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Mục tiêu 

 - Tóm lược hình ảnh học điển hình của HCC 

 - Hình ảnh một số tổn thương dễ nhầm lẫn với HCC 

 - Tóm lược giá trị của các “công cụ” hình ảnh trong 

chẩn đoán HCC 



Giới thiệu 

 - HCC – ung thư thường gặp nhất ở gan 

   + Thế giới: 3 loại ung thư thường gặp nhất 

 + VN: ung thư thường gặp nhất (*) 

- Tỷ lệ tử vong: ~9% tổng số ca tử vong do ung thư 

(#900.000 người / năm) 

 chẩn đoán / chẩn đoán sớm  vai trò của hình ảnh học 

 

 

(*) Globocan 2018 
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 APASL   



Hình ảnh học HCC / siêu âm 

 Các tổn thương dưới 10mm: giảm âm (hypoechoic), đồng âm 

(isoechoic), tăng âm (hyperechoic) 

 Các tổn thương trên 20mm: hình ảnh gợi ý HCC: 

 - Dạng khảm <mosaic pattern> 

 - Viền “halo” <peripheral sonolucency> 

 - Bóng lưng bên <lateral shadow> 

 - Tăng âm phía sau <posterior echo enhancement> 

 Siêu âm không được xem là phương tiện chẩn đoán HCC 



Hình ảnh học HCC / siêu âm 





Tổn thương nhầm lẫn HCC / siêu âm 





Tổn thương nhầm lẫn HCC / siêu âm 



Tổn thương nhầm lẫn HCC / siêu âm 



Tổn thương nhầm lẫn HCC / siêu âm 



Vai trò của siêu âm 

  Tầm soát 

- Không xâm lấn 

- Không phơi nhiễm tia xạ 

    Đánh giá gan xơ 

    Fusion 

  Hỗ trợ can thiệp (sinh thiết, đốt…) 

  Theo dõi 



Hình ảnh học HCC 



Hình ảnh học HCC 

 * CT – MRI: protocol động học 

  



Hình ảnh học HCC 

 * CT – MRI: hình ảnh điển hình HCC 

 Bắt thuốc mạnh thì động mạch 

  +  

 Wash out ở thì tĩnh mạch/ muộn 





Hình ảnh HCC điển hình:  

Bắt thuốc mạnh thì động mạch 

 +  

Wash out ở thì tĩnh mạch/ muộn 

Bắt thuốc mạnh  

(+) 

Bắt thuốc mạnh  

(-) 

Wash out   

(+) 
Điển hình ? 

Wash out  

( -) 
? ? 



Tổn thương nhầm lẫn HCC / CT-MRI 

  Bắt thuốc mạnh thì động mạch 

  

  
Lành tính Ác tính 

Hemangioma Di căn giàu mạch 
- Vú 
- U thần kinh nội tiết 
- Thận 
- Melanoma 
- … 

Adenoma 

FNH (Focal nodular 
hyperplasia) 

Nontumoral arterioportal 
shunts 

Focal fat sparing and 
deposit 

Other pseudotumor lesions 



Hemangioma 

Bắt thuốc mạnh thì động mạch, tương đương mạch máu 

qua các thì, dạng nốt thành, lấp dần vào trung tâm 



Hemangioma 

Nữ, 65t, không VG, aFP và CA19.9 bình thường 



Hemangioma nhỏ: bắt thuốc đồng nhất 

  





 Tổn thương lấp dần vào trung tâm, bắt thuốc gần như 
mạch máu  hemangioma ??? 



FNH & Adenoma 

 - Bắt thuốc mạnh thì động mạch 

 - Đồng đậm độ / cao nhẹ hơn nhu mô gan các thì sau 

 - FNH: có mô sẹo trung tâm, không vỏ bao 

 - Adenoma: có thể có vỏ bao, chứa mỡ, có nhiều dạng mô 

bệnh học nên hình ảnh đa dạng 





 Sẹo trung tâm  vai trò của MRI 



Adenoma 



Primovist 



Nontumoral arterioportal shunts 

 - Bắt thuốc mạnh thì động mạch (dạng mạch máu) 

 - Hiện hình tĩnh mạch thông nối 

 - Không có hiện tượng wash-out 



Hypervascular metastases 



Tổn thương nhầm lẫn HCC / CT-MRI 

  Bắt thuốc kém qua các thì / Bắt thuốc kém thì tĩnh 
mạch (“wash out”) 

Lành tính Ác tính 

Nang gan HCC không điển hình 

Nốt loạn sản Di căn nghèo mạch 

… … 







Nữ, 43t, không VG, aFP bình thường 



Nữ 67t, VG B, aFP # 2.9 IU/mL 



Nam, 65t, VG B, aFP#2.9 IU/mL 



 4 dấu hiệu chính, tiếp cận với kiểu tưới máu 

 Bắt thuốc mạnh 

 Wash out 

 Vỏ bao 

 Tăng kích thước 

LIRADS 







Bs lâm sàng 

Bs giải phẫu 
bệnh 

Bs CĐHA 
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ATTENTION 


