:a 

kontrastsız teknikler drip infüzyon tekniğinden daha ı.;.stu::1d0r 
(18). Bu nedenle karaciğerin bolus tarzında kontrast madde 
enjeksiyonu sırasında incelenebileceği teknik geliştirilmiştiY 

118' 19) 
Hepatik parankimin BT yoğunluğu 54-68 HÜ'dir. Bu yoğunluk 

açlıkta ve yeni yemek yemış şahıslarda glikojen ve yağ 

miktarına göre değişir. Karaciğer yoğunluğu her zaman dalaktan 
7-8 HÜ daha yüksektır (20). 
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inceleme sırasında hasca sır:: ustü '/atar. .fundc.:s gazı 
çizgi artefaktı oluşturursa hastanın sağı aşağı gelecek şekılde 
dekübi tis ince.::._eme yapılır-. Norma.'..de tarama kalı:;. kesitler le 
aralıksız olarak yapılır. Saptanan lezyonların detaylı 

incelenmesinde kesit kalınl::_ğı d0şürülür. 

3T ile karaciğer volümü ~5 doğruluk~a saptananı~ir. 1 
cm' den büyük fokal karaciğer kitlelerinin büyük bir çoğunluğu 

BT ile saptanır. Karaciğerde kıt:e lezyonları genellikle 
hipodenstir~er. Kalsifikasyon ve taze he~atorr hiperdens 
görülür. 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 

3ugün ana diyagnostik problem lezyonun varlığ::_nı ortaya 
koymak değil aynı zamanda güvenli doku Karakterizasyonu 
sağlamaktır. Bu açıdan ve diğer görüntüleme yontemleri ile 
karşılaştırıldığında MRG teorik olarak bazı avantajlara 
sahiptir. MRG' nin uzaysal rezolüsyonu BT 'le US' ninkine 
ulaşamamakla birlikte, görüntü kontrastı daha yüksek, doku 
karakterizasyonu daha iyidir. Bunur. sebebı farklı doku 
parametrelerine sensitif olmasıdır. Bu parametreler spın

lattice relaksazycn zamanı (Tl), spin-spin relaksazyon (T2) ve 
proton dansitesi. Lezyonun tespiti ve doku karakterizasyonu 
dokuya spesifik kontrast ajanların kullanıl~ası ile 
artırılabilir. 

Fokal ve diff'C.z karaciğer lezyonları MRG ile 
incelenebilir. Tanıda morfolojik bulgularla birlikte sin 1/al 
karakteristikleri değerlendirilir. Karaci~er lezyonlarının çoğu 
TlAI'larda hipointens T2AI 1 larda tiperi~te~s görülürler. 
Lezyonların T2AI 'daki sinyal ir-.ter,s ite f arklılık:ar ı ayırıcı 

tanıda yardımcıdır (20). 

ANJİOGRAFİ 

Anj iograf i, karaciğer 

tanısında kullanılan bir 
tekniklerinin gelişmesiyle 

Embolizasyon gibi girişimsel 

artmaktadır. 

tster diyagnostik ve 
kullanılsın karaciğerin venöz 
belirlenmesi önemlidir {21). 

RADYONÜKLİD GÖRÜNTÜLEME 

~itlelerinin tespit ve ayırıcı 

yöntemdir. Diğer görtint.üleme 
anj iografinin roliJ azalmıştır. 

işlemlerde kullanılması gittikçe 

istersede terapötik 
ve arteryel yapısının 

amaçlarla 
tam olarak 

Karaciğerin sintigrafik incelemesinde Te99m-sülfer kolloid 
mikron 
sistem 
Normal 

kullanılır. Kolloidin partikül boyutu O. 1-1. o 
arasındadır. Kolloid partikülleri retiküloendotelyal 
(RES) hücreleri tarafından fagositozla alınırlar. 
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şahıslarda RES htic:!'."eleri:;.in ya.:.:laşık '.l85' i karacığeroe ',:.ıc•u 

dalakta ve geriye kalanı ker..ik i.':.iği ve lenf r.odlar::-.dadır. 

1r,cele.rnelerde karac:.ğer ve calak birlikte 9ort:.r.t'.1ler.ır. 
Karaciğerin akt~vitesi dala~~an daha fazladır. Si:;t:grafidek: 
hipoaktif alanlar perfüzyon yetersizliğini ve/veya Kupfer 
hücrelerinin o kesimde değişık nedenler2-e bul:..ınmarnasır.ı :;a da 
fonksiyone olmadığını gösterir. Rölatif olarak art~!Ş aktivite 
alanları ise bölgesel perftizycnc.:.n artr:'.asını ve/>.·eya art::nış 

Kupfer hücresi konsantrasyonu ile birlikte fagositozun 
artmasını temsil eder. Karaciğer ve dalak arasındaki nornal 
aktivite oranının tersine dön.~es.:;.., kemik iliğindeki :ut'Jlumla 
ilişkisiz olarak diffuz hepatik disfonksiyonda, azalmış ~epatik 

perfüzyonda ve artmış splenik veya Kemik iliği perf~zyor.unda 

goı-u:ur (20) 

RENKLİ DOPPLER GÖRÜNTÜLEME 

FİZİK PRENSİPLERİ 

Doppler etkisi_ (Doppler Şifti) 
!:k defa 1842 yılında Avusturyal~ fizikç: Christian üohann 

Joppler tarafından tanımlar~~ıştır. Doppler etkisi, ses ışık 
yada diğer dalgaların frekansındaki değişikliktir. Bu kavrama 
klasik örnek, yerinde sabit duran bir dinleyicinin, kendisine 
yaklaşan _ya da uzaklaşan trenin düdüğünü değişik frekanslarda 
duymasıdır. Dinleyici, düdük sesını tren yaklaşı~ca artmış 
frekansta, tren uzaklaşınca azalmış frekansta işit:r. 

Doppler etkisinin ~as~l oluştuğu Şekil-l'de 

anlatıl:-::aktadır. Şekilde ses kayr.ağı sola doğrc. hareket 
et:mektedir. Ses dalgaları, ses kaynağının solundaki bölgede 
komprese ~lur ve dalga boyJ kısalır. Kaynağın sağında ses 
dalgaları genişler ve dalga boyu uzar. Doppler etkisı; ses 
al.:.cısı hareketli, ses kaynağ~ sabit iker, de 
oluşturulabilmektedir. Ses kaynağı yönünde hareket eden bır 

alıcı, sabit durumda olduğundan, daha fazla sayıda ses dalgası 
ile karşılaşır ve daha yüksek frekansta algılar. Bu fenomenin 
aynısı akış halindeki kana ultrases huzmesi gönderildiği 

takdirde gözlenir. Şekil 2'de; sabit prob ve ses dalgalarına 

yar.sıtan kan hücreleri görülmektedir. Probtan yayılan frekans 
fo, akımdan yansıyan frekans = fr+fo'dır. Dönen frekansın 

gönderilen frekanstan farklı olmasına doppler frekansı ya da 
Doppler şifti denir. Saptanan Doppler şifti bir denk~emle 
gösterilir. 

FD = Fr - Fo = 2xFoxV/C 
Fa = Gönderilen frekans 
Fr = Yansıyan frekans 
V = Kan akım hızı 
C = Sesin ortam içindeki hızı 
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Şekil l:Hareketl.:'... bir ses kaynağı; yayılım yönünde kısa dalga 
boylu (yüksek frekanslı), yayı.lı:n ydnünün aksi taraf:nda uzur:. 
dalga boylu (düşük frekanslı) dalga üret:.rkerı ses kayr.ağır,ır, 
t<:enarlarl.nda sabit kaynakta clduğ'J. gibi dalga boyları c;;yn.:ciır. 
(a)Yavaş hız2-ı, (b)or:a hızlı, (c)yuksek hızl.::., (dl Karşıt yönde 
olan hareket gösterılmektedir. 

(a) (b) 

Şekil 2 :Akış halir-.deki kanda doppler etkisi damar duvarı-kan 
akımı sınırında oluşur. (a) kar. akımı proba yaklaşıyorsa ses, 
damar.::._ geçtiğinde dalga boyu kısalır. (b) ses dalgası probtan 
ı.ızaklaşan kan akımını geçtiğinde dalga boyu uzar. 
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Bu denklem belli 
(:o J ne kadar büyüY..se, 
olarak duyar~ılığın da 

bir obje hız::;.nda, transdüse!:" :rekar,.sı 

frekans farkınında do~ayısıyla indirekt 
o %adar fazla olduğunu gösterrnek:edir. 

Frekans şifti tareketin sadece transdüser ekse~i boyunca 
olan :Oölümünli ölç:nektedir. Sonuçta açı dikkate a.:._ır.madıÇ::.. 

takdirde hesapla~acak hız ölç~:nleri hatalı olacaktır. 
Kesin tıız ölçiJmleri içı:-ı damar ve ultrasc:-ı deneti 

eksenleri arasındaki açıda düzeltme yapılması gerek:ıdir. 

Transdüser demet:inin akım yönüne göre (Q) açısıda göz önline 
alındığında Doppler şifti şu formülle hesaplanabilir: 

FD ~ ZV X Fa X CosQ/C 
Q açısı O derece olduğunda, CosO = 1 olduğundan en yliksek 

Doppler şifti elde edilecektir. Ancak pratikte transdiJser 
demetinin damara paralel olması güçtür. Ayrıca bu kadar ki.ıçlik 

açılarda ses dalgalarının damar duvarlarından total yansıması 

nedeniyle sinyal elde edilmesinde teknik güçlükler ortaya 
çıkabilmektedir. 

60 dereceyi aşan açılar akım değerlendirmeleri :çin uygt:~ 

değildir. 90 dereceyi doğru Cosine değerleri hızla art~ığından 
açı ölçümlerindeki küçılk hatalar, açı düzel':meli h::._z 
hesapla~alarında büyUk hatalara yol açma.ictadır. 

Açı 90 derece olduğunda Cos 90 "" O old~ğundan teorik 
olarak hiç Doppler şifti saptanamaz. 7ransdüser demeti~in damar 
lümenine dik olması, hiç akım olmaması gibi yanlış bir sonuca 
götürebildiği gibi, 90 dereceye yaklaşan açılarda antegrad ve 
retrograd akımların ayırt edilrr.e özelliği boz•.Jldt:.ğundan, bazal 
hattın üzerinde ve altında eşit miktarda ayna hayali şeklinde 

hatalı akım bilgisi (''Mirror inage'' artefa~tı) de elde 
edilebilmektedir. 

Bütün bu nedenlerle transdüser 
arasında 30-60 derece aras:nda açı 

yapılması önerilmektedir. öte yandan 

demeti ile akım yö::U 
olacak şekılde .:..:-:celer;>.e 

yalnızca damar içinde 
akın olup olmadığı araştırılacak ise açının değeri öneml.'... 
değildir (22). 

Normal karaciğer kan damarlarır.ı partal ven Tve r,epatik 
arterden 2/1 oranında alır. Bt: oran hepatik s:rozda TJe HCC: 
olgularında partal ven sisteminde gelişen fibrozis sonucc 
tersine döner. Hepatik siroz zemininde gelişen HCC: 
hipervasküler bir ti.ımör olup temelde hepatik arterden besleni~. 
Tümör damarları nispeten geniş ve akım hızlıdır. Bu özellikle 
tümör kan akımı renkli olarak görüntülendiğinde y·arar l ıdır. 
Arteryal, partal ve venbz akım özellikleri arasındaki ilgi ve 
tümör RDG ile aç~klığa kavuşturulabilir (23). 

Tümör kan akım sinyalleri 3 tipte sınıflandırılır 
1-Afferent akım, tümör içine doğru olan akım 
2-Tümör içindeki akım, internal sinyal 
3-Efferent akım,tümörü terk eden akım 
Afferent akım; RDG ile tümore kan 

dominant arter gösterebildiği gibi tUrnör 
sinyalleride gösterilir. Pulsatil akım, 

akımını sağlayan 
periferindeki akım 

tümör periferinden 



santrale doğru HCC i.çin !:.arakteristik ol;ıp bu pat:ern '?anaka 'le 
ark. tarafından ''basket'' paterni o~arak :anı~lar.~ışt:r :24). 

?Umbr içindeki kar, akımı HCC :._ç::.n .~aral::t:eristik bulg'..1 
olarak kabul edilmektedir. B;ı tip sinyaller ai~er hepat:k 
t~~örlerde görulmez. Bu akım sı~yal:erinin 8oppler spektral 
dalga forrr.u çoğu bölümde pulsatildir. Kon tinli aalga. formu 
nadiren görülür. Kontinü ak:m sir.yalleri göz~enen lezyonlar 
genelde büyük olup pulsatil dalga formuda izlenir. 3u kon-:.'..nü. 
akım sinyallerini~ orjini 2 farklı şekilde açık~an~r. İlki 

pulsatil arteryel ak~m çeşitl: vasküler dallar.malar ve lümenin 
irregüler hale gelmesi neticesinde kontinü hal alır. Diğer 

açıklama ıse kontinü akırrı sir:.yal.:.erinin tilrr.örü drene eaen 
damara ait olduğud;ır. 

Efferent akım; olguların çok az bir böllımünde görülsede 
tümörü drene eden kan akımını göstermektedir. 3u d::::-enaj 
damarları tümörü terk eden kontinü akım olarak tespıt edilir ve 
portal dallar etraf:nda devam eder. 

Metastatik karaciğer tUmbrleri HCC'de olduğu gibi kan 
damarlarır:.ı arterlerden alırlar, partal sistemden kan desteği 

yo~tur. Neovaskülarite gel~şirr.i ileri HCC'den daha az 
belirgindir. RDG' de akım sinyaller:. tümör içi;",deki ve canlı 

hücreleri temsil eden periferdeki I'ı.ipoekoik kalın banda doğru 
olan vasküler yapıda gözler.ir. !\an akım sinyalleri ınce ve 
HCC'de görülenden daha düşük dansitededir. Kan akım 

sinyallerinin tümö::::- merkezinde tespit edilebilrliği belirgir, 
şek:.lde düşüktür (24). Detour paterni metastatik lezyonlarda 
sık izlenen bir patern olup lezyon etrafında genişleye:-ı ve 
lezyon içerisine dal vermeyen partal vene ait çörür,tu 
tarafı~dan oluşturulur (Şekil 3). 

Metastatik karaciğer tümörler indeki kan akıın miktarı 

priner :ü...11örün özellikleri:ı.e bağ.: ılık göster:r. Renal hüc:::-e.ii_ 
karsinom ve insLilinorr.a gibi primer tlimörlerden kaynaklanan 
karaciğer metastaz~arında zengin kan akım sinyalleri gözlenir. 

Basket 
Pattern 

Vessefs ın 

Tumor 

··.: ') ...... 
"7· .. , ··.;.. 

;.__j 
-; '• . . 

Soot 
Pattern 

Detouring 
Pattern 

00 
------- pu!sa'ting wave 
~~~ constant wave 

Şekil 3: RDG ile karaciğer tümörlerinde izlenen kan akım 
paternlerinin şematik olarak görünümleri. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Ça::.ışma Atatürk Jnı·Jersitesi ':':p Fak'..ll_tes: 
Radyodiyagnos::ik Anabilim Jalır:da 21 Haziran 1.994 ile 28 SylL:.: 
1995 tarihleri arasında 23 %:ad.:r1, 27 erkek toplam SG ')lg;..:da 
yapıldı. Dinamik BT ve RDG yöntemi ile ir,celen.en hastalar::: 
seçiminde etken olan faktörler şunlardır: 

1. Herhangi bir nedenle üst abdominal US tetkiki yapılan 
l"castalarda kesin tanısı konulamayan, öncelikle hemanj iom 
düşünülen ve primer malignensisi olmayan fokal karaciğer 
lezyonları 

2. ~etastaz araştırılan onkoloji hastalar.:nda üst 
abdominal US tetkikinde saptanan kitlelerin kesin tanısında. 

3. Anabilim dalımız ET ünitesinde karaciğerin rutin 
inceleme yöntemi olan doğrudan kontrastlı (bolus + dr.ip 
infüzyon } tetkiklerde saptar.an tanısı kuşkulu olan karaciğer 
kitleleri. 

Dinamik BT vasküler yapılar ve dokulardaki, kontrast madde 
dansitesindeki değişikliklerin bolus enjeksiyonu takiben 
istenilen zaman aralıklarında ölçülebilmesidir. 6u işlemlerin 
yapılabilmesi için BT cil",azının kısa kesit alma süresi, kısa 

Kesit aralığı, çok sayıda kesit alabilme ve yüksek rezo.iüsyor, 
gibi ön özellikleri taşıması gerekir. Tetkikler bu Czellikleri 
taşıyan TOSHIBA TCT 600XT BT sistemi ile yapıldı. 

Hastalar tetkike kontrast naddenin minör :reaksiyonlar2.nı 

azaltmak düşüncesiyle en az altı saatlik açlık sonrası alı~dı. 
İncelemeler si.ipin pozisyo;ıunda yapıldı. Dinamik inceleme 
programları uygulanmadan önce karaciğerin kont:rastsız kesitleri 
elde olundu. Tüm tetkiklerde, kor1trastsız ve dir.amik ;.cesiı::..:.erde 
aynı tetkik. parametreleri k:..:llanı~_dı. Bunlar; 120 K\T, llO mF., 

kesit süresi 2.7 sn idi. Kontrastsız serileYi~ 
değerlendir:lmesinden sor.:ra dinanik BT progYarrilar.:nın 
uygulan.uasına geçildi. Kontras-csız serilerde .izlenen lez.yonc.n 
en büyük boyutunu~ olduğu kesit dir.amık çalışmada hedef olarak 
alındı. Tek bir kesit düzleminin ve bu düzlemde bulı.:!lar, 

K.araciğeY kit2-esinin ist:enilen zaman aralık.2-arı ile 
incelenr:ı.esini mllmkün kılan tek düzeyli dinam.:k BT programı 
kullanıldı. Dinarnik görünt:..:lemeye başlamadan önce ıco cc 
noniyonık kontrast r:1adde el sırtı veya antel:übital ver.lerden 
birine yerleştirilerek 19 G kelebek set ile enjektCr eile 
maniple edilerek verildi. Kontrast madde yaklaşık 2.5 ml/sn 
kısmen sabit hızla ortalam 40 sn içınde verildi. Kesitlerin_ 
alınmasına enjeksiyon bitiminden hemen sonra başlanarak, ilk llç 
kesit 2 saniye ikinci üç kesit 4 sn üçüncü iki kesit 6 saniye 
dördüncü üç kesit 5 er dk aralıklarla toplam 11 kesit o.l.acai< 
şekilde alındı. Toplam tetkik süresi ortalam 20 dk s~ırdü. 
Tetkikin tamamlanmasından sonra kesit düzlemindeki a d · · c omına_ı_ 

aorta, normal karaciğer parankimi, lezyonun periferi ve 

24 



lezyonun santrali i.:._gı alanları ':.!larc.k seçıl'--p, zamarı der.site 
eğ"rileri (profil) çizildi. 

Hiç bir hastada kontrast readde enje~siyonu~dan sonra :~:ncr 
yada major komplikasyon ortaya çıkmadı. 

Renkli Doppler i~ce.Leme, lOSrt!BJ.. SSA-27CA, dc.ppleY:s 
donanımlı renkl_i Doppler cihazı ile 3. 15 mHz sektör ve !:c:-.1,reks 
problar kullanılarık yapıldı. Hastalar tetkike en 6 saat!'-~ bi= 
açlık peryodundan sonra alı::dı. önce lezyonur: 0-mcc:. U.S 
görüntüleri değerlendirildi. Daha sonra RDG'ye geç~ldi. 

Kii:lenin vaskülarizasyonu (santral ve peri fer ık), dalga ::ormu 
(Pulsatil, kontinü) ve cespit edilen dalganın spekt=al analizi 
incelendi. 

Kantitatif ~oppler ultrason çalışmaları için renkli akım 

sinyalleri Doppler spektrur.:.u elde et:nede .::.-e!'.:Oer olara.J.: 
kullanıldı. Lezyonun renkli Doppler analizi için düşuk pulse
repetition frekansı ( PRF ) kullanıldı. Yüksek hızlı ar~eryel 

akım izlenir izlenmez PRF artırılarak incelemeye devam edildi 
ve böylece spektral analizde pik-sistolik hızın maksimu~ değeri 
tespit edilebildi. Duppleks Doppler ultrason örnekle~e aralıÇı 

( sample volume ) genelde 2-6 mm arasında ~utuldu. 6C derecelik 
Doppler acısı kullanılarak pik-sis~olik ve e~d-diyas~oliY. 

hızlar tespit edildi. İrnpedansı değerlendirmek arnac::. :.::.e 
rezistif indeks değerleri ölç~ldti. 

Olguların patolojik tanısını belirlemek ~zere lezyonu~ 

lokalizasyonuna gore US ve BT eşliğinde biyopsi yapıldı. 
Biyopsi için 18G Chiba veya 16 no':u tru-cut biyopsi iğneleri 

kullanıldı. Biyopsi sonuçlar::. Fakül~emiz Patoloji ABD'ır.da 

değerlendirildi. Abse düşünülen olgularda lezyona l<:atetey ile 
girilerek materyal aspire edildi. 



BULGULAR 

Haziran-1994 ile Ağustos-1995 tarihleri arasında 50 
olgunı.uza gereç ve yöntem böliı.."TI.ünde anlatılan dinaır.ik 3T 'Je RDG 
yöntemler~ ile ~nceleme 1apıldı. Tablo i'de olgular:n 
protokolleri, BT ve RDG yö~temleri, aldıklar;_ tanılar 

gösterilmiştir. 50 olguda dinamik BT tetkik o:'.cesinde, J.st 
abdomen US ve RDG ile incelenmiş ve saptar.an karaciğer 

kitlelerinin ayırıcı tanısı veya US ve RDG de tanının 
desteklenmesi için dinamik BT tetkikleri yapılmıştır. 

Tablo 2 'de olguların yaş grup.:i.ar;_na ve cir:.siyetlere göre 
dağılımı görülmektedir. Buna gore hastalarımızın en küçüğü 16 
en büyüğü 95 yaşında olup ortalama yaş 49.2 bulunmuştur. 50 
olgunun 13 ü 50-59 yaşlarında olup en fazla hastalık bu yaş 

grubunda görülmüştür (%26). 
Tablo 3 'de olguların patoloji% tanılarına göre dağılımı 

verilmiştir. Karaciğer metastazları 15 (%30) olgu ile i:k 
sırada yer almakta, bunu :;_ı (%22) olgu ile HCC, 7 (%:4) olgu 
ile her.ı.anjiom ve 5 olgu i2.e abse (%1G) izlemektedir. Bu 
olguları 3 olgu ile kist-hidatik (%6), 3 olgu ile E. 
alveolaris (%6), 2 olgu ile polikistik Karaciğer ı:%4), l olgu 
ile kolanjiokarsinom (%2) I ı olgu ile r.epatosellUler adeno::ı. 
(%2), 1 olgu ile fokal karaciğer yağlanması (%2), - olgu ile 
dif:fuz Karaciğer yağlanması (~2) .:..zlemektedir. 

:s olguda karaciğer metastazı :espit edil~iş olup 50 
olgur.un en büyük diyagnoscı;; grc:buiıu teşkı; ecraektadir. 
Metastat!k karaciğer lezyonlarının dinamik BT ve RDG bulgular~ 
':'ablo 4 ve 5' de verilmiştir. 2n büyük boyuta sahip lezyor, olgu 
12'de tespit edilmiştir (l20mm). 1ki olguda (Olgu 12,38) tek 
lezyon izlenirken diğer olgularda lezyonlar mult.:..pl ve iki 
olguda mıliyer (Olgu 22, 46) olduğu tespit edilniştir. 
Metastatik karaciğer lezyonlarının tümü kontrastsız olarak 
alınan kesitlerde karaciğer patar.kimine göre hipoder.s olarak 
izlenmiştir. Kontrastsız kesitlerde tespit edile~ en kUçük 
dansite değeri Olgu S'de 25 HU olarak tespit edilmış, Olgu 
45'de de lezyon içinde izlenen hipodens ~ekroz alanının 

dansiteside 15 HÜ olarak ölçUlmüştUr. Ölçülen en yuksek dansite 
değeri Olgu 44'de 65 HÜ'dir. Ortalama dansi.te değeri 
39.6+ 10.7(SDJ olarak tespit edilmiştir. Olgularımızda dinamık 

BT'cte kontrast tutulurnu 4 tipte değerlendirilmiştir Buna 
göre 7 olguda Tip 1 kontrast tutulumu izlendi (%46.6). Hipodens 
kitle lezyonda kontrast tutulumu izlenmedi. Lezyon ile 
karaciğer parankimi arasındaki kontrast gradienti normal 
karaciğer parankimi kontrast tuttukca artma gösterdi (Olgu 
5,9,ll,22,23,39,50). 
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TABLO 1 OLGULARIN TETKİK YÖNTEMLERİ VE TANILARI 

HISTO 
OLGU AS y c ÖN TANI us RDG BT PATOLOJİ 

NO PROT. SONUCU 
NO 

1 3078 E.N. 50 K KARACİGERDE KIT LE EA EA EJ\. EA 
2 3245 H.A. 63 K HCC HCC HCC !-!CC HCC 
3 3425 N. K. 60 K HCC ııcc HCC HCC HCC 
4 3521 Y.Y. 54 E TAKİPTE MALİGN MET MET 

1 

MET !1ET 
MELANOM 

s 24280 T.Y. 50 K TAKİPTE ÖSEFAGUS MET MET MET t1ET 
ADENO CA 

6 26133 B.E. 63 K RUTİN İNCELEME HEM HEM HEM HEt1 
7 26140 A.T. 19 K KH KH KH KH KH 
8 26242 Y.E. 39 E RUTİN İl'JCELEME HEM HEM HEM HEM 
9 26327 M.Y. 60 K TAKİPTE MİDE MET MET MET t1ET 

ADENO CA. 
10 26560 N.E. 40 E RUTİN İNCELEME HEM HEM HEr-1 HEM 
11 4896 K.A. 42 K MET MET MET MET t1E':' 
12 5105 S.D. 65 K MET HCC HCC: HCC !1E':' 
13 26890 F.K. 30 K ABSE ABSE ABSE ABSE ABSE 
14 27431 M.Y. 16 E ABSE ABSE .r..BSE ABSE hBSE 
15 27300 M.Z. 30 E ABSE EKH EKH ABSE EKH 
16 25795 Y.Ç. 50 K KRONİK HEPATİT FKY FKY !'.!CC 1 :KY 
17 27949 z. Ş. 31 K HEM HEM HEM HEM H2M 
18 24247 I .K. 41 E HEM HEM !-!EM N 1-iEM 
19 5144 E.A. 70 E MET MET MET MET ME'I' 
20 4357 Y.T. 55 E HCC HCC HCC HCC HCC 
21 5818 Z.G. 45 K RUTİN İNCELEME HCA MET HCA 1 ECA 
2?. 83 G.G. 55 K MET MET MET MET MET 
23 28213 H.Y. 70 K TAKİPTE KOLON CA MET MET !'1.ET ~ET 
24 244 A.G. 45 K HCC CA HCC EA ::.;~ 

25 94 S.G. 30 E MET l.fET MET MET 1 :.fET . Kısaltmalar. Prot .. Protokol No 
us : uı trason 
BT : Bilgısayarlı Tomografi 
HCC: Hepatosellüler Karsinom 
KH : Kist Hidatik 

. - .. - ' . AS . Ad ~oyadı y . ltlŞ C.C~n~ıyet 

RDG: Renkli Doppler Görüntüleme 
EA: Ekinekok Alveolaris 

EKH :Enfekte Kist Hidatik 
KK : Kolanjiokarsinom 

MET: Metastaz 
HEM: Hemanj iom 

FKY: Fokal karaciğer yağlanması 
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TABLO 1 (DEVAMI) : OLGUI.ARIN TETKİK YÖNTEMLERİ VE TANILARI 

OLGU PROT. HISTO-
NO NO AS y c ON TANI us !UJG BT PATOLOJİ 

SONUCU 
26 28484 I .S. 35 E ABSE ABSE ABSE ABSE ABSE 
27 195 H.B. 56 E HCC HCC HCC HCC HCC 
28 513 K.E. 67 E HCC HCC HCC HCC HCC 
29 90 B.K. 64 E HCC HCC HCC HCC HCC 
30 28637 S.Y. 32 E RUTİN İNCELEME HEt1 HEM EEM HEM 
31 315 c. y. 62 K HCC HCC HCC HCC HCC 
32 3501 D.Y. 60 E HCC HCC HCC HCC HCC 
33 2112 A.A. 55 K KK KK KK MET 'K 
34 29041 S.E. 38 K HEM HEM HEM HEM HE!1 
35 855 M.Y. 70 E HCC HCC HCC P.CC HCC 
36 294 98 H.B. 55 K PK PK PK PK PK 
37 29583 F.O. 59 E PK PK PK PK PK 
38 2045 I.K. 54 E MET MET MET ME':' MET 
39 2115 L.S. 59 E TAKİPTE MESANE CA MET MET MET ~E':' 

40 28022 A.C. 19 K RUTİN İNCELEME ABSE ABSE ABSE ABSE 
41 5029 H.K. 45 E HCC HCC HCC HCC HCC 
42 30219 M.S. 45 K P..BSE ABSE ABSE ABSE ABSE 
43 3267 G. y. 24 E KH KH KH KH KH 
44 3543 Y.G. 37 K TAKİPTE OVER MET MET !-l:ET MET 

DERMOİD TÜMÖR 
45 3561 G.U. 47 K MET l•lET l1ET w• "· :-!ET 
46 3746 N.T. 95 E MET MET MET MET MET 
47 3685 S.K. 60 E ::;~ KK KK KK ~A 

48 3937 s.ş. 64 E HCC HCC HCC HCC iiCC 
49 4077 A.A. 51 K HCC HCC DKY HCC DKY 
50 42 62 f.Ç. 35 E P.CC MET MET l•lET MET 

. Kısaltmalar. Prot: Protokol 
US Ultrason 

. AS . Adı Soyaaı Y . Yc.ş C . Cınsıy'et 

RDG Renkli Doppler Görüntüleme 
BT Bilgisayarlı Tomografi 
HCC Hepatosellüler Karsinom 
HEM Hemanjiom 
N Normal 
PK Polikistik Karaciğer 

EA Ekinokok Alveolaris 
MET Metastaz 
KH Kist-hidatik 
HCA Hepatosellüler adenom 
DKY Diffuz Karaciğer Yağlan.~ası 
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TABLO 2 :OLGULARIN YAŞ GRUPLARI VE CİNSİYETE 
GÖRE DAGILIMI 

·-----·-

YAJ; GRUBU CİNS TOPLAM -roznESr--
E K 

10-19 1 2 3 6 
20-29 1 1 2 
30-39 6 4 10 20 
40-49 3 5 8 16 
50-59 7 6 13 26 
60-69 5 6 11 22 
70 + 3 1 4 8 

TOPLAM 27 23 50 100 

TABLO 3: OLGULARIN PATOLOJİK TANILARINA GÖRE DAGILIMI 

TANI 
Hemanj iom 
Metastaz 
Kolanjiokarsinom 
Hepatosellüler Karsinom 
Adenom 
Kist hidatik 
Ekinokok Alveolaris 
Polikistik Karaciğer hastalığı 
Abse 
Fokal Karaciğer yağlanması 
Diffüz Karaciğer yağlanması 
Toplam 

OLGU SAYISI 
7 
15 
1 
11 
1 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
50 

YÜZDESİ 

14 
30 
2 
22 
2 
6 
6 
4 
10 
2 
2 
100 



3 olguda Tip 2 %ontrast :'-'.tulumu izler.ci 1 2G) :-:ipc;dens 
olarak iz:er.er. :ezyonda tü~or ~erkezi boyanffiada~ 9~rı=oka: 

hiperde:'.s r.:_ng oluşum,,; gözleı1di (Olg:.ı 4,25,46). 
SaCece bir vakada Cip 3 kontrast tutul:.ımu izler:dı '.ç6). 

:-:ipodens ':ümörde arteryel fazda aşırı i-:ontrast t:;:.ul:.ır:ı.ur.;;. 

takiben ani bir dansite düşüşü ızlendi(Olgu 19). 
4 olguda Tip 4 kontrast t'.1.tulumu izlendi ( ~26. 6) . 

Başlangıçta ~ipodens olan lezyon kontrast ~adde verildikten 
sonra yavaş ve sürekli kontrast tutarak, kısa bir sure sonra 
nor:mal karaciğer dokusundan ayrılamaz hale geldı (Olgu 
12, 38, 44, 45) (Tablo 4). 

Yapılan 8-raod US incelemesinde 9 olguda lezyor.lar 
hipoekoik olarak izlenirken, S olguda hiperekoik, 1 olguda :niks 
eko yapısında izlendi. HipoeKoik hal o sadece Olgu 9' da ;:espi t: 
edildi. Olgu 45 'de ise lezyon içinde an.ekoik kistik alanlar 
mevcuttu. Lezyonların hiçbirinde kalsifikasyon izlenmedi. 

3-mod US incelemesini takiben yapılan RDG' de hiper'>lasküler 
lezyon izlenmedi. Olgu 12 ve 38 hariç tüm olgularda sar.tralde 
akım izlenmedi. Periferde pulsatil akım örnekleri alındı. 

Olgularda ölçülen Vmax (pik-sistolik hız), Vmin (end-diyastoliY. 
hız) ve RI değerleri Tablo 7'de verilmiştir. ÖlçUlen en yUksek 
pik-sistolik hız kitle periferinde alır ... 'Tiış olup 115 cm/sn'dir 
(Olgu 12). En yıJ.ksek RI değeride Olgu 9'da 0.83 olarak tespit 
edildi. 12 nolu olguya bu hız değerleri ve santralde pçlsatil 
ak::._:ın alınması nedeni ile RDG'de HCC ön tar.ısı alaı. Yapılan 

!!AB sonucu adeno CA metastazı ola!'."ak geldi. Olgu 12 \le 38 
hariç olguların tümı.inde Kitle periferinde akır:t al:.n:.rken 
santralde akım izlenmedi. OLGU 12'de santralde pulsatı~ o:g~ 38 
de sar..tralde kcr.tinü akım izle:ıdi. Metastaz olgularır,da 

ortalama pik-sistolik hız değeri peri ferde 65. 46-t-::.C. 67 c::n/sr. 
or:.alama KI değeri 0.67+0.ı: olarak tespit edilCi. Olgı.:. l2 
hariç -:Li.n metası::atik lezyo:--.larda "detour" paterr:.i şeklinde 

ı.raskülarizasyon mevcuttü. (':"abla 5). :Je\:00.r pater:::.ı !:i:.le 
etrafında partal venin dilate olması ve :.:ıtle içine dal 
vernemesi olarak belirlenir. Metastaz olgularıreızda dinamiK 3T 
ve RDG bulgularına ait örne%ler Resim l ve 2'de gorülmektedir. 
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TABLO 4 KARACİGER METASTAZI OLGOLARININ DİNAMİK BİLGİSAYARLI 
TOMOGRAFİ BULGULARI 

OLG LEZYON BOYUTU KITLE KONTRAST HISTO PATOLOJI 

1 

u SAYISI (mm) DANSİTESİ TUTULUMU SONUCU 
NO 
4 M 25 42 TİP 2 MALİGN MELANOM MET 
5 2 23 25 TİP 1 ÖSEFAGUS ADENO CA MET 
9 M 45 30 TİP 1 MİDE ADENO CA MET 
11 M 37 41 TİP 1 ADENO CA MET 
12 1 120 45 TİP 4 ADENO CA MET 
19 M 64 29 TİP 3 ADENO CA. MET 
22 M 21 23 TlP 1 GUODESEL MALİGN TÜMÖR !1ET 
23 M 43 39 TİP 1 ADENO CA MET 
25 M 30 45 TİP 2 MALiGN EPİTELYAL TÖMÖR MET 
38 1 11 7 37 TİP 4 MALİGN EPİTELYAL TüMÖR MET 
39 M 24 39 TİP 1 MESANE CA MET 
44 M 51 65 TİP 4 OVER DERMOİD TÜMÖR MET 
45 2 43 39-15 TİP 4 ADENO CA MET 
46 M 17 43 TİP 2 ADENO C.n. MET 
50 M '3 53 TİP 1 AD EN O CA MET 

* BİRDEN FAZLA LEZYONLARDA BOYUT EN BÜYÜGÜNE AİTTİR. 
M ; Multipl MET:Metastaz 

31 



TABLO 5 KARACİGER METASTAZI OLGULARINDA ULTRASON VE RENKLİ 
DOPPLER GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 

OLGU DALGA HISTO 
NO ULTRASON BULGULARI LOKALİZASYON Vmax:/Vmin RI PATOLOJİ 

VE FORMU (cm/sn) SONUCU 
PERİ FERDE M.MELJ..J~OM 

4 MİKST EKOLU LEZYONLAR PULSATİL 50/16 0.64 MET 
PF,R_İ_FERDE ÖSE:FAG\JS c-~. 

5 HİPOEKOİK LEZYONLAR PULSATİL 20/8 0.60 MET 
PERİ FERDE t.tİDE ADENO 

9 HİPOEKOİK LEZYONLAR PULSATİL 63/11 0.83 CA.!:1ET 
PERİ FERDE ADENO CA. 

11 HİPOEKOİK LEZYONLAR PULSAT"İL 81/30 o. 63 MET 
PERIFERDE 
KONTİNÜ - -

12 HİPEREKOİK LEZYONLAR -- - --------- --------- ----- AD EN O CA. 
SANTRALDE 115/30 - MET 
PULSATİL 0.74 

PERİ FERDE ADENO CA. 
19 HİPOEKOİK I"EZYONLAR PULSATİL 57/11 0.81 MET 

GUDDESEL 
22 HİPOEKOİK LEZYONLAR PERİ FERDE - - MALİGN TM. 

KONTİNU MET 
PERİ FERDE AD EN O CA. 

23 HİPOEKOİK LEZYONLAR PULSATİL 48/11 0.77 MET 
PERİ FERDE M.EPİTELYAL 

25 HİPOEKOİK LEZYONLAR PULSATİL 72/29 o. 60 TM.MET 
PERİ FERDE 
PULSATİL 86/33 o. 62 MALİG:'1 

38 HİPOEKOİK LEZYON ------------ --------- ----- EPİTELYAL 

SANTRALDE - - TM. !-1ET 

KONTİNÜ -
PERİ FERDE MESANE CA 

39 HİPOEKOİK LEZYONLAR PULSATİL 48/11 0.77 MET 

PERİ FERDE OVER '.:;ERMOiC 
44 HİPEREKOİK LEZYONLAR PULSATİL 68/37 o. 4 6 TM.MET 

PERİ FERDE AD EN O CA. 
45 HİPERE:KOİK LEZYONLAR PULSATİL 86/35 0.59 MET 

E'ERİFERDE ADENO CA. 
46 HİPEREKOİK LEZYONLAR PULSATİL 82/22 0.73 MET 

PERİ FERDE ADENO CA. 
50 HİPOEKOİK LEZYONLAR PULSAT İL 90/27 0.70 MET 

* Vmax:Pik-sistolik hız, Vmin:End-diastolik hız, MET:Metastaz 
TM: Tümör, CA: Karsinom, RI: Rezistif İndeks 

32 

1 

1 
1 

1 
' 



Resim l:OLGU No:ll Karaciğer metastaz.: olgusuııda A.ko:r.t:::-ast 
madde verilmeden alınan kesitlerde karaciğer sağ lobta mult; 0 ı 
sayıda hipodens lezyonlar izlerunektedir B.:Jinamik B?'de erk~; 
bol us =:azında normal karaciğe.::- parankiminde boyanma c. ?or~al 
:azda paranX:imal boyanrr.a arttıkca lezyonlar daha belirc;i:r, 
olarak i:lenmektedir D.Geç olarak alınan kesıt~erde parankimal 
boyan..lla devam etmekte, lezyonlar belırgin hipoder.s olara/: 
izlenr:ı.ektedir E.Avnı olgunun RDG'sinde lezyon per::er:~de duşuk 
pik-sistolik hıza sahip pulsatil akım izlenınektedır. 



.. 
~·:ıj.":_·. , .. 

Resim 2:CLGU NO:l9 Karaciğer metastazı olgusı..:nda A. Kont:-cst 
madde ver imeden alınan kesitlerde t'.1.'ll karaciğerde cı :±;.:z 
sınırları net olarak seçilemeyen .:zodens lezyonlar B.Kor.t::-as~ 
madde verildikten sor.ra alınan erken kesitlerde karaciğer 
paranki:air.de boyan.-rna ile bırlikte lezyonlar daha belirgir. hal 
almakta, karaciğer paran.kimine çare hipodens olarak 
izlenmektedir. C.Geç kesitlerde lezyo~lar hala hıpodens olarak 
izlenrneh:tedir. D. Zamar:-dans ite eğr isir.de lezyonlarcc. zarr.ar • .ıa 
artan kontrast tı;:ı;lu::ı.u izle:-'.mek:edir E.RDG' o.e lezyo:: 

periferinde pulsatil akım izle::nnek':::edır. 
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50 olc;un:..:.:ı 13 1 :...:nde prıser %aracığer tl.:.morC tespit ":::::.:Y.:. 
Clçu 2l'de 1~AB sonucu fıepatoselluler adenom, '.Jlgu 23'de 
kolanjiokarsino:m olup geri ka.::.an 11 olguda rıc::: '._di. 

1: HCC olgus~nu~ sekizinde geçirilm:ş sarı!ı% GjkCsı;. 

rnevc'..lt:.'..1. US'de b'..lna ait bu.2.gular Y:'.e'!C'..lttu. Olg;..:.larımızr.:a da 
karaciğerde kitle lezyona ilaveten 6 o:guda sple~cmegalı ve 7 
olguda partal ve splenik ven çaplar:ı.~da artış ve batında asit 
görüldü. 4 olguda lezyon sol.iter (%36.3) (Olgu 3,2G,27,28) 6 
olgl!da multir.odüler (%54.5) 02-guda dif:'.::.ız (''.;0.09) cJ.araY.: 
izlendi. Olgu 20'de lezyon boyutu :J7x2-35 TIUTl -olup tesp:ı.t edilen 
en büyük kitledir. En küçük kitle boyutu 22 ~ i:e Olgu 4l'de 
tespit edildi. 

BT çalışması scliter 
kesitten a.:.ını.::.-ken, 

bUyük ve en :azla 

!-:CC olgularının tek düzeyli dinamik 
kitlelerde kitle çapının en büyük olduğu 

multinodüler olgularda kit:e çapın_:.__n en 
lezyonun birlikte görüldüğü kesitten alındı. 

HCC olgularının 7 sinde 'I'ip l kontrast tutulumu oldu 
(%63.6). Tümör kontrastsız olarak alınan kesitlerde hıpodens 

veya izodensken, kontrast verildikten sonra kitle ile ~araciğer 
arasındaki kontrast gradienti normal karaciğer cokusu 
boyandıkca artna göste:::-c!i. Bu olay partal fazda ::ıak::::imuma 

ulaştı(40-50.sn'lerde). 2 olguda T_:_p 2 kontrast tut'..llurnu 
gözlendi {%18.8). Kontrastsız kesitlerde heterojen· hipodens 
ve sınırları net olarak belirlenemeyen k:.tlede 32-::.20 . .sr.' le:
arasında ring tarzır:da kontrast tutulumu olmaktadır. 2 o::Cguda 
Tip 4 şekl.:.nde kontrast tutulı.;mu o.idu{%18.8). Bu c.igc:larda 
kontrasts_:.__z kesitlerde heterojerı o.Lan kitle kont.:'.'ast ::-ıadde 

verildikten sonra a.:'.'teryel fazda tü.~ör içinde irreguıer mu.i~_:_pı 

hipervasküler alanlar görülmeye başlandı. Hiç bir o:g~da ~~p 3 
kontrasc tutul'J_,_GU izlenCTedi :'Tablo 6) (Resim 2, 3). 

Bir olgu~uzda (Clgu 2:: 45 yas~nda kadın has:a al~p ~ se~e 

öncesine kadar oral kcntraseptif ılaç k~ı~a~~d hi~ayes: 

:nevcutt~. Jinekolojik proble:c.ier.::. rıecieni ile US ıncele:;..esine 

alınan bu hastada, karaciğerde <::esaciufi olarak :-:audat .::.cbtc. 
yaklaşık 68x45 mm ebat2-ı hipoekcik kitle lezyor. .::.z.:__en·:::-'-- ve 
hastaya dinamik BT uygulandı.~ezyon kcntrasrtsız kesı':.:__erde 

hipodens izlenirker. arteryel fazdan itibaren süre~~i ~on~rast 

tutulumu görüldü ve partal :azda lezyon tamamer: tiperder.s 
olarak izler:c!i. Kor:trast tutulı_;_.:;,ı_;_ 10 dk kadar deı..'cır;, et".:.:!__. 
i.;ez.yona TJS eşliğinde 1İP..B y'apıldı ı..re sonuç ~-ıepatosel_iJler aderıorr. 

olarak rapor edildi. (Pat.protokol no:5818), (Resin Sı 

Diğer bir olgumuz (Olgu 33) ise yapı:an US irıce~er:ıesincie 

sınırları net olarak seçilemeyen sol !obta yoğ~n hipoekoik 
lezyonlar izlendi. Yapılan dinamik BT, gorUntülemede .l·:ontrast 
madde verilmeden alınan skenlerde 2-ezyonlarır. sınırları net 
olarak seçilemeyip hipodens alar.lar olarak ızlendi ve lezyo'1 
ile normal karaciğer arasındaki kontrast gradienti karaciğer 

dokusu kontrast tuttu.kca arttı. Lezyonlarda kontrast tutulumu 
izlenmedi. Takip sonogramlarda intrahepatik safra J.:anallar:nda 
dilatasyon ve sarılık gelişti. Yapıları !!AB sonucu 
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TABLO 6 :PRİMER KARACİÔER TÜMÖRLERİNİN DİNAMİK 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI 

OLGU KITLE KITLE BOYUTU KITLE KONTRAST HISTO-
NO SAYISI (mm) DANSİTESİ TUTULUMU PATOLOJİ 

SONUCU 
2 M 69 x 56 32 TİP 1 HCC 
3 1 :20 x 100 48 TİP 4 HCC 
20 1 137 x 135 31 TİP 2 HCC 
21 1 81 x 54 42 YOGUN HCA 
27 ' 90 x 85 60 TİP 1 F."~ . .~~ 

28 ' 90 x 55 42 TİP ' HCC . " 29 2 110 x 60 35 TİP 1 HCC 
31 M 93 x 87 22 TİP 2 HCC 
32 " 35 x 32 48 TİP 1 HCC 

SINIRLARI !\JET 
33 M İZLENEMİYOR 30 TİP 1 KK 
35 M 67 x 59 28 TİP 1 HC::::: 
41 " 27 x "< '· 45 TİP 1 HCC 
48 M 2 :ıc x 80 1 Sl TİP 4 ~cc 

* BİRDEN FAZLA OLAN Kİ':"LZ:LERDE 30YUT EN BÜYÜK Kİ':'LEY2 AİTTİR 
M:Multipl 
HCC: Hepatosellüler %arsinom 
HCA: Hepatosell~ler adenom 
KK: KolanJiokarsinom 
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OLGU 

NO 
2 
3 
20 
21 
27 

28 

29 

J1 

32 

33 

35 

41 

,. 

TABLO 7: PRİMER KARACIGER TlJMdRLERİNDE ULTRASON VE RENKLİ DOPPLER 
GdRUNTULEME BULGULARI 

1 DALGAIDALGA vmax /Vrnın ı RI 
ULTRASON BULGULARI , LOKALİZASYONU FORMU 

1 

(cm/sn) 

HİPOEKOİK LEZYONLAR SANTRAL PULSATİ:C.. ı l60/34 
iiİPOEKOİK LEZYONLAR SANTRAL PULSATİL ! 15l/45 
İZOEKOİK C..EZ'.::ON PERİ FERİK P'JLSATİL 1 75/:'..5 
HİPOEKOİK LEZYON PERİFEP.IK PULSAT:L , 116/30 
HİPEREKOİK LEZYON SANTRAL PULSATİL 67/14 

PERİ FERİK PULSATİ:ı :51/35 
HİPOEKOİK LEZYONLAR SANTRAL ?ULSATİL .:_ 8 / 4 
KİSTİK DEJENERASYON, PERİ FERİK PULSATİL 75/15 
KALSİFİKASYON GÖSTEREN ------------- -------- ----------
HİPOEKOİK LEZYON SANTRAL KONTİNÜ -

SANTRAL ?OLSATİL :27/37 
HİPOEKOİK LEZYONLAR ------------- -------- ----------

SANTRAL KON':'İ~Ü ' -
HİPOEKOİK LEZYONLAR SA.l\ITRAL PULSATİ: 57/16 

AKIM -
HİPOEKOİK ::...EZYONLAR ' İZLENMED:i: 

PERİ FERİK PULSATİ:ı ' 120/27 
KİSTİK DEJENERASYON ------------- -------- ----------
GÖSTEREN HİPOEKO_:K SANTRAL PULSAT:!:L 20/8 
LEZYONLAR ------------- -------- ----------

?ERİ FERİK KONTİNÜ 
1 

-

1 SANTRAL 1 ~~==;:=: 1---=~~~~--MİKST EKOLU LEZYONLAR ------------
, SANTRA1., , Ko:r~:No ' - , . 

PERİ FERİK PULSATIL 
HİPEREKOİK LEZYONLAR ------------- --------

Sfu"JTRAL KONT:Nli 

* Vmax: Pik-sistoliK hız, Vmin:Er.d-diyastolik hız 
* HCC : Hepatosellüler karsinom 
* HCA: Hepatosellüler adenom 
-.. KK: Kolanj iokarsinom 

233/14 
----------

-

' 

G.35 
iG.3C 
i o. 30 1 
o. 74 
C.19 
C.62 
0.78 
0.80 
----

-
0.71 
----

-
c. 72 

0.78 
----
C.6C 
----
-

o. 75 
----

-
o. 94 
----

-

HISTO-i 
PATO~OJİ 

i SONUCU 

iiCC ' 
i-iCC 

:~cc 
:.:~~ 

•• 1.-.ı-ı. 

!-iCC 

HCC 1 

HCC 

HCC 

HCC 
KK 

ECC 

' 
1 

' 
1-c!CC i 

' ' .j 

:-:c:::: 
1 

! 
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Resim 3: OLGU N0:27 nepa:osellüler CA olgusunda A.~ontrast 

madde verilmeden alınan %esi:::.lerde sağ lob subdiyafrag:;:atik 
alanda santrali hipodens,sınırları net olarak sec.:!~meyen 

izodens lezyon B.~ı~arnik B7'de erken kesit:erde ~arac~Şer 
paranki:nır,de boyanma :;ıevcutken lezyonda boyanma olnar::ı.ştı:r C. 
Geç kesitlerde lezyor: aynı özellikte izlen.'Tiek:.::edır D.zc.man
dansite eQrısı E.RDG'de hıperekoık,heterojen lezyonda santral 
p~:satil akım izlenmekted~r. 
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Resim 4: O~G:J :\'O: 3: Eepatcse.:_].':iler CA olgı..;.sı.:nda A.!<orıtrast 

madde veri~ffieden al:nan ~es:t~erde sa~ lobta s:nır~ar: ~et 
alarak :=lene~eyen :ezycn B.Srken tolus kesitleri~de lezyon 
per:ferinde vaskJler yap:iarda distorsiyon,k:tlede heteroJen 
%0:--,trast tut'.llumu C.Geç kesıtlerde lezyon hipodens D . .:..,ezyoncia 
zaman-da~site e~risi E.RDG'de tipodens lezyon sa~trali~de 
yüksek pi%-sis:olik ~:zlı pulsatil akırı 
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Resım 5:0LGU N0:2l Hepatosellüler adenom olgusu~da A. ~o~t=ast 

madde verilmeden alınan kesitlerde .<audat lobta hipodens le=~·c:-ı 
ızlenmektedir B. Dinamik BT' de erken bol us kesitlerde lezyc:-.da 
ar::eryel ~azda per:.ferdenden itibaren yoğun kontrast tutul'-1.""nU 
izlenmektedir C. Geç kesitlerde lezyon tamamen hıperdeD.s olarak 
i::ler ... ""nek::edi:c D. Zaman-dansı te eğrısi izlenmektedi:c E. RDG 'de 
hipoekoik lezyon ~ipovaskuler olarak ızlenmektedir 



kolar:.J iokar·sincm olarak rapor edildi. }!asta kesi_n ta:-:ıı.dar:. 3 ay 
sor.ra eks oldu (Resim 6). 

Karaciğer prı:;ıer tü:nörler2-ne yapılan RDG ve sonuçları 

Tablo 7'da verilmiştir. 9 olguda :ezyonlar hipoekoik (S69.2), 2 
olguda hiperekoik (%15.3), 1 o~guda (Olgu ~ı: mıks eko 
yapısında (%0.07), :;. olguda (Olgu 2C} izoekoi}; (%0.J7) lezyon 
izlendi. 11 olgunun 3'ür:.de (%23) (Olgu 29,32,3.5) lezyonlarda 
kist.:k dejenerasyon :nevcuttu. Tüm olgularda lezyonlar heterojen 
yapıda izlendi. RDG'de 4 olguda santralde pulsatil_ dalga, 1 

olguda (Olgu 20) periferik pulsati.l dalga 2 olç;uda (Olgu 
29, 48) periferik pulsatil, santral kontinü dalga fornları 

alı:ıdı.. Olgu 28'de perifer.:'..k ve santral pulsat.:'..2-, Olgu 35'de 
periferik ve santral pulsat:.l ve santral kontinü ak::.:-:ı örnekleri 
izlendi. Olgu 41' de santralde herr. pulsatil ve hemde kontinti 
akır.ı. ~evcuttu. 

Olgu 33'de hiç akım izlenmezken, histolojik olarak HA 
tanısı alan Olgu 2l'de periferik pulsatil akım izlendi. 

Olguların spektral analizinde en yüksek pik-sistolik hız 

kitle periferinde 233 cm/sn ile Olgu 48'de izlendi. En yüksek 
RI değeride bu olguda 0.94 tü. En düşük pik-sistolik hız Olgu 
28'de santralde 18 cm/sn olarak tespit edildi. Santralde 
izlenen en yüksek pik-sistol:k akım 151 cm/sn i2-e Olgu 3 'de 
izlendi. En dtiştik RI değeri Olgu 3l'de santralde 0.71 olarak 
tespit edildi. Olgularda ortalarea pik-sistolik; hız periferde 
128.3+58.96 cm/sn (SD), santralde 85+55.54 cm/sn (SD), ortalama 
end-diyastolik hız; peri_ferde 22.67~9.14 cm/sn (SD), santralde 
22.25!17.24 cm/sn (SD), ortalama RI değeri; periferde 0.78!0.l 
santralde 0.75!0.CB(SD) olarak tespi: edildi. 

11 HCC olgusunun 10'unda vaskülarizasyon basket pater~inde 
izl.er.di (%90). 

7 olgud;; hemanj ior:-: olduğu J.cesinleşti. Ee::tar.:j _;__cx. 
olgularır.ıız pri.mer karaciğer şikayeti hikayesi olmayar. ıre ru:in 
karaciğer inceleneleri esnasında tesadüfen tespit edi:en, 
laborat";.1var ve klinik incelemeler.::_ norLtal olan olgularır:ı.ı::dı.. 
Dinami~ BT bulguları spesifik olmayan 4 olgu çalışma dışı 

bırakı.idı (Tablo 7, 8). 
~S'de 2 olguda bir lezyon (Olgu 8,34) 4 c~guda ikı 

lezyon(Olgu 10,17,18,30) bir olguda (Olgu 6) 3 lezy·or, ':espıt 

edildi. Olgu 6'da dinamik BT'de tek bir lezyon izleni:::-ke::ı o_:;_gı:,. 

18'de 1-ezyon BT'de görünttılenemedi. Bu olguda tanı hepat:t 
arterıografi ile kondu. 6 olguda lezyonlar karaciğer sağ lob~a 

lokal:ze olarak tespit edildi. Olgu 8'de lezyon kaı.;.dat lobta 
izlendi. Olgularda ortalama dansite değeri; 46.57+7.69 HU (SD) 
bulundu. Tüm olgularda dinamik BT kesitlerinde periferden 
santrale doğru boyar.n;a oldu ve olgularımızda ortalama 10 dk 
sonra lezyonlar karaciğer parankinı ile izcdens hale geldi 
(Resim 7) . 

Hernanj iom olgularının B-r:1od US incelemesinde lezy·onlarır. 
hepsi hiperekoik olarak izlendi. Olgu 6 ve 18'de periferik 
kontinU, santral spot akımlar izlendi. OLGU 8 ve 30 da akım 



Resim 6: OLGD NO:JJ Kolar.jiokarsınom olgusunda A. Kcn:ras:: 
~adde verilmede~ alınan ~es itlerde sağ lob perifer:i: 
lokalizasyonda hıpodens lezyonlar B.Erken bolus kesıtler~e 

C.?or::al fazda o. Geç kesitlerde karaciğer para:ı.Y.ır::.incie 

kontrast tutulumuna bağl: o:arak lezyonlar belirgın hipoaens 
izlen.'!lektedir E.RDG'de hipoekoik lezyonlarda a~:ı.::: 

ızlenmemektedir. 



izlenmedi. O~G0 10,17,2l;'de santralde spot ::ur::::--:cia ~::ırr.lar 

izlendi. Hiç bir olguda pu.:..satil akım izle~medi(Resir:ı. 2). 
3 olguda (0.:_gu ::., 24, 47) E. al•Jeolaris tesp::_t ed.:_.:..ci. Slc;u 

l 'de karaciğer sağ .:..obunı..:. ".::amame.n dolduran ileri de:::-~c2cie 

heterojen yapıda yoğun kalsi~iye ve kistik yapı~ar ıçire:1 kit.:..e 
lezyon mevcut"tı.:. =ıinamik BT kesitlerinde lezyorıcia !-'.:o:-:trast 
tutulumu izlenmedi. B-nod 05 'de ;oğ~n kalsifikasyor, sor,:.:.c~ 

oluşan akustik gölgeler kitlenin incelenrr,esine izi:ı. verrr,edi. 
Ay~ı ~edenle ~DG'de yapılamadı. Olgu 24' de Karaciğer sağ 

lobunu tamamen dolduran santralde kalsifiye alanlar ::_çeren 
dinamii<:. BT kesitlerinde konr:::::-ast tutulu."'Ilu olmayan =.ezyon 
izlendi. :::.,ez yon C"S 1 de hipoekoikti. RDG' de santralde akım 

izlenmedi. Peri ferde muhtemelen /.:.ornprese :-ıorr:ı.al .. :arac.:.ğer 
parankimine ait f'.epatik arterde yt.kseX sistoli:-:: dü.şuk 

diyastolik komponente sahip yliksek rezistanslı akım örneği 

alındı (Resim 11). Olgu 47'de karaciğer sağ lcbı:::a hipodens 
kontrast tutulumu olmayan lezyon izlendi. Hastada intrahepatik 
safra kanallarında dilatasyon olması nedeni ile 
kolanjiokarsınom düşünüld~. RDG'de kitlede akım alınarr.adı. 

Yapılan biyopsi sonucu E. al \reolaris olarak rapor 
edildi. (Pat.prot.no:3685) 

2 olguda (Olgu 7 ve 41) kist hidatik tespıt edildi. Olgu 
7 r de tüm karaciğer' dalakta yaygın baz:larında dı.:.1:·ar 

/.:.alsifiK.asyonu ve :çinde germinatif membrana ait yapı::.ar o.i.an 
hipodens düzgu~ s::_:ı.ır!.:. lezyonlar gorLlldU. Lezyonlarda kontrast 
tutulumu izler.emedi. RDG'de akım alınamadı. Olgu 41 'de sağ .:..ob 
anterıor segrnentte içinde kız kistler ve duvarında 

kalsifikasyon bulu~an lezyon mevcuttu. Ko:ı.trast tuculcm~ o:nadı 

'Je RDG'de akır:: izlenmedi. 01-g~ 36 ve 37'cie polikistik botrek 'je 
Karaciğer, dalak, panf:reasta rr.ultipl sayı<ia r,i.pcciens :i'JZÇt..:-'. 

sınır2-ı kisc.2.er gö::::-üldü. Kont::::-ast tut~lurnu olmaciı ve ak.:m 
izlenemedi. 

Olgu 16'da r~tin ar .:..~cele~esi esnasında sağ lob:a 
sınır~arı net olarak seçilemeyen hipcdens kitle ~ezyon ::lendi. 
Lezyon primer karaci~er malignensisi düşünülerek d.:..na~ik 3T ve 
RDG ~etkiklerine alındı. Dinamik BT çalışmal:r:r.da da karaciğer 
vasktilaritesir.de art.:.ş i:e birlikte lokal hipodens alan 
izler.di. B-mod US incelemede aynı bölgede eKcjer.ite artı~ı 

mevcuttu. RDG'de bu bölgede r.ormal karaciğer vaskular.:..tesi 'Je 

akım özellikleri izlendi. Vasküler yapıla::::-da distorsiyor., 
deplasman izler,medi. Bu görı.i.r.umlerle hastada fokal karaciğer 
yağlanması dUşünıJ.ldü ve hastaya 2 ay son::::-a kontrole gelrıesi 

~avsiye edi~di. Yapılan dinamik BT tetkikinde lezyonun o.:..~adığı 

izlendi. Yapılan biyopsi sonucuda fokal yağlar.:na olarak rapor 
edildi (Resim 10). 

Olgu 49 Anabil im Dalımıza HCC ön tanısı ile gönderildi. 
Dinamik BT tetkikinde tüın sağ lobta dansite azalması ve bu alan 
içinde yoğun vaskülarizasyon belirlendi. B-mod US tetkikinde 
sağ lobta yaygın eko artışı ve vasküler yapılarda dilatasyo~ 

izlendi. RDG'de normal karaciğer vaskülaritesi ve a/.:.ı~ 

-l3 



orr.eKler:_ al:_ndı. :ıi:fuz yağlar,r:;a dusün'Jler. hastaya b_:_/ops:::_ 
yapıldı ve sonuç diffuz yağ~a~ma olarak rapor edilai. 

5 olgurr:uzda abse sap"'.:: andı. O.i.gu ::_3 de iki adet. O.ig::. 42 de 
bir adet sa~ lcb posterıor segmentte içinde gaz bulunar. 
hipodens dUzgUn sınırlı lezyon alanları izler,di. Di'lamiJ.: 3T 
kesitlerinde tü~ abse vakalarında periferde r:_~g ~arzında 

kontrast tutulumu görüldü. Yapılan B-mod US incelemede ::::;..;.~ abse 
olguları (Olgu ~O hariç} hipoekoik veya anekoike yakın 

hipoekoik lezyonlar ol.arak izle~di. RDG' de Olgu 13, 14, 2 6' ::ia 
abse duvarında yüksek diyastolik hıza sahip düşük rezistanslı 

akım örnekleri alındı. O~GU 42'de periferde kor.tir.u ak:_m 
izlendi. Olgu 15'de dinamik BT' de ring tarzı~da kontrast 
tutlumu ve RDG'de periferik kontinü ak:::.m mevcu: olup operasyon 
sonucu enfekte kist-hidatik olduğu kanıtlandı. 

OLGU 42'de abseye BT eşliğinde kateter ile gir~:erek 

yaklaşık 210 ml püy boşaltıldı. Kateter yerinde bırak:larak lO 
gü.r. drenaja devam edildi ve antibiyotik :edavisir.e alır.dı. 2C 
glin sonra çekilen :-::ontrol US' lerinde c::bse lume'1i!:.in t.arr,a :;ak:.n 
cblitere olduğu izlendi. 

Olgu 40 1 da ru~~n JS incelemesinde sağ lobta sınırları net 
olarak seçile~eyer. hiperekoik Dir alan olarak izlendi. ~apılan 

RDG'de akım izlenemedi. Jinamik BT'de dansitesi 33 HÜ olan 
düzglin sınır.:.~ nipodens alan olarak izlendi. BT eşliğinde 

yapılan aspirasyo:-:da püy materyal.::. alındı. Abse olgu:ar:_nda 
ortalar.:.a pik-sistolik hız 79.33+21.08(51)) 1 ortalama e!lc:i
diyastoliK h:::.z 34.89!8.89(SD), ortalama R~ ~eğeri 

0.57!0.062(SD) olarak değerlendiri:di (Resim 9). 
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TABLO 8:HEMANJİOM OLGULARININ DİNAMİK BİLGİSAYARLI 
TOMOGRAFİ BULGULARI 

OLG KİTLE BOYUT KİTLEr: u SAY IS (mm) DANS~TESİ KONTRAST TUTULUMU 
NO I (HU) 

6 - 23 43 PERİ FERDEN SANTRALE ' 
8 1 40 37 PERİFERDE}J SANTRALE 
10 2 39 45 ?ERİ FERDEN SANTRALE 

17 2 44 42 PERİ FERDE!{ SANTRAL2 

18 - - 61 İZODE!{S 

30 2 40 "7 i?EF,İFEP.DEN SANTRAJ"E 
34 1 ! 27 i 51 PERİFEP.DEN SANTRJ\LE 

* BİRDEN FAZJ_,A OLAN LEZYONLARDA BOYUT EN BÜYÜGÜNE 

AİTTİR 
* HÜ : HOUNSFİELD ÜNİTESİ 

1 
' 
i 
1 

1 

TABLO 9 HEJ.'1".A?'1JİOM OLGULARININ ULTRASON VE RENKLİ 
DOPPLER GÖRÜNTÜLEME BULGUL.?UU 

1 RENKLİ DOPPLER GÖRUNTir.uEME 
OLGtJ KİTLE ULTRASON 

; 

NO SAYISI 
BOYUT 1 
(mm) BULGULARI 

1 BOLGULA...G.I 
Dalga lokalizasyonu ve formu 1 

1 HIPEREKO.::_K S;;NTRJl.LDE SPOT 

1 6 3 49 1 LEZYOJ:J l?ERİfERDE f.OKT i~JÜ 

1 

1 1 

HIPER~KOİ!<: 

1 8 1 40 1EZYON 1 AKIM ~ZLEtJMEiJİ 

1 
1 HİPEP,EKOİK J 10 2 1 47 1EZYON SANTR.ALDE SFCT 

1 

HİPEREKO:i:K 

1 17 2 44 LEZYON SANTRALDE SPO':' 

1 

HİPEREKOİK SANTRJl.LDE .S'P07 

1 18 2 37 ;:.EZ YON PERİ FERDE KONTİCJÜ 

1 
HİPEREKO:!K 1 

30 o 43 LEZYON .l\KI~! İZLENP.l~D::: 1 

' iiİPEREKOİK 
1 34 1 1 27 LEZYON SAı.'\/TRALDE SPOT i 

* BİRDEN FAZLA KİTLELERDE BOYUT EN BÜYÜGÜNE Aİ'fTİR. 
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TABLO lO:DİGER OLGULARIN DİNAMİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI 

OLGU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ LEZYON LEZYON KONTRAST HİSTO-
NO BULGUIARI BOYUTU DANS. TUTULUMU PATOLOJİ 

(mm) (HU) SONUCU 
HETEROJEN YAPIDA YOGUN 21 

1 KALSİFİKASYON İÇEREN LEZYON 200 434 - CA 
HİPODENS KALSİFİYE DÜZGÜN 

7 SINIRLI LEZYONLAR 43 15 - KH 
HİPODENS,DÜZGÜN SINIRL~, 46 RİNG 

13 İÇİNDE GAZ BULUNAN LEZYONLAR 53 -564 TARZINDA A 

HİPODENS, DÜZGÜN SINIRLI RİNG 
14 LEZYON 79 31 TARZitJDA A 

HİPODENS,DÜZGÜN SINIRLI RİNG 

15 LEZYON 110X90 16 'i'ARZINDA EKH 
HİPODENS SINIRLARI NET OLARAK 

16 SEÇİLEMEYEN LEZYON 90 38 - FKY 
HİPODENS DÜZGÜN SINIRLI 46 

24 LEZYON 210 106 - t:A 
HİPODENS SINIRLARI NET RİNG 

26 OLARAK SEÇİLEMEYEN LEZYON 109X80 22 TARZINDA A 

36 HİPODENS LEZYONLAR 51X49 14 - 1 PK 
17 

37 HİPODENS LEZYONLAR 60X50 - PK 
HİPODENS,DÜZGÜN SINIRLI 

1 40 LEZYON 55 33 - A 

HİPODENS,DÖZGÜN SINIRLI, 17 63 
41 KALSİFİYE LEZYON 71X40 177 - KH 

HİPODENS DÜZGÜN SI!-JIRLI 
47 LEZYON 1 79 19 - SA 

HİPODENS,HAVA İÇEREN, 19 RİNG 

42 DÜZGÜN SINIRLI LEZYON 90X65 -655 TARZINDA A 

HİPODENS,SINIRLARI SEÇİLEMEYEN 
49 LEZYON - 37 - DKY 

* BİRDEN FAZ~A LEZYONLARDA BOYUT EN BÜYÜGÜNE AİTTİR 
DANS. : Dansite HÜ : 
EA Ekinokok Alveolaris KH : 
A Abse EKH 
PK 
DKY 

Polikistik Karaciğer FKY 
Diffüz karaciğer yağlanması 

Hounsfield Ünitesi 
Kist-hidatik 
Enfekte kist-hidatik 
Fokal karaciğer yağlanması 
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TABLO 11 DİGER OLGULARIN ULTRASON VE RENKLİ DOPPLER GÖRÖNTÖLEME 
BULGULARI 

OLGU ULTRASON BULGULARI 
NO 

1 

7 

13 

14 

15 

16 

24 

26 

36 

37 

40 

41 

42 

47 

49 

YOGUN DUVAR KALSİFİKASYONU 
GÖSTEREN LEZYON 
ANEKOİK,SEPTALI 

KİSTİK LEZYONLAR 

HİPOEKOİK İÇİNDE 
HİPEREKOİK GAZ İÇEREN 
LEZYONLAR 

HİPOEKOİK LEZYON 

HİPOEKOİK LEZYON 
DİFFUZ HİPEREKOİK 
LEZYON 
HİPOEKOİK LEZYON 

HİPOEKOİK ALANLAR İÇEREN 
İZOEKOİK LEZYON 

.l'ı..NEKOİK LEZYONLAR 

.Z\NEKOİK LEZYONLAE\ 

HİPEREKOİK LEZYON 
ANEKOİK VE KALSİFİK ALANLAR 
İÇEREN HİPOEKOİK LEZYON 
İÇİNDE YOGUN GAZA BAGLI 
AKUSTİK GÖLGE ALINAN LEZYON 

HİPODENS LEZYON 

DİFFUZ HİPEREKOİK I,EZYON 

Vmax:Pik-sistolik hız 
RI :Rezistivite indeksi 
KH: Kist-hidatik 
FKY: Fokal karaciğer yağlarunası 
PK: Polikistik karaciğer 

DALGA 
LOKALİZASYON Vmax/Vmın RI 

VE FORMU (cm/sn) 

AKIM 
İZLENMEDİ - -

AKIM 
İZLENMEDİ - -
PERİ FERDE 
PUL SAT İL 97 /44 0.55 

------------ --------- ----
PERİ FERDE - -
KONTİNÜ 
PERİ FERDE 
PULSATİL 85/31 0.64 
PERİ FERDE 
KONTİNÖ - -
NORMAL KC 
KANLANMASI - -
PERİ FERDE 
PULSATİL 120/12 0.90 
PERİ FERDE 
PULSATİL 56/27 0.52 

AKIM 
İZLENMEDİ - -

AKIM 
İZLENMEDİ - -
AKIM 
~ZLENMEDİ - -

.l\.Kil'I 
İZLENMEDİ - -
PERİ FERDE 
C\ONTİNÜ - -
AKIM 

İZLE!'.:ıMEDİ - -
NORMAL KC 
KA.. t\l"Lfu'JMAS I - -

Vmin:End-diyastolik hız 
EA: Ekinokok Alveolaris 
A: Abse 

HISTO-
PATOLOJİ 

SONUCU 

EF. 

KH 

A 

A 

EKH 

CKY 

EA 

A 

PK 

PK 

A 

Ki-! 

A 

EA 

DKY 

EKH: Enfekte kist-hidatik 
DKY: Diffuz K.C. yağlanması 
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Kon tras: 
hipodens 

tutulumu 

Resim 7:0~GU N0:30 Hema~jıo:rı olgusunda A. 
ver::..l:rıeden alır.an kesitlerde kaudat lobta 
B.Erken bolus %esitlerde periferik kontrast 
%.esı tlerde lezyon izodens olarak izlenmektedir D.Tipil<: 
dansi!:e eğrisi 

madde 
l.ezycn 
C.Geç 

zamar.-
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Resim B:O~GU NO:~B Eemanjıom ~lgus~nda RDG' de santralde spot, 
peri:erde kontinü akınlar izlen..~ektedtY.B~ olguda ~anı 

ar::.eriografi ile kor.du. Dı:-.a..~i/c BT' de ..._ezyon de:::onsc:re 
edi:emeci. 

Resım 9: 
veril:neden 
verildikten 
periferinde 
vaskı...:lari te 

OLGU N0:26 Abse olgusunda A. Kontrast r:.adde 
a~ınan kesitlerde hipodens lezyon B. Kontrast madde 

sorlra ring tarzında boyanma C. RDG' de abse 
reaksıyonel olaYak karaciğer dokusunda ge~ışen 

artışı yııksek d.:y·astolik hızlı, dü.şuk rezistanslı 

pulsatil akım Crneği 



Resim 10: OLGU NO:lô Fokal karaciğer yağlannas~ olgusunda 
A.Kontrastl: kesitlerde sa~ lobta hıpodens lezyo~ ve vaskUler 
yapılarda geni.şleme B. 2 ay sonra yapılan f::ontrol 3T'de 
lezyonlar izlenmemektedir C.RDG'de normal karaciğer 

vasktilaritesi. VaskUler yapılarda deformasyon, distorsiyon 
i=:enrr.iyor. 
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Resim 11: o:..ıGU N0:24 E. Alveolaris olgusunda A. Karaciğer sağ 

lobunda hipcdens kitle lezyon ve zaman-dansite eğrisi B.RDG'de 
tıipovask.üler lezyon perifer.'..r:..de komprese hepatik arterde yüksek 
pik-sistclik hız ve vüksek rezistans~ı akın örneğ 



TARTIŞMA 

Karaciğerin BT ile incelemesinde ve kc~:rast mac~er.i~ 

verilmesinde çok değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bu~lar; 

karaciğerin kontrastsız kesitler ile incelencesı, doğrudan 

kontrastlı kesitlerin elde olunması yada her ikisinın bir2-ik~~ 

uygulanması şeklinde olabilir. Zeman ve ark. 1987 yı.:.::.r,da 

bilgisayarlı vücut tomografi derneği üyeleri arasır.da 

yaptıkları bir çalışmada, hiçbir departmanın sadece kontrastsız 
kesitler ile yetinmediği, %54'ünUn karaciğeri sadece kontrastlı 
kesitler ile, %4 6' sının da '.-:em kontrastsız hemde kontrastlı 

kesitler ile incelendiğini saptamışlardır. Yine aynı çalışmada, 
departmanların %36'sında kesitler bolus enjeksiyonu sırasında, 
%41 ı inde bolus enjeksiyonu ardından başlatılıp drip infüzyon 
sırasında, kalan % 33'ünde de drip infüzyon sırasında 

alınmaktadır. Kullanılan kontrast madde de çoğunlukla 150 r.ıl 

Urografik kontrast madde olduğu halde doz ve niteliği 

değişkenlik göstermektedir (25). 
Yine Berland ve ark. 1982 yılında karaciğer kitlelerinin 

ir.celenmesinde prekontrast ve postkontrast yöntemleYi 
karşılaştırmışlardır. Kontrastsız incelemelerde sensitivi~e 

%88 spesifite %98, kontrastlı incelemelerde ise sensıtivıte %90 
spesifite %100 bulu~~uş, arada istatistiksel olarak anla~lı bir 
fark bulunmamıştır. Ancak kontras::sız incelemelerdeki hatalar, 
metastazların bazıları 5 cm çapa kadar ulaştığı ::.alde 
saptanamaması nedeniyle aradaki fark klinik önem ::aş::_maktadır 

(19). Bazı karaciğer Kitlelerinin parankim ile izoder.s 
olabilrneleri yanı_nda tetkik öncesi verilen oral kor.trast r:ıacide, 

midenin hava-sıvı seviyesi ve solunumun oluşturduğu artefaktlar 
sistem rezolüsyonunun yüksek olmasına rağ8en, ozellikle 
karaciğer sol lob içi~cie yer alan ki tleler:.n saptanması 

kontrastsız kesitlerde yetersiz kalmaktadır. Pautstte~ ve 
ark. 'da karaciğe::.- metastaz2-arır.ın BT ile saptanmasında İı; 

kontrast madde verme tekniklerini kit~elerin sayısı ve boyutu 
açısından karşılaştırmışlardır, kontrastsız incelemelerde 
saptanabilen lezyon sayısının daha az ve gerçek boyutundan ~zak 
olduğunu göstermişlerdir (26). Saptanan kitlenin spesifik 
tanısı için de kontrast maddenir: kitledeki davranışının 

izlenmesi göz önüne alındığında, karaciğer incelemelerinde 
kent rast madde kul2-anımının kaçı.nılr.!az oı.augu aşikardır. O 
halde tartışılması gereken konu kontrast maddenin verilme şekli 
ve dozudur. 

Claussen Lochner'e göre, vaskUler yapı olarak seçilen 
abdorninal aorta ve yumuşak doku olarak seçi:en karaciğerde 

yapılan çalışmalarında kullanılan kontrast r:laddenin iyct 
içeriğindeki artış her iki organın da pik attenüasyon 
değerlerini anlamlı olarak etkilemektedir. Halbuki kontrast 
madde sabit volümde fakat değişen enjeksiyon hızlarında 

verildiğinde pik attenüasyo:-ı. değeri ve pik attenüasyon süresi 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir (11). Bu sebepten dolayı 
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kontrast mac:idenın miktar -ıe -7erilr:1e c'1ız::_ ;-ıormal f:arc::.c.::..ğer 

parankimi ile kitle arasında yeterli attenuasyo~ farkını 

sağlıyacak şekilde optimize edilmelidir. Kontrast maddenın 

kullanıldığı incelemelerde, :;ormal karac:_ğer parank.:_::ıi 'le 

t:.imö::'."lere ulaşan kont:!'.'ast :::acde miktarı, doX:ı;nun ::er alar.da 
kanlanma miktarı, nucre sayısı, :'.:ibrczis ve nekroz ile doğrudan 
orantılıdır. Normal karaciger parar.kimi infüzyondar, ço.i<, fazla 
miKtarda veri.2.en bolus tarzında enjeksiyon ile er:. .:yı boyanır 

(4). Karaciğer metastazlarının çogu normal karaciğer 

parankimir.e göre hipodens olup, kontrast maddenın diffüzyon 
hızının daha yavaş olduğu fibrotik ve nekrotik alanlar içerir. 
Onun için bolus tarzında Kontrast madde verildiğinde, bu 
alanlar daha az kontrast madde gırıp paranki~ atter:.Uasycn 
değerleri daha fazla yükseldiğinden, sonuç drip infüzyon 
tekniğindeıı daha üstündür. 

Bu nedenle çalışmamızda kontrastsız ve !V bolus tarzır:.da 

kontrast madde enjeksiyonundan sonra kontrastlı dinamik 
kesitler ald:!.k. Kontrast madde olarak genellikle mide 
bulantısı, kusma gibi minör ve anaflaksi gibı major yan 
etkileri az olan noniyonik kontrast maddeler daha sık olrr,ak 
üzere noniyonik ve iyonik kontrast maddeleri ayrı ayrı 

kullanıldı. 

Karaciğel'." görüntülenmesinde, BT' de ürografik kontrast 
maddelerin dışında da kontrast maddeler kullanıl~ıştır. Vermess 
ve ark. 1982 yılında yaptıkları çalışmada yağlı kontrast madde 
olan Ethiodized emUlsUyonu 55 hastada denenmiştir. Preperac 
organ spesifik kontrast madde olup karaciğer retikü2-oendotelial 
hücrelerinde tutulmakta, tU...11ör hücrelerinde tut;.ıJ..r:ıa.yarak 

belirgin attenuasyon ~ark~arı oluştur~aktadır:27). Senzerı 

yağlı kontrast maddeler baz.::_ rrı.erkezlerce kabc.ıl gör:-:-,uş "'e 
karaciğer ince2-emelerinde ku_1_lanıl"1.aktadır. Ancak yaygı::. olan 
Urografik kontrast rrı.addelerin kullar,ımıdır (25). Çal.:.şr:-,amı zda 
kolay bulun:r.ası ve literatürlerde genelde iyonik ve non.:yonik 
kontrast maddeler ile çalışılması ve so~uçlar.::_n 

karşılaştırılabilmesi açısından bizde bu ttir kontrast maddeleri 
kullandık. 

Bizim çalışmamızda karaciğerde kitle şüphesi olan 
olgular.::_m_::_za dinamik BT tetkiki uyguladık. Dinamik. sözcı:.:ğt.:. 

vasküler yapılar ve organlardaki dansite değişikliklerinin 

zaman içinde incelenmesidir. Yöntemde el ile maniple edi~en 

enjektör kullandığımız içın kontrast madde verme s~=esinin 

uzamaması ve yeterli doku attenüasyonu sağlandığından 100 ml 
300 mg noniyonik kontrast madde kullandık. Kontrast madde bolus 
tarzında uygulandı. 

Karaciğerde en sık görülen fokal kitleler hemanjio~lar 

olup, tedavi planı, gereksiz laporotomilerin 'Je riskli iğne 
biyopsilerinin önlenmesi açısından, primer ve sekonder 
malignitelerden ayrılarak, spesifik tanıların konulması 
zorunludur. Freeny ve ark. 1979 yılında 47 olgu ile yaptıkları 
çalışmada kavernöz hemanjiomları angiografi US, sintigrafi ve 
BT ile incelemişlerdir: BT'de dinamik yöntemler kullanmamışlar, 
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US 'de eko paternini;ı spesi:ik olway.:şı r:.edenı1·le ar.gıografi 

dışındaki 

yetersiz 
olgusunda, 

üç yöntemi kavernöz hemanjio~ların :a~ısı .:ç.:~ 

bul:nuşlardır (2). Çalışmar.,ızdaki 7 hemanjiorn 
dinamiK 3T ve RDG heman;iom tanısınca yeterli 

olarak bulun:r.ıuşt:.ır. Hemanj iom olguları::ı.:zın 3 'ü. kacı:-:. 4 'ü erker: 
olup yaş ortalaması 40. 57 dir. 3 olguda lezyon tek, 4 olguda 
multipldi. Ortalama lezyon boyutu 41 mm dir. Itai ve ark 1983 
yılında hemanjiomları dinar::ik yor.tem kı.;12-ar.arak 3T ile 
incelemişlerdir: Kesitler bol us tarzında kontrast madde 
ver.:lmeden önce, verildikten sonra 15 sn, 1 dk. ve 3 dk. sonra 
ardındanda belirli bir protokole bağlı kalmaksızın alın.~ıştır. 

Lezyonların çoğunun kontrast madde ile boyandıktan KC 
parankimine göre daha hipodens olduğunu gbrmuşlerdir ( 3) . 

Freeny ve ark. ıse aynı amaçlı çalışmalarınaa kesıt 

alımına IV kontrast madde enjeksiyonu ile aynı zamanda 
başlanmış, 8.25 sn'de bir kesit alarak enjeksiyon sırasında 

toplam 16 kesit almışlardır. Daha sonra 5, 10 1 15, 20, 30, 40 
ve 60. dakikalarda da geç kesitler elde etmişlerdir. 

Çalışmamızda US ve RDG kriterlerine göre hemanj iom 
ihtimali olan 7 olgu hemodinamik BT programları ile 
incelen."Iliştir. Yek düzeyli dir.amik BT programı uygulanırken, 

kesit alır.masına İV kontrast maddenin bolus enjeksiyonu 
bitiminden hemer: sonra başlan..'1lış ilk 3 kesit 2 sn, ikinci 3 
kesit 4 sn, üçüncü iki kesit 6 sn, daha sonraki üç kesit 5dk 
aralıklarla alınmıştır. 7 hemaj iom olgusunun 7' sınde de 
(%100) ortalama 10 dk içinde lezyonlar izodens hale gel:aiş 

olup, geç Kesitlere gerek duyulmarnışt.:r. Freeny ve 
ark.' lar:.nın yapt.:kları çalışmada 47 olg:ınun<.:.~ 41' inde 
ortalama :o dk 6' sında 37 dk içir.cie lezyor.lar izodens hale 
gelmiş olup çalışrearnızla uyuml~dur. Olgularımızda kit.Le 
boyutlarının birbirirte oldukça yakın olması nedeni ile izociens 
olma süresinin boyutla olan i.!.işkisi :reeny ve ark.' .Lar.:.nın 
yaptıkları çalışmada olduğu gibi araştırılamamıştır. Bizin 
olgularımızda lezyonlardaki %ticük boyut farklılıkları :ezyonu~ 
izodens olma süresini belirgir. farklılıklara sebep olacak 
şekilde etkilememiştir. 

Dinamik BT ile hemanjiom tanısının kesinlik kazanmadığı 

bir olg:..ıda, hepatik anj iografi yapılr:ı.ış ve hemanj iom tanısı 

doğrulanmıştır. Bu olguda lezyonun izodens olraası ve ardışıf.: 

kesitli dinamik BT programı ~ygulanmaması ~ezyonun Bl ile 
görtintülenememesine sebep olmuştur. 

7 hemanjiorn olgumuzun 6'sında (%85. 7) periferden santrale 
doğru kontrast tutulumu olmuştur. Freeny ve ark.' larının 
yaptığı çalışmada bu oran %74 olarak belirtilmiş olup 
sonuçlarımız literatür değerlerine yakın bulunmuştur. Tüm 
olgularda lezyonların izodens olma süresi ortalama lC dk içinde 
gerçekleşmiştir. 

11 HCC olgumuzun 8 1 i erkek 3'U kadın olup yaş ortalarnası 

kadınlarda 61. 6 erkeklerde 60. l di. Çalışmamızda HCC 5. ve 6. 
dekatlarda sık izlenmiştir. Freeny ve ark 93 hasta üzerinde 
yaptıkları çalışmalarında 49 erkek (yaş ortalaması 64) 44 kadın 
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(yaş ortalaması S4) hastada HCC tespit etmişlerdir. 9izic 
çalışmamızda erkeklerde HC'.: kadınlara göre yaklaşık olarak ~ 

kat fazla görülrnı..iştl.ir. Bu farkın bölgesel faktörlere, yaşam 

tarzına ve ırk faktörlerini baqlı olabileceqi kanısındayız. Yas 
ortalamaları literatür ile uyumludur. 

11 HCC olgumuzun 7'sinde birlikte hepatik siroz b~lgular~ 
(%63. 6) mevcuttu. Bir olguda anaIT.nezde alkol kullanma hikayesi 
alındı (%0.9). Diğer 3 olguda etiyo.iojik ajan saptanarr.amışt~r 

(%27.2) Freeny ve ark yaptıkları 93 olguluk çal~şmalar~nda 47 
olguda ileri hepati.k siroz (%50.5), 29'unda alkol kullanımı 

(%31.1) 8'inde aku'C viral hepatit (%0.8) tespit et:nişlerdir. 

10 olguda sebep belirlenememiştir (%10). UlKemizde HCC 
olgularının etiyolojisinde genellikle geçirilmiş hepatit-8 1 ::e 
bağlı olarak gelişen parankim yet~ezliği düşUnülebilir. 

Çalışmamızda HCC olgularında tespit edilen or~alama 

lezyon boyutu soliter lezyonu olan olgularda ortalama 103.6 rrm 
dir. Freeny ve ark yaptığı çalışmada ortalama boyut unifokal 
lezyonlarda 10 cm dir. Çalışmamızda multifokal lezyonu olan 
olgularda bu değer ortalama 68. 7 mnt olarak ölçüldü. Freeny ve 
ark. multifokal lezyonlarda ortalama değer belirtmemiş alt ve 
üst sınırı 1 ve :i.6 c:m olarak rapor etmişlerdir. 

Tümör kapsüliı ve arterioportal şant HCC için spesifik 
bulgular olmakla birlikte adenomada da kapsül tespit 
edilebilir. Kapsül kontrastsız kesitlerde ince hipodens halka 
şeklinde görülürken kontrastlı kesitlerde hiperdens olarak 
görülür. Itai'ye göre kapsiıl kontrast madde uygulandıktan sonra 
7.dk ya kadar boyanır. Olgularımızda kapsüler boyanma l olguda 
izlendi (Olgu 48) (%0.9). Freer,y ve ark.' larının yapt::_ğı. 

çalışmada ekspansil HC::::: olgularında f:apslil, Asy2' lı 
popülasyonda %25, Asya dışı popülasyonda %12 olarak 
gözlenmiştir (16). Çalışmamızda bu oran Freeny ve ark' lar::_nır. 
yapt.ığı çalışrr.ada elde edilen sonuca göre d;;şü.ktür. Bur,t.:'1 
sebebi Freeny ve ark 93 olgu gibi genış bir seri üzer.:r.de 
çalışrr.ış olmaları ve olguların~n 78'inde ekspansil lezyon 
olmasıdır. Çalışmamızda 2 olguda ekspansil lezyon :neı.rcuc::.u. 

Venöz {hepatik veya partal) invazyon HCC için spesifik 
olarak düşünülmekte ve olguların %48'inde izlenmektedir. Venoz 
invazyon tuttuğu damarı genişletir ve dinamik ET esnas~nda 

boyanma olursa tanı için daha spesifiktir. Metastatik 
tümörlerde venöz invazyon olmasına karşın tutulan ven çapı 

genişlemez ve tümör trornbUsü kontrast tutmaz (16). Bizim 
çalışmamızda Olgularımızın hiç birinde venöz invazyon 
izlenmedi. 

Yağ metamorfozu HCC olgularının % 2-21 'inde görülür. Yağ 

depozitleri lipom, anjiomyolipom, adenomada da görülebilir. 
Olgularımızda yağ metamorfozuda izleyemedik. 

Tanaka ve ark çalışmalar:_nda kalsifikasyonun HCC nadir 
olduğunu belirtmişlerdir. Teef ey ve ark. kal sifi kas yonun sık 

olduğunu belirtmişlerdir. Freeny ve ark. kalsifikasyon oranını 
93 olguluk bir seride yaptıkları çalışmada %7. 5 olarak 
bildirmişlerdir. Çalışmamızda 11 olgunun sadece 1 'inde 
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kalsifikasyon mevc~t (%0.9) olup bu oran !anaka ve ark.'larının 
çalışması ile uyLlmludur . 

Kal'."aciğer prımer ber;ign t'...ımor2.erinder:. hepat2-k aaencrr, 
eti~/Oloj isinde oral Kc::t.:::-aseptifler suclarunaktadır. Math.:_eu ·;e 
ark. 27 hepatik adenom olgusunun 26'sında eciyolojide oral 
kontrasepti:leri suçlamışlardır {%96.2). Bizi::; çal.:_şmamızda 

~espit ettiğimiz ~ o~gumuzun hikayesinde oral kcntrasepti: 
kullanını vardı. 

1986 da Mathieu ve ark. •:arın.:_n yaptığı 50 olguluk 
çalışmada, hepatik adenom ve FNH'nın kontrastsız Kesitlerde 
hipodens olarak izlendiği belirtilmiştir ( 14) Angres •;e 
ark.'ları adenomlarda intralurrinal yağ varlığından 

bahsetmişlerdir. İntraluminal yağ varlığı adenomu düşUndürmekle 
beraber spesifik bir bulgu değildir. Kontrastsız kesitler 
özellikle hepatik adenomlarda görülen !-ıemoraji tanıda öneml_:_ 
bir özellik arz eder. Çalışmamızda tek olgu olarak tespit 
edilen adenom vakasında hemoraji izlenemedi. 

15 metastaz olgusunun 8 'i erkek 7' i kadın olup y·aş 

ortalaması 54.8 di. En büyük boyuta sahip lezyonlar tek lezyon 
olan olgularda izlenmiş olup 117 ve 120 mm dir. ~ultipl 

lezyonlarda ortalama lezyon boyut~ 35 rrun idi. Lezyon boyutu ile 
metastaz.:n primeri arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Metastatik KC lezyonlar:nda dinamik BT öze~2.ikle 

hipervasküler lezyonlarda tavsiye edilmiştir {Renal hücreli 
karsinom ve gastrinoma) (28). Olgularımızda !-:ipervasküler 
metastaz izlenmemiştir. Bunun sebebi çalışmamızda primeri renal 
hücreli Karsinom ve gastrinoTL olan metastatik 2.ezyo~ 

izlememizdir. Kontrastlı kesitlerde hipovasküler lezyonlar:n 
daha belirgin olarak demonstrasyonu sağlanmışt.:r. 

Çalışmamızda metastatik KC 2-ezyonlarıncia pri:J.e:r- KC 
tümör2-erir,den ay.:r.:m sağlayabilecek !:ontrast t:iltulurrı.u tespı:: 

edi.:i_memişt_"_r. Kontrastı.: kesi'.::.ler özellikle hiper•JaskUJ ~:
metastazlarda (renal hücreli karsir:om, gastrinoma) daha i:ıi 

sonuçlar vermektedir. Kolanjiokarsinom lezyonları özellikle 
partal hilı..;.sta yer2.eşen fıipovaskı.iler lezyonlar olup, kc:-ıtrast 

tutulumu izlerunez. Birlikte safra kanaı_:_ar.:nda dilatasyon olur. 
Çalışr:-:amızda bi_::_- olguda kolanjiokarsinom tespit edilmiş olııp 

lezyonlar kontrastlı dinamik çalışmada hipovasküler ve birlikte 
safra Kanallarında genişleme gör~ld~. 

Çalışmamızda 5 abse olgı..;.sunun 3 'li kadın, 2 'si erkek yaş 

ortalaması 29 olarak tespit edilmiştir. En genç olgumuz 19 en 
yaşlı olgumuz 45 yaşında olup yaş aç~sından anlamlı bir sonuç 
elde edilememiştir. 

Dinamik BT çalışmaları abse olgular~nda yararlı şonu.çlar 

vermektedir. Abse duvarında normal KC dokusunda gelişen 

reaksiyonel değişiklikler sonucu vaskUlarite artışı ve tipik 
ring tarzında bayanına olur. Boyarıma arteryel fazda başlar ve 
geç döneme kadar devam eder. BT'de dansite ölçümleride abse 
olgularında yararlı bilgiler sağlar. Abse olgularımızda 5 
olgunun 4'ünde ring tarzında boyanma mevcuttu(%80). Ayrıca bir 
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enfekte 
gdr'J.ldü. 

kist-hidati~ olgusunda da ring tarzır.da bcyar.:::a 

RDG' cie HCC' larda s:ı_k göriJlen partal ven ve dallar::_ndaki 
invazyo!1U tespit etmekte mUml<ündUr. Olgular::_E'.ızda partal ven 
tro:nbüsiJ tespit edilememiştir. Ho ve ark.' :.ar::_ 1-lCC'de t'J.mo:.
damarlarının görüntülenmesinde RDG'nin başarı oranını %95 
olarak belirtirken, Tanaka 'le ark.' 2-arı bu ol'."anı 9ı80 olara!: 
tespit etnişlerdir. Çal::_şmamızda :-ı:cc olgularının tümunde tumcr 
damarlarının gösterilmesi mümkün olmuştur (11 olguda %100). 

11 olgunun lü'unda (%90) basket paternini tespit et'!::ik. 
Basket paternini tespit edemediğimiz bir olguda kistik 
dejenerasyon mevcuttu. Tanaka S 'Je ark yaptığı çalımada bu 
oranı %75 olarak belirtmişlerdir (30). Bu farklılık çok 
belirgin olmamakla beraber çalışmalardaki olgu sayısı 

farklılığına ve HCC 2-ezyonlar~nın farklı evrele~de tespit 
edilmesine bağlı olabileceği kanısındayız. Olgularımız::_n 

tümünde HCC lezyonları geç evrede tespit edilmiştir. 
Çalışmamızda, 15 metastaz olgusunun birinde RDG ıle lezyon 

içinde kan akım sinyali tespit et'.:i.k. 14 olguda tümör 
tarafından komprese ve deplase olan arteryel kan akı.::ı.ı veya 
partal kan akımını renkli olarak :espit ettik. 

~etastatik karaciğer ttimör!erinde de tümörden dışarıya 

doğru giden kontinü akım sinyal2.eri gözlenir. ?ortal dallara 
doğru devam eden sinyaller bunların drenaj damar~arı olduğunu 

gösterir. HCC da olduğu gibi metastatik karaciğer tüI;ı.brleri.n 

periferindeki por:.al dal:ar t'..imö.::-den drenaj kar. akımını 

aldığır.ı düşı.indürmektedir. Det.our (dolarrbaçlı) pate:?::":--.i 
rr.etastatik lezyonlarda sık izlenen bir patern ol-.;.p lezyon 
etrafında dilate partal vene ait gcirünUrn oluştur:.:r. Po:.-tal ven 
lezyon içi.:ı.e dal verrnez. Çalışrnamızda 15 m.etastatik lezy'orıc.:.r. 

14'ünde (%93) Detour paterni tespit edilmişt:_r. Tanaka 'Je ark 
4 metastaz olgusunun 2 'sinde detour pat.erni izlerr,işlerdir. 

Detour paterni izlemedikleri c.ıger iki olguda lezyor:.c.:.n :ek 
olduğ~r.~ belirtmişlerdir. Çalış~amızda metastaz olgu sayısı 15 
olup Tanaka ve ark yapt.:kları çalışmadan :az:ad::_r ve 
lezyor.larımız iki olgu dışında multipldir. 

Statview istatistik paket programı :!..le yapıla::. 

değerlendirmede; çalışmamızda prı~er Karaciğer t~mör2-eri ile 
metastatik lezyonlarda blçUlen peri:erik pik-sistolik hızlarda 
sonuçlar çok çok anlamlı bulur::.muştur (t:-3.S::,p<O.VOS). P..~ir.ı 

grt:plarda ölçülen RI değerleri arasındaki farkta aniarr,l::. 
bulunint.:.şt'Jr. (t:-2.057,p<0.05). Fakat ölçülen periferik ena-
diyastolik hızlar arasındaki fark anlamlı bulunmamışt::.r 

(t:0.208,p>0.05). Literatürde yapılan diğer çalışmalarda 

2.ezyonlarda izlenen akımların spektral analizi:-:de ortak bir 
yöntem izlenmemiştir. Bu konuda çalışma yapan diğer 

araştırrr,acılardan Shusuke T hız ölçümleri yapnamış lezyo:-ılar:. 

vaskülarizasyon paternine güre değerlendirmıştir. Tanaka ve 
ark. ise açı düzeltmesi yapmadan maksirr.urn frekans şiftlerini 

değerlendirmişler ve HCC olgularında yüksek şift-frekans::_~a 
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sahip akımlar aldıklarını 

düzeltnesi yaptık ve tli::ı 

belirtmişlerdir. Çal.:..şrr,arnızda ac.:.. 
ir:celemelerde 60° doppler ac.:..sı 

k~llanarak p~k-sistolik hızlar.:.. ve rezistif ~ndeks değerlerin.:.. 

ölçtük. Olgularımızda en yüksek pik-sistol.:..k nızlar.:.. HCC 
olgularır:da ö.'..ç::Lik. O:::::aiama pik-sistolik hız değeri ECC' lar 
ıçın 128.3 ~ 58.96 c~/sn (periferik), Ortalama RI değeri 

0.78+0.l (periferik). Bu değerler Tanaka ve ark. sonuç!ar.:..nda 
belirttiği yüksek frekans şiftine sahip akımlara karşıl:k 

gel~ek~edir. Metastaz olg~larında ise ölçUlen piK-sistolik akı~ 
hızları düşüktür. Ortalama pik-sistolik hız 65.46-ı--10. 67 crr./:.;n 
ortalama RI değeri 0.67~ 0.11 olarak ölç~lmüştür. 

Çalışmamızda 7 hemanj iom olgumuzun 5' inde santralde spot 
ak.:..r.ı. izlenirken (%71}, 2 (%29) olguda a;:ım iz2-enrr.edi. Ti:.~aka S 
ve ark yaptıkları çalışmada spot akımı olgularınır, %5J' sinde 
izlemişlerdir (30) . 

Tek hepatik adenom olgumuzda periferik pulsa~il akım 

tespit ettik, santralde akım izlenemedi. 
:'anaka S ve ark. 1990 yılında yaptıklar.:_ çaiışnada bi:::.

kolanj iokarsinom vakasında tümör içinde veya çevresinde kan 
akımı görüntüleyemediklerini bildi::::-mektedirler. Bizim 
çalışmamızda da tek kolanjiokarsinom olgumuzda ki_tle peri:er.::'_ 
ve santralinde akım izlenmedi. Fokal yağ infiltrasyonu ve 
karaciğer kistlerinde kan akımı izlen~edi. 

Hepatik abselerde abse içinde kan akım sinyalleri 
izlenmezken, abse etrafında zengin arteryel ak~m sinyaller~ 

ızlenebilir:-. Retrograd partal akım absenin yakınında tespit 
edilebilir. Çalışmamızda S abse olgumuzun 3 1 ünde ( % 60) abse 
etrafında zengin arterye::_, di.:.şlik :--ezi_stansl:. akım ör:-'.ekl.er.::_ 
alınırken 2'sinde('t~O) perifer ve santralde ak.:..m i.:lenmedi. 
Shusuke T. yaptığı calışmada akı;c;a ait oran beli:c:-trnernış olı..:.p 

zengin arteryel akım sinyallerini abse olgularında izlemi ~tir. 
Çalışmamızda elde etti~imiz bulgular b~ araştırmacın~~ 

bJ.lguları ile ·_;_yuml11dur (23, 24). Abse olguları:'.da ölç:.ilsn 
ortalama pik-si3tolik hız 79.33 cm/sn, ortalama end-diyastcli_k 
hız 34.0 cm/sn, ortalama RI değeri 57.0' dir. RI değeri 

metastatik olgulardan düşük, pik-sistolik hızlar yüksektir. 
Değe.!'.'ler ar:-asında.<i fark çok anlamlı bulunmarnı.ştır. 
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SONUÇ:.AR 

Olası karaciğer kitleleri>,:_n BT ile ara.ş-;:ır::_l.::ıasında, ~n 

hassas inceleme yöntemi tek ve ardışık düzeyli di~amık 2~'ai=. 
Yö:ıtemde kullanılması gereken optim•J.r:ı. kontrast madde r:ı.i!:tarı 

100 c~ dir.HipervaskUler karaciğer metastaL::_ beklenen o:g~lar~G 
dinamik tetkik öncesinde karaciğerin kontrastsız kesıtleri 

mutlata alınmalıdır. 
Primer ve rnetastatik karaciğer tümörlerinin 

olmaksızın sadece dinaıni% 87 kriterleri ile 
ayıredilme ihtimalleri düşüktür. 

Ciğer oulgula~ 

birbırlerinden 

Hemanjiomların kesin tanı~arının dinamik BT ile ~ıco 

konulması mlimkündür. 
RDG'de karacığer primer türnörlerinı özellikle P.Cc 

olgularını r:'ıetastatik lezyonlardan ayırca imkanı yüksekti=. 
Ayrıca karaciğer kitleleri içinde önemli diyagnostik proble!'.l 
t.eşkil eden hemanjiornlarında metastatik lezyonlardan ayrılması 
RDG ile mümkündür. Diffüz ve fokal yağ infitrasyonu gibi kit~e 

lezyonu taklit eden patolojilerin prirner ve metastat.:.t: 
karaciğer tümörler.ir,de!1 ayrımı yine RDG ile ı:olayca 

yapılabilmektedir. 

R:CG'de başarı oranı f:ullanılan JS sisteminin perfC':r::ıc.r.sır:a 

Dağlıdır. Kullanılan US sist:emi duşük ~ift frekc.'.~ır.a sahi-:; 
akımları tespit. edebilmelidir. Ba.,;arı c.1nı zamanca 
uygulayıcının yeteneği ve incelerrıe ıç::__n harcar.ar. süreye 
bağlıdır. 

Kesin tanının konularnadığı olgularda US eşliğinde ~ :'.:."-.B 'Je 

~RG tanıya %atkı sağlayan yöntemlerdir. 
Sonuç olarak karaciğer kitle lezyc~ları~ın ayırıcı 

tar.ısında öcelikle RDG yapılmalıdır. Yöntem nonınvaziv olup X
ısın::. ve kontrast. maddeye baglı ()luşab:..~ecek yan etk:...:.ercie:: 
bağım.sızdır. !nceleme süresi uzun olmakla birlikte dinarc.i:-:: 
BT 1 cien daha kısa zamanda sc~uç alınmak~adır. 

Hemanjior:, dUşıinülen olgularda dinamik BT i_:;_k ':.erc:.r. 
edilecek tetkik yöntemi olmalıdır. Fakat di~er karaci~er 

lezyonlar:.nın tümünde B- rr.od US ile birlikte yapılacai< RDG 
oldukca güvenilir sonuçlar vermektedir. 
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