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Các tổn thương chưa điều trị và chưa có bằng chứng giải phẫu bệnh trên bệnh nhân nguy cơ cao HCC
Nếu không thể phân loại do hình ảnh kém hoặc thiếu

LR-NC

Nếu chắc chắn u trong tĩnh mạch (TIV)

LR-TIV

Nếu chắc chắn lành tính

LR-1

Nếu khả năng cao là lành tính

LR-2

Nếu có khả năng/chắc chắn ác tính nhưng không đặc hiệu
HCC (ví dụ tổn thương dạng hình bia)

LR-M

Trường hợp khác, sử dụng bảng chẩn đoán CT/MRI dưới đây
Nếu nguy cơ ác tính trung bình

LR-3

Nếu khả năng cao là HCC

LR-4

Chắc chắn là HCC

LR-5

Bảng chẩn đoán CT/MRI
Ngấm thuốc mạnh thì động mạch
(Arterial phase hyperenhancement - APHE)
Đường kính (mm)

Đếm số đặc điểm hình ảnh chính:
• Có ”vỏ” ngấm thuốc
• Thải thuốc không phải ngoại vi
• Phát triển nhanh

LR-4
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Không ngấm thuốc
mạnh thì động mạch

Ngấm thuốc mạnh thì động
mạch (không viền)
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Các tổn thương trong bảng này được phân loại dựa thêm vào một yếu tố hình ảnh chính:
• LR-4 – nếu có vỏ ngấm thuốc
• LR-5 – nếu thải thuốc không phải ngoại vi HOẶC phát triển nhanh

Nếu không chắc chắn về sự có mặt của một trong các đặc điểm hình ảnh chính: mô tả là không có đặc điểm đó.

Người sử dụng OPTN (mạng lưới thu thập và ghép tạng) ở Mỹ: xem trang 15 hoặc bảng chuyển đổi
phân loại LI-RADS® sang phân loại của OPTN
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LI-RADS® là gì?
Hệ thống dữ liệu và đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh gan (The Liver Imaging Reporting và
Data System - LI-RADS) là:
• Một hệ thống dễ hiểu nhằm tiêu chuẩn hoá các thuật ngữ, kỹ thuật, cách đọc kết quả và thu thập
dữ liệu về hình ảnh gan.
• Một tài liệu có tính chất động, có thể được mở rộng sửa chữa theo các kiến thức tổng hợp được
và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng
• Được thiết kế để tăng cường sự liên kết, chăm sóc bệnh nhân, giảng dạy – học tập, và nghiên
cứu.
• Được hỗ trợ bởi hội điện quang Mỹ (American College of Radiology - ACR)
• Được phát triển bởi một đội ngũ chuyên gia đa quốc gia, đa chuyên ngành gồm các bác sỹ chẩn
đoán và can thiệp hình ảnh, các phẫu thuật viên gan mật, các nhà nội khoa gan học , các nhà
giải phẫu bệnh gan học. Những người đóng góp bao gồm cả các bác sỹ hàn lâm cũng như các
bác sỹ cộng đồng hay các học viên đang được đào tạo.

LI-RADS có thể được sử dụng trong chăm sóc lâm sàng, giảng dạy, hoặc nghiên cứu bởi:
•
•
•
•

Các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh cộng đồng cũng như hàn lâm
Các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh đang được đào tạo
Các nhân lực khác tham gia hành nghề chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân bệnh gan
Các nhà nghiên cứu

LI-RADS phù hợp và được gắn liền với:
• Hướng dẫn thực hành lâm sàng của AASLD

LI-RADS phù hợp với:
• Hướng dẫn của NCCN (Mạng lưới ung thư quốc gia ở Mỹ)

LI-RADS có thể được sử dụng bởi nhiều trung tâm ghép gan ở Hoa Kỳ.
• Sự chuyển đối từ LI-RADS sang OPTN là trực tiếp. Xem trang 15.
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Sơ đồ LI-RADS®
Để sàng lọc và theo dõi HCC

Siêu âm
LI-RADS®

Ở các bệnh nhân xơ gan và yếu tố nguy cơ cao khác

Sử dụng siêu âm không tiêm chất tương

Để chẩn đoán HCC
Siêu âm kèm chất
tương phản
LI-RADS®

Ở các bệnh nhân xơ gan và yếu tố nguy cơ cao khác

Sử dụng siêu âm có tiêm chất tương phản (CEUS)

Để chẩn đoán và phân độ HCC
Chẩn đoán
CT/MRI
LI-RADS®

Ở các bệnh nhân xơ gan và BN có các yếu tố nguy cơ khác,
bao gồm cả các bệnh nhân HCC chờ ghép gan.
Sử dụng thuốc cản quang/đối quang từ ngoại bào
(extracellular agents - ECA) với CT/MRI, thuốc đối quang từ
gan mật (MRI with hepatobiliary agents - HBA) với MRI

Để đánh giá đáp ứng của HCC với điều trị tại chỗ

Đánh giá đáp
ứng điều trị
bằng CT/MRI
LI-RADS®

Notes:

Trong các bệnh nhân xơ gan và BN có các yếu tố nguy cơ
khác, bao gồm cả các bệnh nhân HCC chờ ghép gan.
Sử dụng thuốc cản quang/đối quang từ ngoại bào
(extracellular agents - ECA) với CT/MRI, thuốc đối quang từ
gan mật (MRI with hepatobiliary agents - HBA) với MRI

• Chụp CT hoặc MRI nhiều pha đôi khi được sử dụng để theo dõi HCC, phụ thuộc
vào guidelines của từng vùng địa lý, từng cơ sở điều trị hoặc phụ thuộc một số yếu
tố khác. LI-RADS không khuyến cáo cũng không phản đối cách sử dụng CT hay
MRI cho mục đich này nhưng LI-RADS có thể được sử dụng để đọc và trình bày kết
quả thăm khám đó.
• LI-RADS phiên bản 2017 không áp dụng đánh giá đáp ứng điều trị với siêu âm có
chất tương phảin, hoặc sau điều trị hệ thống/phẫu thuật. Những phần đó sẽ được áp
dụng trong phiên bản LI-RADS tiếp theo.
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Có gì mới trong LI-RADS® phiên bản 2018?

Có gì mới

Định nghĩa lại và đơn giản hóa thuật ngữ “Phát triển nhanh”
• Phát triển nhanh (Phát triển nhanh) được định nghĩa là : tăng ≥ 50% kích cỡ khối trong ≤ 6 tháng.
• Lý do: tính đơn giản; đạt được sự tương đồng với các định nghĩa bởi AASLD và OPTN.
• AASLD, OPTN, và LI-RADS hiện tại có định nghĩa giống nhau cho “phát triển nhanh”

⚠️

Chú ý: các tiêu chuẩn dưới đây không còn được coi là phát triển nhanh nhưng được coi là phát triển
“khá nhanh”
• Nốt mới ≥ 10 mm quan sát được trong ≤ 24 tháng
• Tăng ≥ 100% kích cỡ u trên thăm khám hình ảnh > 6 tháng sau.

Tiêu chuẩn cái tiến và đơn giản hóa cho LR-5:
• Tiêu chuẩn LR-5 được cải tiến đề phù hợp với tiêu chuẩn của AASLD.
• Phân loại LR-5g và LR-5us được loại bỏ để đơn giản hóa.
• Tiêu chuẩn LR-5 mới được liệt kê dưới đây và tổng hợp trong Bảng chẩn đoán (trang 8):
Kích thước

10-19 mm

≥ 20 mm

Tiêu chuẩn

Chú thích

Ngấm động mạch không viền và
• Thải thuốc không phải ngoại vi

Không mang lại tiêu chuẩn loại
trừ ghép gan ở Mỹ

Ngấm thuốc động mạch không viền và 2 đặc điểm sau:
• Thải thuốc không phải ngoại vi
• Có vỏ ngấm thuốc.

Tương đương với OPTN 5A

Ngấm thuốc động mạch không viền và
• Phát triển nhanh*

Tương đương với OPTN 5A-g

Ngấm thuốc động mạch không viền và 1 trong các đặc
điểm sau :
• Thải thuốc không phải ngoại vi
• Có vỏ ngấm thuốc
• Phát triển nhanh *

Tương đương OPTN 5B hoặc 5X

* Chú ý: áp dụng định nghĩa “Phát triển nhanh” là : tăng ≥ 50% kích thước u trong ≤ 6 tháng
• Lý do: tính đơn giản; gần và hợp hơn với tiêu chuẩn của AASLD và OPTN .
• LI-RADS và AASLD hiện nay có tiêu chuẩn giống nhau để chẩn đoán HCC.
• LI-RADS và OPTN hiện nay có tiêu chuẩn chẩn đoán HCC gần như nhau, với 1 ngoại lệ (dưới đây).

⚠️

Ngoại lệ: 10-19 mm + Ngấm ĐM không viền+ thải thuốc không phải ngoại vi = LR-5, nhưng
không giống tiêu chuẩn OPTN 5

v2018 bao gồm cả các chú giải, đính chính, câu hỏi thường gặp mới và một vài thay đổi về format. Phần
lớn chỉnh sửa trên dựa vào phản hồi từ phiên bản v2017 đã được ra mắt.
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Có gì mới

Tại sao các cập nhật trên cần thiết trong năm 2018?
Nhiệm vụ và tầm nhìn lâu dài của LI-RADS đó là thống nhất các tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh cho
HCC. Gần đây, một cột mốc quan trọng đạt được đó là sự kết hợp của LI-RADS vào Hướng dẫn
thực hành lâm sàng của Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ năm 2018 (American Association for
the Study of Liver Diseases (AASLD) 2018 HCC clinical practice guidance). Sự kết hợp này đặt ra
yêu cầu xem xét lại định nghĩa tiêu chuẩn chính của LI-RADS về “Phát triển nhanh” và một tiêu
chuẩn của LI-RADS 5 (10-19 mm + ngấm thuốc mạnh thì động mạch + “thải thuốc” = LR-5).
Mặc dù ý định ban đầu của chúng tôi là cập nhật sau mỗi 3-4 năm nhưng sự hợp nhất của LI-RADS
và AASLD đặt ra yêu cầu phải có phiên bản 2018 để cập nhật những thay đổi trên.
Chúng tối hy vọng mọi người nhận thức được sự cần thiết của bản cập nhật này. Chúng tôi cũng
nhận thấy được sự quan trọng của một phiên bản ổn định và sẽ quay lại với chu kỳ cập nhật mỗi 3-4
năm, lần cập nhật lớn tiếp theo sẽ được ra mắt vào năm 2021 hoặc 2022.

Cảm ơn các bạn vì đã hiểu và sử dụng LI-RADS!
Trân trọng,
The LI-RADS Steering Committee

Adrija Mamidipalli
Alessvàro Furlan, Chair, Rad-Path WG
Alexvàer Towbin, Chair, Pediatrics WG
Amit Singal
Amol Shah
An Tang, Chair, International WG
vàrej Lyshchik, Co-Chair, CEUS WG
Ania Kielar, Co-Chair, Outreach & Education
Avinash Kambadakone, Chair, Kỹ thuật WG
Aya Kamaya, Chair, Ultrasound WG
Claude Sirlin, Chair, Steering Committee
Cynthia Santillan
Demetri Papadatos
Donald Mitchell
Elizabeth Hecht, Co-Chair, Management WG
Eric Ehman
Evan Siegelman
Hero Hussain
Jason Birnbaum
Jay Heiken, Co-Chair, Hepatobiliary WG

Jeff Weinreb
Jonathan Hooker
Judy Wawira
Kathryn Fowler, Co-Chair, Management WG
Khaled Elsayes, Co-Chair, Outreach & Education
Lauren Hicks, ACR Staff
Marc Kohli, Chair, Tech & Apps WG
Matt McInnes, Chair, Evidence WG
Maxime Ronot, Chair, Benign Liver Lesions WG
Mustafa Bashir, Chair, Gaps in Knowledge WG
Mythreyi Chatfield, ACR Staff
Reena Jha
Richard Do
Rohit Loomba
Sasha Roudenko
Soudabeh Fazeli
Tom Hope
Victoria Chernyak, Chair, Reporting WG
William Hong
Yuko Kono, Chair, CEUS WG
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Getting Started

CT/MRI LI-RADS® v2018

Áp dụng ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao HCC, gồm:

✓

• Xơ gan HOẶC
• Viêm gan mạn tính virus B HOẶC
• Đang hoặc đã bị HCC

Bao gồm cả các bệnh nhân chờ ghép
gan và sau ghep gan.

Không áp dụng trên các bệnh nhân:

✘

•
•
•
•

Không có các yếu tố nguy cơ nói trên
< 18 tuổi.
Xơ gan do bệnh lý xơ hoá gan bẩm sinh
Xơ gan do các bệnh lý mạch máu như bệnh giãn mạch ngoại vi chảy máu di
truyền , hội chứng Budd-Chiari, tắc mạn tính tĩnh mạch cửa, bệnh lý gan tim, hoặc
các nốt tăng sản tái tạo lan toả (diffuse nodular regenerative hyperplasia)

✓

Áp dụng cho các thăm khám đa thì (multiphase):
• CT hoặc MRI với các thuốc cản quang ngoại bào (ECA) HOẶC
• MRI với các thuốc đối quang gan mật (HBA)

Không áp dụng phân loại LIRADs cho :

✘

• Tổn thương đã có giải phẫu bệnh là ác tính HoẶC
• Tổn thương đã có giải phẫu bệnh là lành tính có nguồn gốc không phải tế bào gan
(như u máu)

Xem trang 50 hướng dẫn đọc kết quả tổn thương đã có kết quả giải phẫu bệnh.
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Phân loại

Phân loại CT/MRI LI-RADS® v2018
Phân loại
chẩn đoán

Không phân loại được
(do chất lượng ảnh kém hoặc không
đầy đủ )

LR-NC

Có khả năng cao hoặc chắc chắn
ác tính (không nhất thiết là HCC)

LR-1

Chắc chắn lành tính

LR-2

Khả năng cao là lành tính

LR-3

Khả năng vừa là lành tính

LR-4

Khả năng cao là HCC

LR-5

Chắc chắn HCC

LR-M

LR-TIV

Phân loại
đáp ứng điều trị

LR-TR không đánh giá
được

LR-TR Không còn u

LR-TR Equivocal

LR-TR Viable

Phân loại chản đoán được áp dụng theo 4 Bước
(trang 8-10)

Khối u trong tĩnh mạch

Đã điều trị,
Đáp ứng không đánh giá được
(do hình ảnh kém hoặc không đầy đủ )
Đã điều trị
Khả năng cao hoặc chắc chắn không
còn u
Khả năng còn u
Đã điều trị
Khả năng cao hoặc chắc chắn còn u

Phân loại đáp ứng điều trị categories trong 4 Bước
(trang 11-12)
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Bước 1: Áp dụng sơ đồ LI-RADS® CT/MRI v2018

Các tổn thương chưa điều trị và chưa có bằng chứng giải phẫu bệnh trên bệnh nhân nguy cơ cao HCC
Nếu không thể phân loại do hình ảnh kém hoặc thiếu

LR-NC

Nếu chắc chắn u trong tĩnh mạch (TIV)

LR-TIV

Nếu chắc chắn lành tính

LR-1

Nếu khả năng cao là lành tính

LR-2

Nếu có khả năng/chắc chắn ác tính nhưng không đặc hiệu
HCC (ví dụ tổn thương dạng hình bia)

LR-M

Trường hợp khác, sử dụng bảng chẩn đoán CT/MRI dưới đây
Nếu nguy cơ ác tính trung bình

LR-3

Nếu khả năng cao là HCC

LR-4

Chắc chắn là HCC

LR-5

Bảng chẩn đoán CT/MRI
Ngấm thuốc mạnh thì động mạch
(Arterial phase hyperenhancement - APHE)
Đường kính (mm)
Đếm số đặc điểm hình ảnh chính:
• Có ”vỏ” ngấm thuốc
• Thải thuốc vùng không phải
ngoại vi
• Phát triển nhanh

LR-4
LR-5

Không ngấm thuốc
mạnh thì động mạch

Ngấm thuốc mạnh thì động
mạch (không kể viền)

< 20

≥ 20

< 10

10-19

≥ 20

0

LR-3

LR-3

LR-3

LR-3

LR-4

1

LR-3

LR-4

LR-4

LR-4
LR-5

LR-5

≥2

LR-4

LR-4

LR-4

LR-5

LR-5

Các tổn thương trong bảng này được phân loại dựa thêm vào một yếu tố hình ảnh chính:
• LR-4 – nếu có vỏ ngấm thuốc
• LR-5 – nếu thải thuốc trung tâm HOẶC phát triển nhanh

Nếu không chắc chắn về sự có của một trong các đặc điểm hình ảnh chính: mô tả là không có đặc điểm đó.

Người sử dụng OPTN (mạng lưới thu thập và ghép tạng) ở Mỹ: xem trang 15 hoặc bảng chuyển đổi
phân loại LI-RADS® sang phân loại của OPTN

LI-RADS® v2018
CT/MRI Core

Sơ đồ chẩn đoán

Đáp ứng điều trị

Chẩn đoán

Last Viewed

Bước 2. Tùy chọn: Áp dụng các dấu hiệu phụ (AFs)
Các dấu hiệu phụ có thể được các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh xét đến nhằm:
Cải thiện sự phát hiện, tăng mức độ tin cậy hoặc điều chỉnh phân độ chẩn đoán

Đối với sự điều chỉnh phân độ (tăng độ hay giảm độ), áp dụng các yếu tố phụ trợ như sau:
≥ 1 yếu tố phụ trợ (AF) gợi ý ác tính: tăng 1 độ cho đến LR-4
(Không nên dùng sự vắng mặt các yếu tố phụ trợ để giảm độ tổn thương)

✘

LR-1

LR-2

LR-3

LR-4

LR-5

≥ 1 yếu tố phụ trợ (AF) gợi ý lành tính: hạ 1 độ
(Không nên dùng sự vắng mặt các yếu tố phụ trợ để tăng độ độ tổn thương)
Nếu ≥ 1 yếu tố phụ trợ (AF) gợi ý ác tính và ≥ 1 yếu tố phụ trờ (AF) gợi ý lành tính:
Không điều chỉnh phân độ

Các yếu tố phụ trợ không được sử dụng để tăng độ tổn thương lên LR-5

Các yếu tố phụ trợ gợi ý ác tính
Gợi ý ác tính nói chung, không đặc hiệu
HCC
• Siêu âm thấy nốt 1 cách kín đáo
• Phát triển “khá nhanh”
• Hạn chế khuếch tán
• Tăng nhẹ tín hiệu trên T2W
• Ngấm thuốc dạng vành tia
• Không có mỡ trong khối đặc
• Không có sắt trong khối đặc
• Giảm tỉ trọng thì chuyển tiếp
• Giảm tỉ trọng thì gan – mật

Các yếu tố phụ trợ gợi ý lành tính
•
•
•
•
•
•
•

Kích thước ổn đỉnh > 2 năm
Kích thước giảm
Có các hồ máu song song
Không đẩy lệch hướng mạch máu
Sắt trong khối, nhiều hơn gan xung quanh
Tăng mạnh tín hiệu T2W
Đồng tín hiệu thì gan – mật

Gợi ý HCC
• Có “bao” không ngấm thuốc
• Nốt - trong - nốt
• Cấu trúc dạng khảm (Mosaic)
• Có sản phẩm của máu trong khối
• Mỡ trong khối, nhiều hơn nhu mô gan lân
cận
Nếu không chắc chắn về sự có hay không yếu tố phụ, coi như là không có yếu tố đó
Định nghĩa các thì
(trang 19)

Định nghĩa các yếu tố phụ trợ gợi ý
ác tính (trang 24)

Định nghĩa các yếu tố phụ trợ gợi ý lành tính
(trang 25)
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Bước 3. Áp dụng quy tắc Tiebreaking (phán xử) nếu cần
thiết
Nếu không chắc chắn về sự có mặt của u trong tĩnh mạch (TIV), không phân loại là LR-TIV
Không TIV

LR-TIV

Nếu không chắc chắn giữa hai phân độ, chọn phân độ có độ chắc chắn thấp hơn
Giảm độ chắc chắn lành tính

Giảm độ chắc chắn ác tính

LR-4

LR-1

LR-2

LR-5

LR-3

Giảm độ chắc chắn
về nguồn gốc
tế bào gan

LR-M

Bước 4. Kiểm tra cuối cùng
Sau bước 1, 2, và 3 –

Tự hỏi bản thân xem phân độ vừa đặt ra đã có lý và phù hợp hay chưa
Nếu CÓ: Bạn đã xong, chuyển tiếp đến tổn thương tiếp theo (Nếu có).
Nếu KHÔNG: Phân độ LI-RADS vừa dùng không hợp lý, đánh giá lại.
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Đáp ứng điều trị

Bước 1. Áp dụng sơ đồ đánh gía đáp ứng điều trị
LI-RADS® CT/MRI
Các tổn thương đã được điều trị
Nếu đáp ứng điều trị không thể đánh giá
được do hình ảnh kém hoặc không đủ

LR-TR không đánh giá được

Nếu không, dùng bảng
đáp ứng điều trị CT/MRI
Nếu khả năng hoặc chắc chắn
không sót u

LR-TR không còn u

Nếu nghi ngờ còn lại u

LR-TR nghi ngờ

Nếu khả năng cao hoặc
chắc chắn còn u

LR-TR còn u

Bảng đánh giá đáp ứng điều trị theo CT/MR
Phân loại đáp ứng

Tiêu chuẩn

LR-TR
không còn u

• Không thấy tổn thương ngấm thuốc HOẶC
• Dạng ngấm thuốc mong muốn sau điều trị

LR-TR nghi ngờ

Ngấm thuốc không điển hình của dạng ngấm thuốc sau điều trị và không
đạt tiêu chuẩn có khả năng cao./chắc chắn còn u.

LR-TR còn u

Các phần tổ chức dạng nốt, khối hoặc bờ không đều trong/dọc tổn thương
với các đặc điểm:
• Ngấm thuốc thì động mạch HOẶC
• Thải thuốc HOẶC
• Ngấm thuốc tương tự như trước điều trị

Định nghĩa các dấu hiệu của đáp ứng điều trị
(trang 26)
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Đáp ứng điều trị

Bước 2. Đo kích thước phần u còn sót
Làm thế nào để đo kích thước
u còn sót dày không đều

Làm thế nào để đo phần u còn
sót dạng nốt

Vùng không
ngấm thuốc

Kích thước dài nhất đi qua phần
còn ngấm thuốc, không băng qua
phần không ngấm thuốc

Vùng không
ngấm thuốc

Vùng ngấm
thuốc

Kích thước của phần u nghi ngờ,
có khả năng cao hoặc chắc chắn
còn phát triển

Vùng ngấm thuốc
lớn nhất

Bước 3. Áp dụng quy tắc phán xử (Tiebreaking) nếu cần
Nếu không chắc chắn giữa hai phân độ, chọn phân độ có độ chắc chắn thấp hơn theo hình dưới

Giảm chắc chắn về sự
không còn sót u

LR-TR không còn u

Giảm chắc chắn về sự
còn sót u

LR-TR nghi ngờ

LR-TR còn u

Bước 4. Kiểm tra sau cùng
Sau bước 1, 2, và 3 Tự hỏi bản thân xem phân độ vừa đặt ra đã có lý và phù hợp hay chưa
Nếu CÓ: Bạn đã xong, chuyển tiếp đến tổn thương tiếp theo (Nếu có).

Nếu KHÔNG: Phân độ LI-RADS vừa dùng không hợp lý, đánh giá lại.
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Kỹ thuật

CT/MRI LI-RADS® v2018
Các khuyến cáo kỹ thuật
CT
Thiết bị yêu cầu

• CT đa dãy đầu dò ≥ 8 dãy đầu dò

Hình ảnh cần thiết

• Thì động mạch (thì động mạch muộn tốt hơn)
• Thì tĩnh mạch cửa
• Thì muộn

Hình ảnh gợi ý

• Thì trước tiêm, nếu bệnh nhân đã có điều trị tại chỗ
• Dựng ảnh đa mặt phẳng

MRI với các chất đối quang từ ngoại bào hoặc gadobenate dimeglumine

Thiết bị yêu cầu

• 1.5T hoặc 3T
• Torso phased-array coil

Hình ảnh cần thiết

• Hình ảnh T1W không tiêm thuốc (cùng pha và đối pha)
• Hình ảnh T2W (có thể kèm xoá mỡ)
• Hình ảnh chụp đa pha T1W
• Hình ảnh trước tiêm
• Thì động mạch (động mạch muộn tốt hơn)
• Thì tĩnh mạch
• Thì muộn

Các hình ảnh gợi ý hoặc phụ thêm

•
•
•
•

Hình ảnh từ chuỗi xung khuếch tán
Hình ảnh xóa nền
Hình ảnh xung 3D
Thì gan – mật sau 1- đến 3h với gadobenate dimeglumine

MRI với gadoxetate disodium

Thiết bị yêu cầu

• 1.5T or 3T
• Torso phased-array coil

Hình ảnh cần thiết

• Hình ảnh T1W không tiêm thuốc (cùng pha và đối pha)
• Hình ảnh T2W (có thể kèm xoá mỡ)
• Hình ảnh chụp đa pha T1W
• Hình ảnh trước tiêm
• Thì động mạch (động mạch muộn tốt hơn)
• Thì tĩnh mạch
• Thì chuyển tiếp (2 đến 5 phút sau tiêm)
• Thì gan - mật

Các hình ảnh gợi ý hoặc phụ thêm

• Hình ảnh từ chuỗi xung khuếch tán
• Hình ảnh xóa nền
• Hình ảnh 3D

Định nghĩa các thì
(trang 19)
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Quản lý dựa trên CT/MRI LI-RADS®:
Gợi ý các lựa chọn chẩn đoán hình ảnh
và khoảng thời gian khám lại
Dưới đâu là gợi ý quản lý dưới sự đồng thuận của AASLD và LI-RADS.
Chưa điều trị
CT hoặc MRI đa pha
Không quan sát
thấy tổn thương
Âm tính

Categorize each untreated observation detected
LR-NC

LR-1

LR-2

LR-3

LR-4

Quay lại
Lặp lại hoặc Khám lại sau Khám lại sau Lặp lại hoặc Hội chẩn đa
theo dõi sau
dùng
6 tháng
6 tháng
dùng
chuyên khoa
6 tháng
phương
phương
để tìm
pháp chẩn
pháp chẩn hướng chẩn
Cân nhắc
đoán hình
đoán hình
đoán
lặp lại
ảnh khác
ảnh khác
phương
trong ≤ 3
trong 3-6
Có thể bao
pháp chẩn
tháng
tháng
gồm sinh
đoán hình
thiết
ảnh trong ≤
6 tháng

LR-5

LR-M

Khẳng định Hội chẩn đa
HCC
chuyên khoa
để tìm
Hội chẩn đa hướng chẩn
chuyên khoa
đoán
để đồng
thuận điều trị Thường sinh
thiết

Nếu sinh thiết
Chẩn đoán
Mô bệnh học

LR-TIV
Hội chẩn đa
chuyên khoa
để tìm
hướng chẩn
đoán

Có thể phải
sinh thiết

Nếu
Nếu sinh thiết
sinh thiết
Chẩn đoán
Mô bệnh học

Chẩn đoán
Mô bệnh học

Tổn thương đã điều trị
CT hoặc MRI đa pha
Phân độ từng tổn thương sau điều trị phát hiện được

LR-TR không đánh giá
được

LR-TR không còn u

LR-TR nghi ngờ

LR-TR còn u

Tiếp tục theo dõi trong ≤ 3
tháng với:

Tiếp tục theo dõi trong ≤ 3
tháng với:

Tiếp tục theo dõi trong ≤ 3
tháng với:

Hội chẩn đa chuyên khoa
để thống nhất điều trị

•

•

•

•

Cùng phương pháp
chẩn đoán hình ảnh,
HOẶC
Sử dụng phương pháp
chẩn đoan hình ảnh
khác

•

Cùng phương pháp
chẩn đoán hình ảnh,
HOẶC
Sử dụng phương pháp
chẩn đoan hình ảnh
khác

•

Cùng phương pháp
chẩn đoán hình ảnh,
HOẶC
Sử dụng phương pháp
chẩn đoan hình ảnh
khác

Thường là điều trị lại
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Quản lý

OPTN và LI-RADS® (cho người dùng LI-RADS ở
Hoa Kỳ)

• Hệ thống phân loại của OPTN đánh giá đặc điểm HCC để ghép gan cho bệnh nhân HCC ở Mỹ

• CT/MRI LI-RADS có thể áp dụng cho bệnh nhân chờ ghép gan phù hợp tiêu chuẩn LI-RADS
(Xem trang 6).
• Các thông tin cơ bản liên quản LI-RADS và OPTN như sau

Kỹ thuật
hình ảnh

Yêu cầu kỹ thuật của OPTN tương tự như LI-RADS, ngoại trừ LI-RADS cung
cấp hướng dẫn sử dụng gadoxetate disodium.

Đọc kết
quả

Các dấu hiệu đóng góp vào phân loại OPTN (i.e., LR-5, LR-5g, HCC) nên được
đọc với các thông tin sau :
• Kích thước hoặc kích thước u còn sót lại nếu đã điều trị
• Các đặc điểm chính để phân loại

Mặc dù phân loại LR không hợp với tiêu chuẩn OPTN 5A hoặc 5B :
• LR-M và LR-TIV nên được đọc lại, vì chúng có thể ảnh hưởng đến quy trình trước
ghép gan và /hoặc tính có thể hay không thể ghép gan
• Tổn thương LR-4 và LR-5 10-19mm ngấm thuốc động mạch không viền và thải
thuốc không ngoại vi nhưng không có vỏ ngấm thuốc hoặc phát triển nhanh cần
được đọc, bởi vì nguy cơ là HCC cao, và sự có mặt của chúng gợi ý có HCC đa ổ

Caveats

Tiêu chuẩn OPTN và LI-RADS chẩn đoán xác định HCC như nhau, trừ :

Tổn thương 10-19 mm ngấm thuốc động mạch không kể viền + thải thuốc không
ngoại vi nhưng không có vỏ ngấm thuốc, hoặc phát triển nhanh :
• OPTN: các tổn thương này không được phân loại theo OPTN.
• LI-RADS: các tổn thương này được xếp LR-5 (phù hợp với AASLD).
Nghĩa là: Một số tổn thương LR-5 không được xếp loại OPTN 5.
Sự khác về đối tượng OPTN và LI-RADS
• OPTN: áp dụng cho tất cả BN chờ ghép gan
• LI-RADS: áp dụng chỉ cho BN chờ ghép gan có những tiêu chuẩn phù hợp (trang 6)
Nghĩa là: OPTN có thể được áp dụng cho một số BN có thể ghép gan mà những BN
này theo LIRADS là không khuyến cáo do hình ảnh không xác định là tổn thương
HCC không xâm lấn. Nó bao gồm nhóm bệnh nhân trẻ em và BN xơ gan do nguyên
nhân mạch máu .
More detailed information on OPTN tumor staging và LI-RADS
(Manual, pending)
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Kết quả đọc

Kết quả đọc CT/MRI LI-RADS® v2018:
Cân nhắc trước khi đọc kết quả LI-RADS®
Sử dụng lý lẽ và trực quan của bạn
Nếu bệnh nhân có nhiều tổn thương :

• Quyết định xem đọc từng tổn thương riêng lẻ hay gộp lại , với mục tiêu gộp lại các đặc điểm
chung và nhân mạnh tổn thương rõ ràng nhất .
Khuyến cáo bệnh nhân .
• trang 14 cung cấp những hướng dẫn chung trong việc lựa chọn quy trình chẩn đoán hình ảnh,
tuy nhiên sự lựa chọn tốt nhất có thể thay đổi tùy theo tổn thương và tùy theo bệnh nhân.

Có tổn thương nào đã có bằng chứng giải phẫu bệnh ?

Nếu 1 tổn thương đã sinh thiết và chẩn đoán mô bệnh học đã rõ (VD là tổn thương ác tính như HCC
hay lành tính như u máu) thì nên đọc tổn thương theo giải phẫu bệnh chứ không nên đọc theo LR
Nếu 1 tổn thương đã sinh thiết nhưng kết quả mô bệnh học vẫn chưa rõ ràng hoặc là các tổn
thương có nguy cơ tiến triển thành HCC (VD như nốt tân sản hoặc nốt loạn sản), nên đọc cả theo
LR và theo giải phẫu bệnh. Xem thêm trang 31

Có u trong tĩnh mạch không ?
Nếu có, đọc nguyên nhân gây u . Đa số u trong tĩnh mạch xếp loại LR-TIV là HCC nhưng có thể là
iCCA, cHCC-CCA, hoặc tổn thương ác tính khác không phải HCC . Xem thêm trang 21.

Có tổn thương xếp loại LR-M không?
Nếu có, đọc nguyên nhân nếu có thể. Chẩn đoán phân biệt 1 tổn thương LR-M bao gồm iCCA,
cHCC-CCA, tổn thương ác tính khác không phải HCC , cũng như HCC có hình ảnh không điển
hình. Xem thêm trang 23

Tránh việc đề nghị sinh thiết hoặc can thiệp xâm lấn

Nếu việc sinh thiết là thích hợp, có thể dùng các mẫu câu sau đây
•
•
•
•

“Lựa chọn phương thức để chẩn đoán bao gồm ____ và có thể sinh thiết.”
“Nếu sự phân biệt HCC và ___ cần thiết, có thể cân nhắc sinh thiết.”
“Có thể cần sinh thiết để phân biệt giữa HCC và ___.”
“…có thể là HCC. Để chẩn đoán xác định, có thể cân nhắc sinh thiết.”
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Reporting

Kết quả CT/MRI LI-RADS® v2018 :
Cân nhắc trước khi đọc kết quả theo LI-RADS®
Bệnh nhân của bạn có phải là người chờ ghép gan ở Mỹhay không?
Nếu có, phân độ LI-RADS có thể được chuyển thành phân loại OPTN bởi các bác sỹ chẩn đoán
hình ảnh hoặc đội ngũ ghép tạng. Sự chuyển đổi rất dễ dàng nếu các thông tin sau đây được đọc:
kích thước, các đặc điểm chính và số tổn thương LR-5* và HCC đã có giải phẫu bệnh – hoặc kích
thước u còn sót lại nếu đã được điều trị. Với tình trạng bệnh tiến triển hơn, cần đọc vào kết quả sự
có mặt của các nốt di căn xa và các tổn thương u trong tĩnh mạch (LR-TIV). Đồng thời, kết quả tổn
thương LR-M có thể ảnh hưởng đến khả năng ghép gan.
* Ghi nhớ, mặc dù xếp loại LR5 cho những tổn thương đường kính 10-19mm với tính chất ngấm
thuốc động mạch không viền và thải thuốc trung tâm không được xếp là OPTN 5A ở USA
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Đọc kết quả

Đọc kết quả CT/MRI LI-RADS® v2018:
Chưa điều trị

Yêu cầu kết quả

Nội dung kết quả khuyến cáo

Không thấy tổn thương

Nên được đọc trong Kết luận.

“Không thấy tổn thương mô tả được theo
LI-RADS.”

LR-NC

Phải được đọc trong Kết luận.

Đưa ra nguyên nhân gây hạn chế kỹ thuật
hay nhiễu ảnh, kèm gợi ý bước làm việc
tiếp.

Tổng hợp lại HOẶC

LR-1
LR-2

LR-3

LR-4

Đọc trong phần Kết luận nếu: là
nốt nghi ngờ trong siêu âm trước
đó hoặc là tổn thương LR-4, -5,
hoặc -M trong lần khám trước.

LR-TIV
Đã
điều trị
LR-TR Nonevaluable

LR-TR Nonviable
LR-TR Equivocal
LR-TR Viable

Nếu giảm độ so với lần khám trước, đưa ra
lý do

Đọc trong phần Kết luận nếu:
không có tổn thương nào độ cao
hơn hoặc là tổn thương LR-4, -5,
hoặc -M trong lần khám trước.

Đưa ra các dấu hiệu chính, sự phát triển và
các dấu hiệu phụ trợ. Chỉ ra các thay đổi
đáng kể so với lần trước.

Phải được đọc trong phần Mô tả
và Kết luận.
Nên tóm tắt lại cho rõ ràng .

Đưa ra các dấu hiệu chính, sự phát triển,
các dấu hiệu phụ trợ và các dấu hiệu khác.
Chỉ ra các thay đổi đáng kể so với lần
trước.
Đối với LR-M: chỉ ra bệnh nguyên nếu có
thể (xem trang 23)

Phải được đọc trong phần Mô tả
và Kết luận.

Chỉ ra nguyên nhân có thể (xem trang 21);
mô tả các mạch máu liên quan và phân độ
các khối nhu mô nếu có

LR-5

LR-M

Đưa ra khoảng phân độ và ước tính số tổn
thương.

Yêu cầu kết quả
Phải được đọc trong phần Mô tả
và Kết luận.

Phải được đọc trong phần Mô tả
và Kết luận.
Nên tóm tắt lại cho rõ ràng

Nội dung kết quả khuyến cáo
Đưa ra nguyên nhân gây hạn chế kỹ thuật
hay nhiễu ảnh, kèm gợi ý bước làm việc
tiếp.
Đưa ra phân độ và kích thước trước điều
trị, phân độ đáp ứng điều trị hiện tại.
Với TR còn u hoặc nghi ngờ: Đọc kích
thước u còn lại (hoặc khoảng nếu gộp lại),
tiêu chuẩn của u còn sót và các thay đổi so
với lần chụp trước.

Tất cả các kết quả nên có
•

•

Định danh tổn thương: đánh số thứ tự hoặc phương thức định danh khác, giữ cố định trong các lần thăm
khám.
Sô Series & image nơi đo kích thước tổn thương. Nếu có thể, luôn lưu các hình ảnh chính trên PACS.
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Các pha chụp CT/MRI theo LI-RADS®

Pha động mạch
(AP)
Pha động
mạch sớm

Đáp ứng điều trị

Pha động
mạch muộn

Trong LI-RADS, pha động mạch là pha động mạch gan nếu không có chỉ dẫn
cụ thể khác. Pha động mạch là khoảng thời gian sau tiêm thuốc với những
đặc điểm sau:
• Động mạch gan và các nhánh ngấm thuốc đầy đủ.
• Các tĩnh mạch gan chưa thấy ngấm thuốc bởi dòng chảy xuôi dòng.
Hai dưới type:
• Pha động mạch sớm: tĩnh mạch cửa chưa ngấm thuốc.
• Pha động mạch muộn: tĩnh mạch cửa có ngấm thuốc.
Thì động mạch muộn được khuyến cáo để chẩn đoán và phân độ HCC, bởi vì
độ ngấm thuốc của HCC thường cao hơn ở thì động mạch muộn hơn là thì
động mạch sớm. Một vài HCCs chỉ ngấm thuốc mạnh ở thì động mạch muộn.

Pha ngoại bào
(ECP)

Pha tĩnh mạch cửa
(PVP)

Pha muộn
(DP)

Là pha sau tiêm mà phần ngấm thuốc của gan chủ yếu do thuốc cản quang ở
khoang ngoại bào. Pha này là:
• Pha tĩnh mạch cửa và pha muộn nếu tiêm thuốc cản quang ngoại bào hoặc
gadobenat.
• Chỉ pha tĩnh mạch cửa nếu tiêm gadoxetate.
Là pha sau tiêm với các đặc điểm sau:
• Tĩnh mạch cửa ngấm thuốc hoàn toàn.
• Các tĩnh mạch gan ngấm thuốc bởi dòng chảy xuôi dòng.
• Nhu mô gan thường ngấm thuốc ở mức độ cao nhất.

Pha sau tiêm với thuốc cản quang ngoại bào hoặc gadobenate sau pha tĩnh
mạch cửa và với các đặc điểm:
• Các tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan ngấm thuốc nhưng ít hơn ở pha tĩnh
mạch cửa.
• Nhu mô gan ngấm thuốc nhưng ít hơn pha tĩnh mạch cửa.

Thường chụp sau 2 đến 5 phút sau tiêm.
Pha chuyển tiếp
(TP)

Pha sau tiêm chụp với thuốc đối quang gan mật sau pha ngoại bào và trước
pha gan – mật và với các đặc điểm hình ảnh:
• Các mạch máu gan và nhu mô gan có tín hiệu tương tự nhau.
• Nhu mô gan ngấm thuốc bao gồm cả thành phần thuốc nội bào và ngoài
bào.
Điển hình chụp sau 2-5 phút tiêm gadoxetate.
Không chụp được pha này khi tiêm gadobenate.

Pha gan – mật
(HBP)

Pha sau tiêm chụp với thuốc đối quang gan – mật:
• Nhu mô gan tăng tín hiệu so với mạch máu gan.
• Có sự bài tiết thuốc tương phản vào trong hệ thống đường mật.

Chụp được khoảng sau 20 phút tiêm thuốc gadoxetate.
Thường không chụp được khi tiêm gadobenate. Nếu có thấy được thì sau
khoảng 1-3 giờ sau tiêm gadobenate.
Pha này không đạt yêu càu nếu nhu mô gan không tăng tín hiệu hơn mạch
máu gan
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Các đặc điểm hình ảnh chính LI-RADS®
Ngấm ĐM ko viền

Ngấm thuốc không phải dạng viền thì động mạch (Nonrim APHE). Phần ngấm
thuốc phải có tỷ trọng/tín hiệu cao hơn nhu mô gan thì động mạch. Đối lập với
Ngấm thuốc viền thì động mạch (rim APHE) (trong tiêu chuẩn của LR-M, trang
22).

“Thải thuốc không
ngoại vi)

Sự ngấm thuốc giảm toàn bộ hay một phần so với nhu mô gan xung quanh theo
thời gian các pha sớm đến muộn dẫn đến sự giảm ngấm thuốc ở pha ngoại bào
:

• Pha tĩnh mạch cửa hoặc pha muộn với thuốc tương phản ngoại bào hoặc
gadobenate.
• Pha tĩnh mạch cửa nếu tiêm gadoxetate.
Có thể áp dụng với bất kỳ tổn thương ngấm thuốc nào, kể cả nếu không ngấm
thuốc mạnh thì động mạch (no APHE). Đối lập với Thải thuốc ngoại vi
(peripheral “washout”) (trong tiêu chuẩn LR-M, trang 22) hoặc giảm tín hiệu pha
chuyển tiếp hoặc pha gan - mật (dấu hiệu phụ trợ gợi ý ác tính, trang 24).

“Vỏ” ngấm thuốc

Kích thước

Viền nhẵn, đồng nhất, săc nét quanh tổn thương, dày và rõ nhét hơn mô xơ
quanh các nốt ở nền gan, và nhìn thấy viề ngấm thuốc ở thì tĩnh mạch cửa, thì
muộn hoặc thì chuyển tiếp . Đối lập với Vỏ không ngấm thuốc (đặc điểm phụ trợ
gợi ý HCC, trang 24) hoặc Ngấm thuốc dạng vành tia (dấu hiệu phụ trợ gợi ý ác
tính, trang 24).

Kích thước lớn nhất đo từ bờ ngoài đến bờ ngoài tổn thương:
• Đo đạc bao gồm cả phần “vỏ” .
• Chọn pha, chuỗi xung, mặt phẳng rõ ràng nhất.
• Không đo ở pha động mạch hoặc chuỗi xung khuếch tán nếu có sự khác biệt
rõ ràng với các pha khác (kích thước có thể bị đánh giá quá mức ở pha động
mạch do sự cộng dồn với các thành phần ngấm thuốc quanh u, trong khi đó
hình ảnh giải phẫu thường bị biến đổi trên chuỗi xung khuếch tán).

Phát triển nhanh

Tăng kích thước khối ≥ 50% trong ≤ 6 tháng

• Sự thay đổi tối thiểu 5mm là đủ để chắc chắn khối u thực sự phát triển hơn là
do lỗi đo đạc không chính xác.
• Đo trong cùng pha, chuỗi xung và mặt phẳng trong các lần khám khác nhau
nếu có thể.
• Chỉ áp dụng tiêu chuẩn Phát triển nhanh nếu có phim chụp CT hoặc MRI
trước đó có đủ chất lượng và kỹ thuật phù hợp để đánh giá sự phát triển của
khối u. Không đánh giá Phát triển nhanh khi so sánh với siêu âm hoặc siêu
âm tương phản trước đó.
20

Sơ đồ chẩn đoán

LI-RADS® v2018
CT/MRI Core

Đáp ứng điều trị

Các định nghĩa

Last Viewed

U trong tĩnh mạch LI-RADS®
U trong tĩnh
mạch
LR-TIV

Tổ chức ngấm thuốc rõ ràng trong tĩnh mạch, bất kể có nhìn thấy khối trong
nhu mô hay không

Các bằng chứng thêm vào để chẩn đoán u trong tĩnh mạch:
Các đặc điểm hình ảnh gợi ý u trong tĩnh mạch nhưng KHÔNG khẳng định sự có mặt của chúng
như sau:

• Tĩnh mạch tắc với thành có bờ ranh giới không rõ
• Tĩnh mạch tắc hạn chế khuếch tán
• Tĩnh mạch tắc nằm cạnh khối ác tính trong nhu mô
• Ngấm thuốc không đều trong tĩnh mạch không phải do nhiễu ảnh

Nếu thấy các dấu hiệu trên, cần xem xét kỹ lưỡng tĩnh mạch xem có tổ chức ngấm thuốc không.

Phân độ:
Phân độ là LR-TIV.

Đọc kết quả:
Chỉ rõ trong kết quả nguyên nhân hợp lý nhất.
Xem hướng dẫn dưới đây:

LR-TIV
Nếu tiếp giáp với LR-5

“Chắc chắn do HCC”

Nếu tiếp giáp với LR-4

“Khả năng cao do HCC”

Nếu kết hợp với khối thâm nhiễm

“Khả năng cao do HCC”

Nếu tiếp giáp với khối dạng “bia” (targetoid)
Nếu không

“Có thể do u ác không phải HCC”
“Bệnh nguyên
chưa chắc chắn”
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Tiêu chuẩn LR-M theo LI-RADS®
Khối dạng “bia” (Targetoid) (Xem định nghĩa và hình ảnh dưới đây)

HOẶC
Khối không dạng “bia” với một hoặc nhiều đặc điểm dưới đây:
•
•
•
•

Hình ảnh thâm nhiễm. Xem trang 28.
Hạn chế khuếch tán mạnh. Xem hướng dẫn (đang chờ).
Hoại tử hoặc thiếu máu nặng. Xem hướng dẫn (đang chờ).
Các đặc điểm khác đánh giá bởi bác sỹ chẩn đoán hình ảnh nghĩ
đến tổn thương ác tính không phải HCC (mô tả trong kết quả). Xem
hướng dẫn (đang chờ).

Không có u trong tĩnh mạch.
Không đạt tiêu chuẩn LR-5.

Dạng bia - Targetoid, định nghĩa
Hình ảnh dạng bia bắn. Sự sắp xếp đồng tâm của các thành phần bên trong.
Có thể nó phản ánh mật độ tế bào vùng ngoại vi nhiều và mô xơ hóa hoặc hoại tử ở trung tâm
Là các đặc điểm của
•
•
•

Ung thư biểu mô đường mật trong gan (iCCA)
Kết hợp HCC-ung thư biểu mô đường mật (phối hợp HCC-CCA hoặc cHCC-CCA)
Các tổn thương ác tính khác không phải HCC

Có thể là HCC trong trường hợp HCC hình ảnh không điển hình.
Do vậy, tổn thương dạng bia bắn gợi ý tổn thương ác tính không phải HCC nhưng không loại trừ HCC

Khối dạng bia, hình ảnh trên các pha và chuỗi xung khác nhau
Ngấm thuốc động của tổn thương dạng bia:
Ngấm thuốc viền
pha động mạch
(Rim APHE)

Là phân loại của tổn thương ngấm thuốc thì động mạch, trong đó tổn thương
ngấm thuốc chủ yếu phần ngoại vi

Thải thuốc
ngoại vi

Nghĩa là sự thải thuốc được quan sát chủ yếu ở vùng ngoại vi

Ngấm thuốc muộn
trung tâm

Ngấm thuốc dần ở trung tâm sau pha động mạch

Tổn thương dạng bia trên xung khuếch tán hoặc pha chuyển tiếp/pha gan - mật:
Hạn chế dạng bia

Nghĩa là trên xung khuếch tán phần ngoại vi hạn chế khuếch tán nhiều hơn ở
trung tâm

Hình bia trên pha
chuyển tiếp hoặc
pha gan –mật

Nghĩa là ở pha chuyển tiếp hoặc pha gan mật phần ngoại vi giảm tín hiệu
hơn phần trung tâm
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Đọc kết quả LR-M theo LI-RADS®
Đọc kết quả:
Các chẩn đoán phân biệt của LR-M bao gồm
• Thường gặp hơn: HCC với các dấu hiệu hình ảnh không điển hình, iCCA, cHCC-CCA
• Ít gặp hơn: các u ác tính nguyên phát hoặc thứ phát, các tổn thương lành tính như u máu xơ hóa
và áp-xe
Nếu có thể, các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh cần chỉ rõ trong kết quả đọc nguyên nhân khả dĩ nhất cho
mỗi tổn thương được phân loại LR-M, bởi vì thông tin này có thể ảnh hưởng đến việc điều trị, bao
gồm cả sự cần thiết cũng như cấp thiết của sinh thiết.
Sơ đồ dưới đây là hướng dẫn dựa trên hình ảnh để xác định nguyên nhân khả dĩ nhất trong các
nguyên nhân thường gặp hơn đã được liệt kê ở trên. Sự tăng các marker ung thư trong máu như
AFP và CA 19-9 (nếu có), có thể giúp cho chẩn đoán phân biệt (xem Câu hỏi thường gặp trang 39).

LR-M

Nếu hình
ảnh dạng
thâmcác
nhiễm
có ít nhất
một trong
dấu
hiệu hình ảnh dưới đây thì gợi ý
nguồn gốc tế bào gan
• Mỡ trong khối
• Sắt trong khối
• Sản phẩm của máu trong
khối
• Cấu trúc nốt trong nốt
• Cấu trúc dạng khảm
• Hình ảnh vỏ không ngấm
thuốc
• Tăng tín hiệu trên T1
• Hình ảnh tại pha gan – mật
tăng tín hiệu hơn nhu mô gan
(nếu pha gan – mật đủ chẩn
đoán)
Nếu tổn thương dạng bia

Ngoài ra

⚠️

“Khả năng cao là HCC”

“Có thể là HCC với hình ảnh không
điển hình hoặc là cHCC-CCA

“Có thể nhất là iCCA, cHCC-CCA,
hoặc HCC với các đặc điểm không
điển hình”

“Nguyên nhân chưa rõ ràng”

Sơ đồ nói trên không phải là tất cả. Nó chỉ gồm các nguyên nhân thường gặp trên các
bệnh nhân có yếu tố nguy cơ.
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Các định nghĩa

Last Viewed

Các dấu hiệu phụ trợ gợi ý ác tính theo LI-RADS® & các phương
pháp chẩn đoán hình ảnh có thể thấy các dấu hiệu này
Các dấu hiệu phụ trợ gợi ý ác tính, không đặc hiệu HCC
MRI MRI
ECA HBA

Dấu hiệu

Định nghĩa

Nốt kín đáo trên siêu
âm

Siêu âm không tiêm thuốc tương phản là nốt hoặc khối kín
đáo tương ứng với tổn thương thấy trên CT or MRI

+

+

+

Phát triển khá nhanh

Sự tăng kích thước của khối nhưng chưa đạt tiêu chuẩn là
phát triển nhanh. Xem trang 20 về định nghĩa của phát triển
nhanh.

+

+

+

Ngấm thuốc dạng
vành tia

Ngấm thuốc quanh tổn thương ở pha động mạch muộn hoặc
pha tĩnh mạch cửa sớm, tương ứng với dẫn lưu tĩnh mạch
trong u

+

+

+

Không có mỡ ở khối
đặc

Hầu như không có mỡ ở khối đặc so với gan nhiễm mỡ hoặc
ở trong u so với ngoài u

+/–

+

+

Hạn chế khuếch tán

Tín hiệu trên DWI tăng hơn nhu mô gan, không kèm hiệu ứng
T2 shine-through và/hoặc giá trị ADC giảm hơn nhu mô gan.

—

+

+

Tăng tín hiệu nhẹ trên Tín hiệu tăng nhẹ trên T2WI so với nhu mô gan và tương tự
T2W
hoặc giảm hơn so với lách không bị quá tải sắt

—

+

+

Iron sparing in solid
mass

Hầu như không có sắt ở khối đặc so với gan nhiễm sắt hoặc
ở trong u so với ngoài u

—

+

+

Giảm tín hiệu pha
chuyển tiếp

Tín hiệu toàn bộ hoặc 1 phần khối ở pha chuyển tiếp giảm
hơn rõ so với gan

—

—

+

—

—

+

CT

Giảm tín hiệu pha gan Tín hiệu toàn bộ hoặc 1 phần khối ở pha gan mật giảm hơn
mật
rõ so với gan
Các dấu hiệu phụ trợ gợi ý HCC
Dấu hiệu

Định nghĩa

“Vỏ” không ngấm
thuốc

Vỏ tổn thương không hiện lên là viền ngấm thuốc. Xem trang
20

CT

Cấu trúc nốt – trong – Sự có mặt của các nốt nhỏ hơn bên trong và có tính chất
nốt.
hình ảnh khác với nốt lớn ở ngoài

MRI MRI
ECA HBA

+

+

+

+

+

+

Cấu trúc khảm

Sự xuất hiện của các nốt hoặc đám tổn thương phân bố ngẫu
nhiên bên trong nốt, với các tính chất hình ảnh khác nhau

+

+

+

Mỡ trong khối, nhiều
hơn nhu mô gan lân
cận

Nhiều mỡ trong khối, toàn bộ hoặc một phần khối, so với nhu
mô gan lân cận

+/–

+

+

Sản phẩm của máu
trong khối

Chảy máu trong hoặc xung quanh tổn thương (không có sinh
thiết, chấn thương hay can thiệp)

+/–

+

+

+Thường đánh giá
được

– Không đánh giá
được

+ / – có thể hoặc không thể đánh giá được

ADC = apparent diffusion coefficient, DWI = Hình ảnh khuếch tán, ECA = chất tương phản ngoại bào,
HBA = chất tương phản gan mật, PVP = pha tĩnh mạch cửa, T2WI = Hình ảnh T2W
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Đáp ứng điều trị

Last Viewed

Các định nghĩa

Các yếu tố phụ trợ gợi ý lành tính theo LI-RADS®
& Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể phát hiện
Các dấu hiệu phụ trợ gợi ý lành tính
MRI MRI
ECA HBA

Dấu hiệu

Định nghĩa

Kích thước ổn định
≥ 2 năm

Không thay đổi kích thước đáng kể của tổn thương khi
thăm khám ≥ 2 năm mà không điều trị

+

+

+

Kích thước giảm

Giảm rõ kích thước theo thời gian, không phải do nhiễu
ảnh, lỗi đo hay khác biệt về kỹ thuật hay do hấp thu lại sản
phẩm của máu.

+

+

+

Ngấm thuốc tương
đương mạch máu

Dấu hiệu ngấm thuốc tương đương các mạch máu

+

+

+

Mạch máu không bị
thay đối hướng

Các mạch máu đi ngang tổn thương không bị đẩy lệch,
biến dạng hay các bất thường khác

+

+

+

Sắt trong khối nhiều
hơn gan

Nhiều sắt trong khối hơn tương đối so với nhu mô gan

+/–

+

+

Tăng tín hiệu đáng
kể trên T2

Tín hiệu trên T2W tăng mạnh so với gan, tương đương với
đường mật và các cấu trúc chứa dịch khác

—

+

+

Đồng tín hiệu pha
gan mật

Tín hiệu ở pha gan mật gần như tương đồng với gan

—

—

+

+ thường đánh giá
được

– không đánh giá
+ / – có hoặc không thể đánh giá được
được

CT

ECA = chất tương phản ngoại bào, HBA = chất tương phản gan mật, T2WI = Hình ảnh T2W
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Last Viewed

Các định nghĩa

Các đặc điểm đánh giá đáp ứng điều trị theo LI-RADS®
Viability

Sự có mặt của các tế bào u còn sống trong hoặc dọc bể mặt tổn
thương.
Sự còn tồn tại của u trên phương diện chẩn đoán hình ảnh không
đồng nghĩa với sự còn của u trên giải phẫu bệnh do chẩn đoán
hình ảnh không nhạy với các tổn thương hoặc u tồn dư vi thể

Sự ngấm thuốc như mong đợi
sau điều trị đặc hiệu

Sự ngấm thuốc về mặt không gian và thời gian như mong đợi sau
điều trị đặc hiệu
Đối với một vài phương pháp điều trị, dạng ngấm thuốc sớm sau
điều trị có thể không đáng tin cậy trong phân biệt phần u còn sót
hay không. Trong giai đoạn sớm sau can thiệp của những phương
pháp điều trị này, phân loại đánh giá điều trị khả dĩ nhất là LR-TR
Nghi ngờ

Không có tổn thương ngấm
thuốc

Không có ngấm thuốc trong hoặc dọc theo bờ tổn thương đã được
điều trị.
Chú ý: biến mất hoàn toàn tổn thương sau điều trị tại chỗ được coi
là tương đương với không còn ngấm thuốc.

Ngấm thuốc mạnh pha động
mạch (APHE) sau điều trị

“Thải thuốc” sau điều trị

Ngấm thuốc sau tiêm tương tự
trước điều trị

Các hình thái ngấm thuốc mạnh thì động mạch dạng nốt, khối và
không đều trong hoặc dọc bờ tổn thương, gợi ý đến khả năng còn
sống của tổ chức u.

Các hình thái thải thuốc dạng nốt, khối và không đều trong hoặc
dọc bờ tổn thương, gợi ý đến khả năng còn sống của tổ chức u.

Các hình thái ngấm thuốc dạng nốt, khối hoặc dày và không đều
tương tự như trước điều trị trên tất cả các pha chụp sau tiêm trong
hoặc dọc bờ tổn thương đã được điều trị gợi ý đến khả năng còn
sống của tổ chức u, kể cả không có ngấm thuốc thì động mạch và
thải thuốc.
26

LI-RADS® v2018
CT/MRI Core

Sơ đồ chẩn đoán

Đáp ứng điều trị

Last Viewed

LR-1 và LR-2

Các ví dụ về LR-1 và LR-2
Chắc chắn:

LR-1

• Nang
• U máu
• Rối loạn tưới máu (ví dụ: thông động tĩnh mạch)
• Các đảo gan lành trên nền gan mỡ hoặc nhiễm mỡ khu trú
• Phì đại giả u
• Xơ hoá hoặc sẹo khu trú
Tự biến mất
Dánh sách trên đây không phải là đủ tất cả

Có khả năng:

LR-2

• Nang
• U máu
• Rối loạn tưới máu (ví dụ: thông động tĩnh mạch)
• Các đảo gan lành trên nền gan mỡ hoặc nhiễm mỡ khu trú
• Phì đại giả u
• Confluent xơ hoá hoặc sẹo khu trú
Nốt riêng biệt và không có dấu hiệu hình ảnh ác tính (xem ở dưới)
Danh sách trên không phải là đủ tất cả

Nốt đặc < 20 mm rõ ràng so với nền các nốt khác và không có đặc điểm
chính của HCC, không có đặc điểm LR-M , và không có đặc điểm phụ
của ác tính
Nốt riêng biệt và không có
dấu hiệu ác tính

Ví dụ hay gặp:
•
•
•
•
•

Tăng tín hiệu T1
Giảm tín hiệu T2
Nhiễm sắt
Tăng tín hiệu pha gan mật
Kết hợp các dấu hiệu trên

Không ngấm thuốc động mạch,
thải thuốc, vỏ, phát triển nhanh
Không có đặc điểm của LR-M
(xem trang 22)
Không có đặc điểm phụ của ác
tính (xem trang 24)

Nếu ≥ 20 mm, xếp LR-3 hoặc cao hơn tùy đặc điểm hình ảnh

⚠️

Chú ý: Các nốt với hình ảnh gợi ý tăng sản thể nốt khu trú (FNH) hoặc
u tuyến gan (HCA) thường được phân loại là LR-3. Với sự cẩn thận, có
thể xếp chúng vào nhóm LR-2. Không nên xếp loại LR-1.
Lưu ý: Đây là những chẩn đoán loại trừ ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ
cao
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Các định nghĩa

Các tổn thương với hình ảnh thâm nhiễm
Tổn thương với hình
ảnh thâm nhiễm

Các tổn thương với bờ ranh giới không rõ (vùng chuyển tiếp nhoè)
thường là tổn thương ác tính với dạng hình phát triển dạng “thấm”.

Thuật ngữ học:
• Tổn thương ác tính với dạng phát triển “thấm” thường được gọi là “thâm nhiễm”.
• LI-RADS sử dụng thuật ngữ hình ảnh thâm nhiễm. Lý do: có thể là thâm nhiễm thật sự của tế bào
u vào trong nhu mô gan, lẫn với các nốt rất nhỏ, hoặc cả hai. Sự phân biệt là khó khăn.
Các chẩn đoán phân biệt cho tổn thương ác tính với hình ảnh thâm nhiễm trên CT và MRI:
• Thường gặp: HCC
• Không thường gặp: iCCA, cHCC-CCA, di căn gan từ các tạng ngoài gan, lymphoma
Phát hiện tổn thương ác tính với hình ảnh thâm nhiễm trên CT và MRI:
• Có thể biểu hiện là khối ranh giới không rõ lan toả, lan đến quá một phân thùy gan
• Khó phát hiện mặt dù kích thước lớn
• Hình ảnh trước tiêm có thể hữu ích.
• Thường cần phải xem xét tất cả hình ảnh có thể một cách cẩn thận.
• Các dấu hiệu gợi ý (danh sách 1 phần):
• U trong tĩnh mạch (thường là đầu tiên và là bằng chứng hữu ích nhất)
• Tắc tĩnh mạch mà không phải là tắc mạn tính lành tính
• Tín hiệu/tỷ trọng không đồng đều
• Giảm nhẹ tín hiệu trên T1W, tăng tín hiệu trên T2W, hạn chế khuếch tán
• Ngấm thuốc không đồng nhất ở trên 1 hoặc nhiều pha
• Có nhiều nốt giới hạn không rõ hoặc mờ nhạt
• Cấu trúc đảo lộn

Bẫy chẩn đoán: một số tổn thương lành tính có thể có hình ảnh dạng thâm nhiễm và bị nhầm là ác
tính. Ví dụ: các ổ hoặc vùng tổn thương rối loạn tưới máu, các ổ nhiễm mỡ hoặc sắt khu trú. Chìa
khóa chẩn đoán: chúng không xâm lấn tĩnh mạch hay gây tắc mạch hay biến đổi cấu trúc nhu mô.
Phân loại LI-RADS trên các tổn thương ranh giới không rõ:
Tổn thương ranh giới không rõ chưa có bằng chứng mô bệnh học ở bệnh nhân nguy cơ cao HCC

Nếu u trong tĩnh mạch

LR-TIV

Nếu nghĩ là tổn thương lành tính hoặc do rối loạn tưới máu, nhiễm
mỡ, nhiễm sát hoặc các tiến trình khác ở nhu mô gan không phải u

LR-2

Nếu đạt tiêu chuẩn LR-5 (ví dụ, APHE + “thải thuốc”)

LR-5

Trường hợp khác

LR-M
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Câu hỏi thường gặp

Bắt đầu
Thế nào là tổn thương LI-RADS?
Là 1 vùng rõ ràng khác với nhu mô gan xung quanh trên hình ảnh, nó có thể là tổn thương thực sự (khối
hay nốt ) hoặc là giả u (rối loạn tưới máu, tăng sản giả u, nhiễu ảnh )

Tại sao LI-RADS không áp dụng với các bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ, hay các bệnh nhân
< 18 tuổi, hoặc với các bệnh nhân xơ gan do xơ hoá gan bẩm sinh?
Giá trị dự báo dương tính cho HCC trên hình ảnh có thể không đủ cao trên các nhóm bệnh nhân trên.

Tại sao LI-RADS không áp dụng trên các bệnh nhân xơ gan do các bệnh lý mạch máu như giãn
mao mạch ngoại vi chảy máu, hội chứng Budd-Chiari, tắc mạn tính tĩnh mạch cửa, bệnh tim xung
huyết, hoặc tăng sản nốt tái tạo lan toả?
Các bệnh lý trên thường đi kèm với các nốt tăng sản lành tính gần giống HCC trên hình ảnh, gây ra
dương tính giả.

Tôi không chắc bệnh nhân có xơ gan hay không. Tôi có thể áp dụng CT/MRI LI-RADS?
Bạn có thể áp dụng LI-RADS và đưa ra phân loại điều kiện. Ví dụ: “khối 25 mm với hình ảnh APHE và
thải thuốc. Nếu bệnh nhân có xơ gan hoặc viêm gan mạn tính virus B, tổn thương đạt tiêu chuẩn LR-5
(chắc chăn HCC).”

Cơ sở của tôi là một trung tâm ghép tạng và cần phải sử dụng hệ thống OPTN. Tôi có thể sử dụng
LI-RADS thay cho hoặc thêm vào OPTN được không?
Có, bạn có thể sử dụng LI-RADS trên bất cứ bệnh nhân nào có xơ gan, viêm gan mạn tính virus B hoặc
có HCC (hiện tại hoặc tiền sử). Bao gồm cả các ứng viên chờ ghép gan hoặc các người nhận với bất kỳ
yếu tố nguy cơ nào nói trên.

Bệnh nhân của tôi có khối u ác tính đang hoạt động ngoài gan. Tôi có thể sử dụng LI-RADS
không?
Có. LI-RADS có thể được áp dụng, tuy vậy phân loại LR-5 nên được đưa ra với sự lưu ý nhất định, vì
tiêu chuẩn hình ảnh của LI-RADS cũng như các phân loại chưa được phát triển và kiểm định trên nhóm
bệnh nhân này. Các tổn thương ác tính ngoài gan đi kèm làm giảm giá trị dự báo dương tính của đối với
HCC, đặc biệt nếu khối u nguyên phát giàu mạch. Nếu còn nghi ngờ, nên phân loại là LR-M thay vì LR5; cần cân nhắc các yếu tố hình ảnh thêm vào và hội chẩn đa chuyên khoa.

Tại sao LI-RADS không áp dụng cho các thăm khám CT hoặc MRI đơn pha?
Các đặc tính hình ảnh chính của LI-RADS chỉ có thể có được trên hình ảnh đa pha. Xem trang 13 về
khuyến cáo kỹ thuật cho LI-RADS.
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Bắt đầu
Làm thế nào để tôi đánh giá và đọc kết quả các tổn thương trên CT và MRI đơn pha trên bệnh
nhân có yếu tố nguy cơ?
Đưa ra chẩn đoán tốt nhất hoặc các chẩn đoán phân biệt. Đề nghị CT hoặc MRI đa pha nếu phân
loại LI-RADS hữu ích trong quản lý/điều trị bệnh nhân.

Tại sao tôi không nên phân loại LI-RADS cho các tổn thương đã có giải phẫu bệnh ác tính
hoặc tổn thương lành tính không phải nguồn gốc tế bào gan?
Việc phân loại LI-RADS cho một tổn thương đã có bằng chứng giải phẫu bệnh (mà trong đó đã
chắc chắn chẩn đoán) có thể gây ra sự lẫn lộn, đặc biệt là trong phân loại LI-RADS đã có những sự
không chắc chắn (ví dụ, LR-2, LR-3, LR-4, hoặc LR-M).

Tôi có nên phân loại LI-RADS cho tổn thương được chứng minh là lành tính có nguồn gốc tế
bào gan (ví dụ: nốt tái tạo hoặc loạn sản regenerative or dysplastic nodules)?
Đây là các trường hợp ngoại lệ đối với các quy luật trên. Trong trường hợp các nốt tái tạo hoặc loạn
sản đã biết, ta thêm phân loại LI-RADS vào chẩn đoán. Xếp loại LR giúp giảm bớt nguy cơ giải phẫu
bệnh dương tính-âm tính giả, giúp dễ theo dõi tiến triển của tổn thương và để quyết định quản lý tổn
thương
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Có gì mới
Tại sao LI-RADS thay đổi tiêu chuẩn LR-5?
Để đạt sự congruency với tiêu chuẩn mới của AASLD năm 2018.

Điều này ảnh hưởng thế nào đến độ đặc hiệu của LR-5 trong chẩn đoán HCC?
Tiêu chuẩn cải tiến ít chặt chẽ hơn 1 chút, độ đặc hiệu có thể giảm hơn 1 chút. Sự giảm này là nhỏ,
tuy nhiên giống như những nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng ở nhóm bệnh nhân nguy cơ
cao, nốt có đường kính 10-19mm, ngấm thuốc động mạch không phải viền và thải thuốc trung tâm
>90% độ đặc hiệu cho HCC

Tại sao LI-RADS loại bỏ bớt các phân loại –us và –g?
Để cho đơn giản và đáp ứng với nhu cầu của người dùng quốc tế, tránh những sự phức tạp

Tại sao LI-RADS v2018 thay đổi định nghĩa của phát triển nhanh ?
Để đơn giản hóa và thống nhất với tiêu chuẩn AASLD và OPTN.

Để chắc chắn sự thay đổi trong đo đạc đại diện cho sự phát triển thật sự, không phải là sai số đo,
LI-RADS đưa ra ngưỡng sự thay đổi đáng kể là 5-mm.

31

Sơ đồ chẩn đoán

LI-RADS® v2018
CT/MRI Core

Đáp ứng điều trị

Last Viewed

Câu hỏi thường gặp

Có gì mới?
Sự thay đổi của các định nghĩa ảnh hưởng thế nào đến các đặc tính của phát triển u ?
Sự ảnh hưởng lên các phân loại được tổng hợp dưới đây
Thăm khám trước
≤6
tháng
trước

LI-RADS
v2017

LI-RADS
v2018

Phát triển
nhanh

Phát triển
nhanh

Phát triển
nhanh

Phát triển
Khá nhanh

Phát triển
Khá nhanh

Phát triển
Khá nhanh

Thăm khám hiện tại

> 50%

=
Tăng kích thước
> 100%

>6
tháng
trước

=
Tăng kích thước

≤ 24
tháng
trước

Nốt mới
≥ 10 mm

=

Các thay đổi giới thiệu ở v2018 sẽ ảnh hưởng đến phân loại thể nào?

Các ảnh hưởng đến phân loại được tổng hợp dưới đây:
LI-RADS
v2017
Thấy được
trên siêu âm
sàng lọc trước đó
+
Kích thước
10-19 mm

LI-RADS
v2018

LR-5us

LR-5

LR-4

LR-5

LR-5g

LR-5

+
APHE

Thải thuốc
Không ngoại vi

Các TH khác

Không viền

+
Kích thước
10-19 mm

+
Kích thước tăng
> 50% trong
Không viền
≤ 6 tháng
APHE

APHE=ngấm thuốc mạnh thì động mạch
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Có gì mới?
Các thay đổi trong v2018 sẽ ảnh hưởng thế nào đến phân loại? (Cont’d)
Các ảnh hưởng lên phân loại được tổng hợp dưới đây:

+
Kích thước
10-19 mm

+

Kích thước
10-19 mm

+

Kích thước
≥ 20 mm

+

LR-5

LR-4

LR-5

LR-4

LR-5

LR-4

LR-5

LR-4

Nốt mới
≥ 10 mm

APHE Kích thước tăng
Không viền > 100% trong
>6 tháng

+

Kích thước
≥ 20 mm

+
“Vỏ”
ngấm thuốc

APHE
Không viền

+

LI-RADS
v2018

Kích thước tăng
“Vỏ”
ngấm thuốc > 100% trong
>6 tháng

APHE
Không viền

+

+

LI-RADS
v2017

+

APHE
Không viền

Nốt mới
≥ 10 mm
APHE = nốt ngấm thuốc mạnh thì động mạch
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Có gì mới?
Tôi là bác sỹ chẩn đoán hình ảnh ở một trung tâm ghép tạng ở Hoa Kỳ. Điểm mấu chốt khác
nhau giữa LI-RADS 5 và OPTN Class 5 là gì?
Chỉ có một substantive difference giữa LI-RADS 5 và OPTN Class 5:

LI-RADS
v2018
+
Kích thước
10-19 mm

+

=

LR-5

OPTN
Không chắc chắn HCC
(Không phải Class 5)

APHE
Thải thuốc
Không viền Không ngoại vi

Các khác biệt khác là gì?
Sự khác nhau về phân loại. Ví dụ:

Dấu hiệu

LI-RADS v2018

OPTN

10-19 mm + APHE + TG

LR-5

OPTN 5A-g

10-19 mm + APHE + Thải thuốc không-ngoại vi + “Vỏ”
ngấm thuốc

LR-5

OPTN 5A

20-50 mm + APHE + 1 hoặc nhiều các dấu hiệu hình ảnh
chính thêm vào

LR-5

OPTN 5B

> 50 mm + APHE + 1 hoặc nhiều các dấu hiệu hình ảnh
chính thêm vào

LR-5

OPTN 5X

LR-TIV

OPTN 5X

LR-M

Không đạt tiêu
chuẩn HCC

Tổ chức phần mềm ngấm thuốc trong tĩnh mạch

Một hoặc nhiều hơn dấu hiệu của LR-M
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Các phân loại chẩn đoán LI-RADS®
Các phân loại chẩn đoán theo LI-RADS là gì?
Các phân loại phản ánh khả năng bị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), các tổn thương ác tính
không phải HCC hoặc lành tính.

Các phân loại Do LI-RADS tương xứng chính xác phân loại mô bệnh học?

Không, các phân loại phản ánh khả năng; chúng không tương xứng chính xác với phân loại theo mô
học.
Ví dụ, trong khi tất cả các LR-1 observations là lành tính, không phải tổn thương lành tính nào cũng
được phân loại là LR-1. In particular, các nốt tái tạo và loạn sản bậc thấp không được phân loại là
LR-1 vì hình ảnh không loại trừ ác tính một cách chắc chắn trên các tổn thương này.
Tương tự, tất cả các tổn thương LR-5s là HCC, nhưng không phải mọi HCC được phân loại là LR-5.
In particular, HCCs < 10 mm, HCCs không ngấm thuốc mạnh thì động mạch, và HCCs với các dấu
hiệu không điển hình (ví dụ: ngấm thuốc mạnh thì động mạch dạng viền) không phân loại là LR-5.

Tất cả LR-1s là lành tính, tổn thương không phải tế bào gan và giả tổn thương
What is the differential Chẩn đoán of each diagnostic category?
Phần lớn LR-2s lành tính; một phần nhỏ là loạn sản hoặc ác tính
LR-3s đa dạng từ lành tính đến các nốt loạn sản cho đến HCCs
Hầu hết nhưng không phải tất cả LR-4s là HCC

Gần như tất cả LR-5s là HCC
Hầu hết nhưng không phải tất cả các
u trong tĩnh mạch là do HCC

Hầu hết các LR-M là ác tính không phải HCCs
Ác tính,
không HCC

Một vài tổn thương LR-Ms là HCCs
Với các đặc điểm không điển hình

HCC
HGDN

Nhiều LR-3s là các giả tổn thương mạch

LGDN

RN
Lành tính,
Không HC

LR-1

LR-2

LR-3

LR-4

LR-5

TIV

LR-M

Một phần nhỏ LR-Ms là
tổn thương lành tính ít gặp
(ví dụ, u máu xơ hóa)

HC = hepatocellular. HGDN = high=grade dysplastic nodule. LGDN = low-grade dysplastic nodule. RN = regenerative nodule
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Các phân loại chẩn đoán theo LI-RADS®
Tỷ lệ phần trăm của HCC và tổn thương ác tính theo mỗi phân độ LI-RADS là bao nhiêu??
Tỷ lệ phần trăm (độ tin cậy 95%) của mỗi phân độ LR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, và LR-M được
tổng kết lại dưới đây:

LR-5

100
95% HCC
98% ác tính
90
LR-4

80
74% HCC
81% ác tính

Tỉ lệ phần trăm HCC

70
60

LR-M

50
LR-3
40

37% HCC
39% ác tính

30

LR-2
37% HCC
94% ác tính

20
16% HCC
18% ác tính

10

⚠️

LR-1
0% HCC
0% ác tính

0
0

10

20

30

40

50

60

Sự ước lượng có thể bị sai
lệch do sai số trong lựa
chọn mẫu đã có mô bệnh
học
70
80
90
100

Tỉ lệ phần trăm ác tính chung

⚠️

Biểu đồ trên lấy dữ liệu từ bản 2014 và 2017. Dữ liệu sử dụng v2018 chưa có .

Reference
Lim C, van der Pol C, McInnes MDF et al. (unpublished)
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Phân loại đáp ứng điều trị theo LI-RADS®
Phân loại đáp ứng điều trị theo LI-RADS là gì?
Là các phân loại phản ánh khả năng còn sót của tổn thương sau điều trị tại chỗ.

Phân loại đáp ứng điều trị theo LI-RADS có tương ứng chính xác với sự sống còn theo mô
học của u không?
Không, phân loại phản ánh khả năng, không tương ứng chính xác với sự sống còn về mô học.
Ví dụ, các phương pháp hình ảnh không xâm lấn không thể loại trừ các ổ nhỏ của tế bào u còn
sống. Vi vậy, LR-TR không còn u có nghĩa là không có bằng chứng về tổ chức u còn sống theo đại
thể, không loại trừ được sự sống của u về mô học.
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Chẩn đoán
Tại sao LI-RADS không có phân loại cho HCC đã có mô bệnh học kiểu như BIRADS 6?
Sinh thiết đóng vai trò ít quan trọng trong quá trình chẩn đoán và quản lý HCC ở những bệnh nhân
có yếu tố nguy cơ cao, khác so với vai trò của sinh thiết trong ung thư vú. Tuy nhiên, đôi khi phân
loại như vậy có thể có ích trong 1 số tình huống và cân nhắc đưa vào cập nhật LIRADS năm 20212022.

Tôi quyết định thế nào nếu tổn thương không phân loại được (LR-NC)?
Tổn thương được coi là không phân loại được nếu các pha hình ảnh chủ chốt bị thiếu hoặc chất
lượng kém, ngăn ta đánh giá một hoặc nhiều đặc điểm hình ảnh chính. Hệ quản là, sự phân loại rất
khó có thể xếp loại lành tính (LR-1 or LR-2) hay ác tính (LR-4, LR-5, LR-M).

Không phân loại LR-NC nếu tổn thương có thể xếp loại giữa LR-1 vs LR-2 hoặc giữa LR-4 vs LR-5
vs LR-M.
Không xếp loại LR-NC nếu các đặc điểm hình ảnh ít gặp hoặc không thể phát hiện các đặc điểm.

Sự khác nhau giữa LR-5 và LR-M?
LR-5 chỉ ra 100% HCC. LR-M chỉ ra tỉ lệ ác tính cao nhưng không phải điển hình là HCC

Tại sao LI-RADS có phân loại LR-M ?
LR-M được tạo ra để phân loại các tổn thương có nguy cơ cao ác tính nhưng thiếu những đặc điểm
điển hình của HCC. CĐ phân biệt những tổn thương này bao gồm HCC với đặc điểm hình ảnh
không điển hình và tổn thương ác tính không phải HCC như iCCA và cHCC-CCA. Sự phân định
giữa các tổn thương ác tính khác nhau quan trọng trong tiên lượng và điều trị . Ví dụ, ghép gan
thường chống chỉ định ở bệnh nhân có iCCA hoặc cHCC-CCA, trong khi đó ghép gan có thể là
phương pháp điều trị triệt căn cho HCC. Phân loại LR-M giúp các bác sĩ điều trị và bệnh nhân tính
đến khả năng u ác tính không phải HCC, thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định điều trị

LR-M có loại trừ HCC?
LR-M không loại trừ HCC. Chẩn đoán phân biệt cho LR-M gồm HCC có đặc điểm hình ảnh không
điển hình, iCCA và các tổn thương ác tính khác. Dựa trên dữ liệu hiện tại có khoảng 1/3 LR-M là
HCC, khoảng 2/3 không phải HCC và 5% lành tính
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Chẩn đoán
Nếu sự phân biệt giữa HCC, iCCA, và cHCC-CCA có thể quan trọng, tại sao không phân tách
từng phân loại LI-RADS chỗ mỗi loại u?
Hiện tại chưa có đủ bằng chứng khoa học để phát triển tiêu chuẩn và phân loại để phân biệt các u
này với độ chắc chắn 100%. Vì thế, LI-RADS là một phân loại đơn lẻ, M, chỉ ra khả năng cao của
tổn thương thuộc 1 trong các loại u ác tính này
Như đã nói , tuy nhiên , có những thời điểm mà các đặc điểm hình ảnh cho phép các bác sỹ thu
hẹp danh sách chẩn đoán . Trong các tình huống này, chỉ ra những loại u có thể đúng nhất hữu ích
trong điều trị cho bệnh nhân, kể cả khi độ chắc chắn không đạt 100%. Xem trang 23 về hướng dẫn
đọc kết quả LR-M.

Tôi phải phân loại thế nào với các tổn thương dạng thâm nhiễm không đạt tiêu chuẩn LR-TIV
hoặc LR-5?
LR-M. Hình ảnh thâm nhiễm gợi ý ác tính nhưng không cho độ chắc chắn 100% HCC. Tổn thương
ác tính không-HCC và vài tổn thương lành tính có thể có hình ảnh thâm nhiễm. Xem trang 28. Thêm
nữa, các tiêu chuẩn hình ảnh dùng để phân biệt HCC thâm nhiễm với tổn thương ác tính khôngHCC chưa được hợp thức hóa. Do vậy, LR-M là phân loại hợp lý nhất.
Tuy nhiên, vì phần lớn các khối với hình ảnh thâm nhiễm trên bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao là
HCC, cân nhắc thêm vào trong kết quả là bệnh nguyên có thể nghĩ đến nhất là HCC.
• Ví dụ: “LR-M với hình ảnh thâm nhiễm, có thể là HCC mà không đạt tiêu chuẩn LR-5.” Xem trang
28.

Ở trang 23, LI-RADS chỉ ra rằng tăng marker AFP và CA 19-9 trong máu có thể làm hẹp lại các
chẩn đoán phân biệt của LR-M. Mốc tăng AFP và CA 19-9 và diễn giải ?
Không có giá trị ngưỡng (cutoffs) cho đánh giá AFP hoặc CA 19-9 huyết thanh. Giá trị “bình thường”
của các marker này là ≤ 10 ng/mL và ≤ 37 Units/mL, tương ứng , tuy nhiên phiên giải các kết quả
nói trên là không đơn giản. Giá trị phụ thuộc vào bệnh nguyên của bệnh lý gan và có thể dao động
tùy thuộc mức độ hoạt động của bệnh lý gan. Vì những nguyên nhân này, sự tăng ở mức độ ít của
các marker nói trên có giá trị dự báo dương tính thấp cho HCC hoặc CCA. Ngược lại, giá trị tăng rất
cao, ví dụ AFP >400 ng/mL, cho độ đặc hiệu cao nhưng độ nhạy thấp. Thông thường, xu hướng
biến đổi theo thời gian hữu dụng hơn là giá trị tại một thời điểm. Ví dụ, sự tăng AFP từ 20 đến 60
ng/mL gợi ý HCC, trong khi đó giá trị 60 ng/mL tại một thời điểm không có giá trị bằng. Một khó khăn
khác đó là sự hạn chế khi hiểu các marker này tốt như thế nào trong việc phân biệt cHCC-CCA với
HCC hoặc iCCA . Phiên giải sự tăng của các marker này cũng trở nên khó khăn nếu bệnh nhân có
các hình ảnh bệnh lý khác nhau, có thể có các ung thư khác nhau phát triển đồng thời, ví dụ HCC ở
tổn thương LR-5 và iCCA trong một tổn thương LR-M. Cần phải có nghiên cứu để hiểu và phiên giải
tốt hơn giá trị của AFP, CA 19-9, và các marker khác.
Mặc dù những luận điểm trên, một số hướng dẫn vẫn có ích và được cung cấp ở các trang sau
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Dưới đây là hướng dẫn chung trong phiên giải sự tăng của AFP:
• Tăng đáng kể AFP (≥ 200 ng/mL) → khả năng HCC cao
• Tăng trung bình AFP (≥ 100 ng/mL) →Khả năng HCC từ trung bình đến cao
Dưới đây là hướng dẫn phiên giải sự tăng CA 19-9:
• Tăng đáng kể CA 19-9 (≥ 200 Units/mL) → khả năng iCCA cao
• Tăng trung bình CA 19-9 (≥ 100 Units/mL) → khả năng iCCA từ trung bình đến cao
Các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh được khuyến khích phiên giải các giá trị marker sinh học trong hoàn
cảnh hội chẩn đa khuyên khoa.

Làm thế nào để phân loại một khối u trong tĩnh mạch?
LR-TIV. U trong tĩnh mạch là ác tính. Mặc dù HCC là nguyên nhân thường gặp nhất, các u khác có
thể phát triển trong mạch máu như iCCA, cHCC-CCA, và hiếm hơn đó là tổn thương thứ phát ở
gan.

Xem xét kỹ càng hình ảnh của khối u lân cận trong nhu mô. Phân loại LI-RADS của khối đó (nếu có)
có thể giúp bạn nghĩ đến nguyên nhân khả dĩ nhất của khối u trong tĩnh mạch. Thông tin này không
làm thay đổi phân loại, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến điều trị và nên được đọc kết quả.
• Các ví dụ:
• “LR-TIV tiếp giáp với khối
• “LR-TIV tiếp giáp với khối
• “LR-TIV tiếp giáp với khối
không - HCC.”
• “LR-TIV tiếp giáp với khối

nhu mô LR-4, khả năng là HCC.”
nhu mô LR-5, chắc chắn là HCC.”
nhu mô LR-M, có thể do tổn thương ác tính

Xem trang 21

nhu mô dạng thâm nhiễm, khả năng do HCC.”

Tại sao LI-RADS thay đổi LR-5V sang LR-TIV?
Vì các tổn thương ác tính không-HCC (ví dụ iCCA, cHCC-CCA) có thể gây u trong tĩnh mạch, việc
phân loại tất cả các tổn thương u trong tĩnh mạch là LR-5V (ví dụ: chắc chắn HCC với u trong tĩnh
mạch) là không đúng.

Bảng chẩn đoán LI-RADS bao gồm các nốt không ngấm thuốc mạnh thì động mạch hay
không có bất cứ đặc điểm chính nào khác. Tôi thấy bối rối. Làm thế nào để phát hiện các tổn
thương trên ngay từ đầu?

Nốt không ngấm thuốc mạnh thì động mạch hay không có bất cứ dấu hiệu hình ảnh chính nào khác
vẫn có thể thấy được dựa vào các dấu hiệu phụ gợi ý ác tính, gợi ý lành tính hoặc các dấu hiệu hình
ảnh khác (ví dụ, tăng tín hiệu T1, giảm tín hiệu T2, giảm tín hiệu trên DWI, tăng tín hiệu pha gan mật
- HBP).
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Bạn có thể giải thích làm thế nào để phân loại nốt riêng biệt< 20 mm không có các dấu hiệu
hình ảnh chính cũng như đặc điểm của LR-M?
Nốt < 20 mm không có đặc điểm chính cũng như đặc điểm của LR-M thường được phân loại là LR2. Ví dụ nốt lắng đọng sắt, nốt tăng tín hiệu T1, nốt giảm tín hiệu T2, nốt giảm tín hiệu trên DWI, và
các nốt tăng tín hiệu trên pha gan mật - HBP.
Nếu nốt có một hoặc nhiều các dấu hiệu phụ (AFs) gợi ý ác tính và không có dấu hiệu phụ trợ gợi ý
lành tính, nó nên được nâng loại thành LR-3. Ví dụ nốt nhiễm mỡ, nốt tăng tín hiệu T2, các nốt hạn
chế khuếch tán, và các nốt giảm tín hiệu trên pha gan mật – HBP.
Sơ đồ dưới đây giải thích cách phân loại với các nốt này, dựa trên sự có mặt của các yếu tố phụ trợ.

nốt <20 mm:
• Không: ngấm thuốc mạnh thì động mạch, “thải thuốc”, “vỏ/bao”, hay phát triển nhanh
• Không có đặc điểm của LR-M

Ví dụ

Không có yếu tố
phụ gợi ý ác tính

≥ 1 dấu hiệu phụ
gợi ý ác tính
và
≥ 1 dấu hiệu phụ
gợi ý lành tính

LR-2

LR-2

≥ 1 dấu hiệu phụ
ác tính
và
LR-3
Không có
dấu hiệu phụ lành tính

•
•
•
•
•

Nốt đọng sắt
Nốt tăng tín hiệu T1
Nốt giảm tín hiệu T2
Nốt giảm tín hiệu DWI
Nốt tăng tín hiệu pha gan
mật - HBP

Comments

Là nốt LR-2 không có đặc
điểm ác tính (xem trang
20, trang 22, trang 24).

Nốt với các đặc điểm
• Mỡ trong tổn thương (dấu
hiệu phụ ác tính) và
• Giảm kích thước tự nhiên
(dấu hiệu phụ lành tính)

Không tinh chỉnh phân loại
do sự có mặt của các yếu
tố phụ đối nhau

Nốt với MỘT HOẶC NHIỀU
các đặc điểm:
• Mỡ trong tổn thương
• Tăng tín hiệuT2
• Hạn chế khuếch tán
• Giảm tín hiệu pha gan
mật - HBP

Sự có mặt của một hoặc
nhiều dấu hiệu phụ gợi ý
ác tính loại trừ phân loại
LR-2 và đặt nốt đó vào
góc trên bên trái của bảng
chẩn đoán theo CT/MRI
(xem trang 8)–ví dụ, LR-3.

AF = ancillary feature = dấu hiệu phụ
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Chẩn đoán
Bạn có thể giải thích làm thê nào để phân loại nốt ≥ 20 mm không đi kèm với các dấu hiệu
chính hoặc các đặc điểm của LR-M?
Nó phụ thuộc vào việc các nốt này có dấu hiệu phụ hay không (AFs).
Nếu chúng không có các dấu hiệu phụ hoặc nếu các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh không áp dụng các
dấu hiệu phụ (AFs), thì các nốt này được phân loại LR-3, nằm trong ô thứ hai từ bên trái sang ở
hàng trên cùng của bảng chẩn đoán CT/MRI:

CT/MRI Bảng chẩn đoán
Ngấm thuốc mạnh thì động mạch (APHE)

Kích thước Observation (mm)
Đếm các yếu tố chính thêm vào:
• “Thải thuốc” không ngoại vi
• “Vỏ” ngấm thuốc
• Phát triển nhanh

APHE không viền

Không APHE

< 20

≥ 20

< 10

10-19

≥ 20

Không

LR-3

LR-3

LR-3

LR-3

LR-4

Một

LR-3

LR-4

LR-4

LR-4
LR-5

LR-5

≥ Hai

LR-4

LR-4

LR-4

LR-5

LR-5

Bao gồm cả các nốt tăng tín hiệu trên T1, các nốt giảm tín hiệu T2, các nốt giảm tín hiệu trên DWI,
và các tăng tín hiệu trên HBP.
Nếu, mặt khác, nốt có một hoặc nhiều dấu hiệu phụ gợi ý ác tính, và không có dấu hiệu phụ gợi ý
lành tính, và các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh lựa chọn áp dụng các dấu hiệu phụ này, thì được phân
loại là LR-4. Ví dụ: các nốt nhiễm mỡ, các nốt tăng tín hiệu T2, các nốt hạn chế khuếch tán, và các
nốt giảm tín hiệu trên pha gan mật - HBP.

Với nốt riêng biệt không có các dấu hiệu hình ảnh chính và các đặc điểm của LR-M, tại sao
các nốt này < 20 mm thì được phân loại là LR-2 or LR-3 (nếu có các dấu hiệu phụ gợi ý ác
tính) trong khi nếu ≥ 20 mm thì được phân loại là LR-3 hoặc LR-4 (nếu có các dấu hiệu phụ
gợi ý ác tính)?
Do sự khác biệt về kích thước. Các nốt ≥ 20 mm có khả năng ác tính cao hơn các nốt < 20 mm và
như vậy nên được xếp vào phân loại cao hơn.
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Tại sao không thể dùng các yếu tố phụ để nâng bậc lên LR-5?
Các dấu hiệu phụ tăng độ tin cậy của chẩn đoán và thay đổi khả năng ác tính. Tuy vậy, không đủ độ
đặc hiệu để nâng bậc lên LR-5.

Tại sao LI-RADS lại để các dấu hiệu phụ là tùy chọn?

Việc này để khuyến khích các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh đón nhận LI-RADS bằng cách giảm sự
phức tạp của phân loại này. Khi trở nên quen thuộc hơn với LI-RADS, họ có thể sử dụng các dấu
hiệu phụ để cải thiện hơn nữa thực hành lâm sàng.

Tôi nên làm gì nếu có vài dấu hiệu phụ gợi ý ác tính và dấu hiệu phụ khác gợi ý lành tính?
Không làm thay đổi phân loại (xem trang 9).

Như thế nào nếu có nhiều dấu hiệu phụ gợi ý ác tính hơn là các dấu hiệu gợi ý lánh tính?
Không thay đổi phân loại (xem trang 9).

Tại sao quy luật tiebreaking chọn phân loại với độ chắc chắn ít hơn?

Để đảm bảo độ chắc chắn 100% cho LR-5 và LR-1. Ví dụ, nếu có nghi ngờ một nốt là chắc chắn
hay có khả năng cao lành tính, thì không thể coi như nốt đó là chắc chắn lành tính. Quy luật này
cũng giúp đạt 100% giá trị dự báo dương tính của LR-5 cho HCC. Nếu có sự không chắc chắn giữa
LR-5 và LR-4 hay giữa LR-5 và LR-M, quy luật tiebreaking lựa chọn LR-4 hoặc LR-M.

Phân loại LR-3 hoặc LR-4 có loại trừ tổn thương ác tính không-HCC?

Không. Tiêu chuẩn LR-3 và LR-4 không đặc hiệu cho nguồn gốc tế bào gan và không loại trừ tổn
thương ác tính không-HCC. Vì vậy, một phần nhỏ tổn thương LR-3 hoặc LR-4 có thể là tổn thương
ác tính không-HCC.

Bước 4 của sơ đồ chẩn đoán LI-RADS yêu cầu xem xét xem phân loại đưa ra đã có lý và phù
hợp chưa, và cần đánh giá lại nếu câu trả lời là không. Bạn có thể ví dụ không?

Một ví dụ có thể là tổn thương ngấm thuốc mạnh dạng viền thì động mạch APHE, giảm kích thước
đáng kể sau các lần khám khác nhau mà không có điều trị (không kể các trường hợp do hấp thu lại
sản phẩm của máu. Mặc dù ngấm thuốc động mạch dạng viền thường là đặc điểm LR-M, sự giảm
kích thước tự nhiên rất hiếm gặp đối với khối u ác tính vì thế cần đặt ra chẩn đoán khác ví dụ như u
máu xơ hóa. Khi đó , phân loại có thể là LR-1, LR-2, or LR-3 tùy mức độ tin cậy .
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Tổn thương đã điều trị là gì?
Là tổn thương đã được điều trị bởi các phương pháp điều trị tại chỗ như đốt sóng cao tần, tiêm cồn
qua da, cắt lạnh, đốt vi sóng, nút mạch đường động mạch (gồm cả nút mạch hóa chất, nút mạch hạt
vi cầu gắn hóa chất, nút mạch vi cầu phóng xạ và xạ trị ngoài). Xem Hướng dẫn (pending).

Còn với các tổn thương điều trị hệ thống?
LI-RADS v2018 không đánh giá đáp ứng điều trị hệ thống.

Tôi quyết định thể nào nếu tổn thương là không đánh giá được (nonevaluable)?

Phân loại LR-TR Không đánh giá được có thể được chọn nếu sự đáp ứng điều trị không thể đánh
giá một cách rõ ràng do kỹ thuật hình ảnh không phù hợp hoặc chất lượng hình ảnh không đạt.
Không lựa chọn phân loại là không đánh giá được nếu hình ảnh là đạt chất lượng, kể cả hình ảnh
có khó phân loại hay diễn giải. Xem Manual (pending).

Làm thế nào nếu pha động mạch không đạt nhưng pha tĩnh mạch thấy ngấm thuốc rõ ràng
?Đó là không đánh giá được hay nghi ngờ?
Lựa chọn phân loại đáp ứng điều trị là LR-TR Nghi ngờ. Xem xét chụp lại hoặc nếu cần chắc chắn
một thì động mạch đạt chuẩn, sử dụng phương pháp hình ảnh khác.

Khoảng cách thời gian giữa các lần thăm khám bao lâu là tối ưu để đánh giá đáp ứng điều
trị?
Khoảng cách giữa các lần theo dõi phụ thuộc vào điều trị, hướng dẫn của cơ sở. Nói chung, CT
hoặc MRI theo dõi được khuyến cáo mỗi 3 tháng, ngoài ra hình ảnh đầu tiền sau một tháng có thể
có ích với hầu như các phương pháp điều trị. Xem trang 14.

Có những bẫy chẩn đoán nào khi xem xét hình ảnh quá sớm sau điều trị?
Các thay đổi tưới máu của nhu mô gan sau điều trị có thể giống hoặc che mờ đi sự ngấm thuốc của
tổn thương u, dẫn đến dương tính giả hoặc ấm tính giả khi đánh giá sự sống còn của u. Bẫy chẩn
đoán này đặc biệt với trường hợp nút mạch phóng xạ hoặc chiếu xạ ngoài, khi mà tổn thương có
thể vẫn còn ngấm thuốc mạnh thì động mạch và thậm chí phát triển nhẹ vài tháng sau điều trị.

Tôi nên làm gì nếu không chắc chắn về việc u còn phát triển hay đó là thay đổi sau điều trị ?
Phân loại là LR-TR Equivocal nếu hình ảnh đủ chẩn đoán. Xem trang 12.
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Phân loại LR-TR nonviable có loại trừ được sự tồn tại u vi thể?
Không. LR-TR nonviable có nghĩa là không có bằng chứng về khối u đại thể còn phát triển, còn các
ổ rất nhỏ chứa tế bào u không thể loại trừ bằng các thăm khám hình ảnh không xâm nhập.

Làm thế nào để phân biệt tổn thương tồn dư với một khối u mới nằm sát cạnh tổn thương đã
điều trị?
Khác với khối u mới ở nhu mô gan lân cận, khối u tồn dư thường phát triển trong lòng hoặc tại vị trí
bờ tổn thương. Không có số đo khoảng cách nào đến bờ tổn thương đủ tin cậy để phân biệt tổn
thương mới hay tái phát ở viền. Bạn phải tự quyết định để phân biệt và áp dụng sơ đồ LI-RADS
tương ứng (sơ đô chẩn đoán theo CT/MRI hay đáp ứng điều trị theo CT/MRI).
Ví dụ: một tổn thương mới với các đặc trưng hướng đến nguồn gốc mới (như hình ảnh nốt trong
nốt) và/hoặc loại trừ di căn từ tổn thương đã điều trị (ví dụ tín hiệu về mỡ, sắt và trong pha gan mật
khác nhau): cần được coi nhu là một khối u mới.

Đánh giá đáp ứng điều trị của u trong tĩnh mạch thế nào?
Điều này khá khó khăn. Áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng điều trị theo LI-RADS một cách
tốt nhất có thể.

Tôi có cần đánh giá đáp ứng của từng tổn thương nếu số lượng tổn tương lớn hay không?
Nếu có số lượng lớn tổn thương với các đặc trưng hình ảnh sau điều trị tương tự nhau và như vậy
có vẻ đạt được mức đáp ứng điều trị tương tự nhau, bạn có thể đánh giá đáp ứng điều trị gộp với
nhau.

Làm thể nào để phân loại đáp ứng điều trị của tổn thương biến mất hoàn toàn sau điều trị?

Không thấy phần u còn sót– LR-TR nonviable.

Làm thế nào để đánh giá đáp ứng điều trị của một tổn thương phát triển dọc theo bờ diện cắt
của một u đã được phẫu thuật?
Tổn thương mới dọc theo diện cắt có thể phân loại theo sơ đồ đáp ứng điều trị LI-RADS:
nonevaluable, nonviable, equivocal, or viable.

Làm thế nào để đánh giá tổn thương phát triển xa so với diện cắt u?
Một tổn thương phát triển xa diện cắt u sau phẩu thuật cần được phân loại theo sơ đồ chẩn đoán LIRADS: LR-NC, LR-TIV, LR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, hoặc LR-M.
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Kỹ thuật
Loại phương thức chụp và thuốc tương phản nào được khuyến cáo cho chẩn đoán và phân loại?
LI-RADS đưa ra hướng dẫn về kỹ thuật hình ảnh cho mỗi phương thức chụp (CT, MRI) và thuốc tương
phản (ECA, HBA) nhưng không khuyến cáo cụ thể một phương thức chụp/máy chụp hay một loại chất
tương phản nào. Sự lựa chọn phương thức chụp và thuốc tương phản phụ thuộc vào sự ưa thích, sức
chịu đựng và an toàn của bệnh nhân; nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh hay tính
khả thi của việc thăm khám; trước tiên là máy chụp và thuốc tương phản; và sau đó là chuyên môn của
bác sỹ chẩn đoán hình ảnh cũng như của cơ sở/bệnh viện. Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh được khuyến
khích lựa chọn phương thức và chất tương phản cho từng cá thể bệnh nhân riêng biệt.

Vậy còn theo dõi đáp ứng điều trị?
Mặc dù đáp ứng điều trị có thể theo dõi được với CT hoặc MRI và với bất kỳ chất tương phản nào:

•
•

MRI được ưa dùng hơn so với CT sau nút mạch hóa dầu iod vì tỷ trọng cao của dầu trong khối u
được nút mạch có thể che mờ khối u tồn dư hoặc phần ngấm thuốc của u tái phát
MRI với thuốc cản quang ngoại bào có thể được ưa dùng hơn so với MRI kèm gadoxetate (dễ có
nhiễu ảnh do chuyển động ở pha động mạch). Trên các bệnh nhân mà việc tìm nốt mới quan trọng
hơn là đánh giá đáp ứng điều trị của tổn thương cũ, thì gadoxetate-MRI có thể là lựa chọn hợp lý
hơn.

Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh cần lựa chọn phương thức và thuốc tương phản phù hợp cho từng bệnh
nhân và các phương pháp điều trị đã áp dụng

Tôi có thể sử dụng LI-RADS để đánh giá và đọc kết quả nếu các hình ảnh được khuyến cáo lại
thiếu?
Có. Có một phân loại LI-RADS đặc hiệu có thể đặt ra kể cả các hình ảnh được khuyến cáo bị thiếu. Ví
dụ, một thăm khám mà chỉ có pha động mạch và pha muộn có thể phân loại LR-5 với đủ sự tin cậy nếu
khối có các đặc điểm ngấm thuốc mạnh thì động mạch, “thải thuốc”, “có vỏ”.

Các khuyến nghị về kỹ thuật của LI-RADS cho CT và MRI nhất quán với OPTN?
Có. Xem trang 15 về bảng tóm tắt của OPTN & LI-RADS. Xem chi tiết ở Manual (pending).

Tại sao LI-RADS sử dụng “pha chuyển tiếp” hơn là “pha muộn” với gadoxetate?
Với gadoxetate-MRI, khoảng thời gian 2-5 phút sau tiêm thuốc tương ứng với sự chuyển tiếp từ sự
ngấm thuốc ưu thế ngoại bào (pha tĩnh mạch cửa) sang sự ngấm thuốc ưu thế nội bào (pha gan mật),
và như vậy, thuật ngữ là “pha chuyển tiếp”. Trong pha này, cả phần nội và ngoại bào của gadoxetate
góp phần vào sự ngấm thuốc của nhu mô gan. Đây là sự khác nhau về căn bản giữa pha muộn thường
quy với các thuốc tương phản khác, khi mà sự ngấm thuốc chỉ biểu hiện sự phân bố ngoại bào của
thuốc tương phản.
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Tại sao lại rất nên dùng pha động mạch muộn? và khoảng trễ tối ưu là thế nào?
Pha động mạch muộn được khuyến cáo, vì sự ngấm thuốc của HCC thường cao ở thì động mạch
muộn hơn là thì động mạch sớm, và một vài HCC chỉ ngấm thuốc ở thì động mạch muộn. Độ trễ tối
ưu phụ thuộc vào phương thức chụp (CT/MRI); loại, thể tích và nồng độ của các chất tương phản;
tốc độ tiêm thuốc tương phản; phương pháp tính giờ (cố định/bolus tracking/chạy thời gian); số
lượng và thời gian đến trung tâm K-space của pha động mạch (với MRI). Xem Manual (pending).

Làm thế nào để tôi đánh giá xem nhu mô gan ngấm thuốc đủ ở pha gan mật hay chưa?

Sự ngấm thuốc của gan trong pha gan mật là đủ nếu nhu mô tăng tín hiệu rõ so với các mạch máu
gan. Nếu không thì là dưới ngưỡng tối ưu. Cơ chế gây ra pha gan mật ngấm thuốc dưới ngưỡng
chưa được hiểu đầy đủ nhưng có thể là sự phản ánh của tình trạng giảm các tế bào gan còn chức
năng hoặc rối loạn các cơ chế vận chuyển của tế bào. Bẫy chẩn đoán: sự có mặt của gadoxetate
bài xuất trong ống mật không thể hiện rằng nhu mô gan đã ngấm thuốc đủ. Xem Manual (pending).

Nếu pha gan mật dưới ngưỡng tối ưu, tôi có nên chụp trễ hơn hoặc tăng góc lật hay không?
Chụp muộn pha gan mật hơn có thể tăng chất lượng hình ảnh ở các gan xơ với chức năng giảm,
nhưng không biết được ảnh hưởng thế nào đến sự chính xác của chẩn đoán. Tăng góc lật cải thiện
sự tương phản tổn thương/gan và thuốc tương phản/nhiễu trong các tổn thương di căn trên gan
bình thường, nhưng không biết sẽ ảnh hưởng thể nào đến chất lượng ảnh và độ chính xác trên các
gan xơ có giảm chức năng.

Nếu sự ngấm thuốc nhu mô gan pha gan mật ở dưới ngưỡng tối ưu , làm thế nào để đánh giá
tổn thương là giảm, đồng hay tăng tín hiệu so với nhu mô gan?
Xem các câu hỏi thường gặp về các đặc trưng hình ảnh trang 54.
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Quản lý
LI-RADS khuyến cáo một phương pháp hình ảnh khác trong nhỏ hơn 6 tháng nếu không
phát hiện tổn thương. Bạn có thể phân tích nguyên nhân?
Trong hầu hết các ca không có nốt thấy được trên CT hoặc MRI đa pha, quay lại theo dõi trong 6
tháng là đủ. Tuy nhiên, có những trường hợp tiền sử test sàng lọc dương tính mạnh (ví dụ nốt đặc
chắc chắn trên siêu âm và tăng AFP nhiều) thì một phương pháp hình ảnh khác là cần thiết để loại
trừ âm tính giả của CT hoặc MRI ban đầu. Trong những ca này, sử dụng sự phân tích của chính
bạn để khuyến cáo thăm khám khác phù hợp cũng như khoảng thời gian khám lại. Nếu cơ sở của
bạn có siêu âm có tiêm chất tương phản, thì đây là công cụ tốt trong trường hợp các nốt phát hiện
khi siêu âm sàng lọc mà không thấy trên CT hoặc MRI đa pha sau đó.

Có phải phương thức điều trị tối ưu nhất có được 1 cách trực tiếp từ phân loại LI-RADS ?

Không, sự quản lý tối ưu được định nghĩa bởi sự kết hợp LIRADS và đánh giá lâm sàng trong đó có
tính đến lựa chọn của bệnh nhân, các bệnh lý phối hợp, bệnh lý gan có sẵn, khả năng ghép gan. Vì
bác sĩ hình ảnh có thể không biết các yếu tố liên quan, sự hội chẩn đa khoa để quản lý khối u phù
hợp là có thể có ích cho những ca khó

Nếu tôi nghĩ là cần sinh thiết để chẩn đoán, tôi có nên khuyến cáo?

Có lý do để nói rằng sinh thiết có thể cần thiết để chẩn đoán, nhưng còn những yếu tố khác hơn là
hình ảnh có thể ảnh hưởng đến quyết định sinh thiết (như đã nói ở trên). Ngoài việc xét đến những
thông tin kể trên, tốt nhất là không ép bác sỹ lâm sàng thực hiện thủ thuật xâm lấn vì có thể có
những nguyên nhân không nên làm thủ thuật cho bệnh nhân cụ thể đó mà bác sỹ chẩn đoán hình
ảnh không biết.

Tôi lo rằng đồng nghiệp lâm sàng sẽ không muốn tôi khuyến cáo thời gian theo dõi vào trong
bản kết quả. Tôi có cần thêm thông tin đó vào tờ kết quả không?
Không, khung thời gian theo dõi được liệt kê ở trang 13 là điển hình, tuy vậy bạn vẫn có thể tự phân
định thời gian cụ thể vào trong kết quả.
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Quản lý
Sự quản lý cho tổn thương LR-3 là khác nhau với sơ đồ theo siêu âm có tiêm chất tương
phản CEUS và sơ đồ theo CT/MRI. Tại sao lại thế?
Như hai nghiên cứu gần đây công bố1,2, hầu hết các tổn thương LR-3 phát hiện trên CT hay MRI là
các rối loạn tưới máu lành tính hoặc tổn thương thầm lặng, có thể theo dõi an toàn mà không cần
hội chẩn đa chuyên khoa (xem Manual, pending).
Kiến thức về nguồn gốc tổn thương LR-3 trên CEUS là ít hơn. Về định nghĩa, tất cả các nốt thấy
được trên CEUS cũng thấy được trên siêu âm mode-B trước tiêm thuốc tương phản. Ở một bệnh
nhân xơ gan, các nốt thấy được trên siêu âm có khả năng cao là HCC, trừ khi các đặc trưng hình
ảnh sau tiêm thuốc chẩn đoán được là u máu hoặc các tổn thương lành tính khác. Kiểm chứng về
khả năng HCC cao, một nghiên cứu hồi cứu3 tìm ra rằng 60% (45/75) các tổn thương LR-3 trên
CEUS là HCC (xem CEUS manual, pending).
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Kết quả
Tôi nên mô tả riêng bao nhiêu tổn thương ?
Sử dụng lý lẽ của bạn để quyết định bao nhiêu tổn thương cần mô tả độc lập hay gộp lại, hoặc tổng
hợp tất cả và kết luận rõ ràng nhất

Tôi nên đọc gì nếu tôi thấy tổn thương không liên quan

LR-1 và LR-2 có thể đọc gộp lại trong phần mô tả. Kết luận nên tóm tắt “ không có tổn thương LR
nghi ngờ ác tính “.
Tôi nên mô tả tổn thương đã điêu trị thế nào?
Phân loại đáp ứng hiện tại và và kích thước khối u còn sóthiện tại nếu thích hợp. Ngoài ra, bất cứ
khi nào có thể, hãy đọc phân loại LIRADS trước điều trị (hoặc chẩn đoán mô bệnh học) và kích
thước trước điều trị

VD:

• LR-TR Nonviable, (LR-5 trước điều trị, 22 mm)
• LR-TR Viable 20 mm, (trước điều trị, LR-5, 32 mm)
• LR-TR Equivocal 15 mm, ( HCC đã có GPB, 21 mm)

Có gì đặc biệt trong kết quả cho ứng viên ghép gan với HCC?
Một kết quả CT / MRI LI-RADS chứa thông tin cần thiết cho các ứng viên ghép gan HCC: số lượng
và kích thước của các tổn thương LR-5 và HCC đã có giải phẫu bệnh, hoặc kích thước khối u còn
sót nếu được điều trị bằng liệu pháp tại chỗ. Liệt kê các đặc điểm chính cho mỗi tổn thương LR-5 để
cho phép chuyển đổi sang phân loại OPTN. Hãy nhớ rằng mặc dù đã được phân loại LR-5, tổn
thương 10-19 mm với APHE và thải thuốc không nhất không đủ điều kiện là OPTN Class 5A cho
HCC cho BN ghép gan ở Hoa Kỳ. Cũng đọc tổn thương LR-M và LR-TIV, vì những điều này có thể
ảnh hưởng đến quy trình trước khi ghép gan và sự đủ điều kiện ghép.

Tôi nên đọc gì nếu một tổn thương được sinh thiết và có kết quả GPB?
Điều này phụ thuộc vào kết quả GPB:
Nếu ác tính hoặc nếu lành tính có nguồn gốc không phải tế bào gan (ví dụ, hemangioma): đọc tổn
thương theo GPB. Chẩn đoán,các đặc điểm hình ảnh có liên quan đến lâm sàng, và thay đổi từ
trước. VD: U máu đã chẩn đoán giải phẫu bệnh, ổn định về kích thước và các đặc điểm hình ảnh
khác so với trước đây.

Nếu lành tính có nguồn gốc tế bào gan (ví dụ, nốt tân tạo hoặc loạn sản): đọc LI-RADS và giải phẫu
bệnh, các đặc điểm hình ảnh, và thay đổi kể từ trước đó: ví dụ, LR-4 với mô bệnh học là nốt loạn
sản, có dấu hiệu ngấm thuốc động mạch và tăng kích thước 12mm lên 16mm.
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Đọc kết quả
Điều gì sẽ xảy ra nếu CĐ mô bệnh học không giống phân loại LIRADS ?
Cho biết trong kết quả của bạn có sự không phù hợp, cung cấp phân loại LI-RADS và kết quả GPB.
Giải thích ngắn gọn tại sao có sự không phù hợp . Xem xét hội chẩn đa chuyên ngành về mô học,
hình ảnh, và các dữ liệu lâm sàng khác để đồng thuận

Nếu tôi không được chỉ định phân loại LI-RADS cho các tổn thương đã có kết quả GPB, tại
sao tại sao tôi phải đọc các đặc điểm hình ảnh của chúng và thay đổi kể từ trước?
Các bác sĩ X quang nên tiếp tục mô tả các đặc điểm chính và các đặc điểm phụ trợ chính cho các
tổn thương đã sinh thiết vì những thay đổi của các đặc điểm này có thể liên quan đến lâm sàng. Ví
dụ: Ung thư đường mật đã có GPB,dựa trên hình ảnh đã tăng từ 22 mm đến 28 mm hoặc HCC đã
có giải phẫu bệnh phát triển u trong tĩnh mạch .

Làm thế nào tôi đọc LR-TIV?
Chỉ ra nguyên nhân rất có thể nhất (HCC, không HCC, không chắc chắn) nếu có thể. Xem trang 21
để được hướng dẫn. Cũng mô tả (các) mạch máu cũng như sự hiện diện và kích thước của khối
trong nhu mô kết hợp .

Tại sao tôi nên đọc nguyên nhân rất có thể nhất của TIV?

Một trong những mục tiêu chính của LI-RADS là tạo điều kiện giao tiếp rõ ràng. Đôi khi các đặc
điểm hình ảnh cho phép bác sĩ X quang thu hẹp danh sách các nguyên nhân TIV có khả năng.
Trong những trường hợp đó, việc đọc rõ ràng nguyên nhân rất có thể nhất giúp hướng dẫn quản lý
bệnh nhân ngay cả khi không chắc chắn 100%. Xem trang 21 để được hướng dẫn về đọc LR-TIV.

Tôi nên đọc LR-M thế nào ?

Đọc các đặc điểm chính, sự tăng kích thước, các đặc điểm phụ trợ. Đọc sự thay đổi có liên quan từ
trước đó. Cho biết nguyên nhân hay gặp nhất nếu có thể. Xem trang 23 để được hướng dẫn.

Nếu hình ảnh không phân biệt các loại khối u LR-M khác nhau với độ chắc chắn 100%, tại
sao tôi phải đọc nguyên nhân có khả năng nhất khi có thể?
Một trong những mục tiêu chính của LI-RADS là tạo điều kiện giao tiếp rõ ràng. Đôi khi các đặc
điểm hình ảnh cho phép bác sĩ X quang thu hẹp danh sách các loại khối u có khả năng nhất. Trong
những trường hợp đó, việc đọc rõ ràng loại khối u có khả năng nhất có thể giúp hướng dẫn quản lý
bệnh nhân ngay cả khi không chắc chắn 100%. Xem trang 23 để được hướng dẫn về đọc LR-M.
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Đọc kết quả
Tôi nên làm gì nếu 1 tổn thương đáp ứng tiêu chuẩn phát triển nhanh từ trước đó nhưng
không đáp ứng tiêu chuẩn ở lần thăm khám hiện tại ?
Như đã tranh luận ở trang 55, 1 khối đạt tiểu chuẩn phát triển nhanh, Phát triển nhanh đặc trưng bởi
sự xuất hiện ở tất cả các lần thăm khám liên tiếp ( tức là Phát triển nhanh “dương tính” trong cả
tương lai. Vì thế tiếp tục coi như là có phát triển nhanh. Đọc sự thay đổi kích thước từ lần thăm
khám gần nhất, và nếu có thể, ngày mà tiêu chuẩn phát triển nhanh đạt được lần gần nhất . Xem
trang 55.

Tôi nên làm gì nếu phân loại LI-RADS không truyền đạt đầy đủ khả năng ác tính thực tế dựa
trên suy đoán của tôi ?
Đọc phân loại LI-RADS category và đánh giá của bạn . VD: “LR-4, rất có thể HCC.”

Tôi nên đọc những gì cho các tổn thương LR-NC?
Đọc những nguyên nhân hạn chế kỹ thuật hoặc nhiễu ảnh, và đề xuất quy trình. Cụ thể cho biết liệu
hạn chế về kỹ thuật hoặc ảnh giả có thể giải quyết được bằng cách sử dụng cùng một phương pháp
hình ảnh đó hoặc dùng phương pháp khác hoặc thuốc tương phản khác là cần thiết để mang lại một
thăm khắm có chất lượng cao trong tương lai.

Tôi nên đọc điều gì nếu không có tổnhương liên quan nhưng một hoặc nhiều chuỗi xung
thiếu hoặc xấu do nhiễu ảnh?
Báo cáo mặc dù không có tổn thương liên quan, thăm khám bị hạn chế về mặt kỹ thuật, điều này có
thể làm giảm độ nhạy đi một chút. Đề nghị xem xét cho chụp lại với cùng một phương pháp (nếu
hạn chế có thể giải quyết được) hoặc phương pháp khác (nếu hạn chế không thể giải quyết được)..

Tôi có thể tìm các mẫu kết quả để sử dụng và ví dụ về kết quả theo LI-RADS ?
Có thể download ở đây(pending).
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Các đặc trưng hình ảnh

Có kích thước tối thiểu để áp dụng tiêu chuẩn ngấm thuốc mạnh thì động mạch (APHE),
“thải thuốc”, và “bao/vỏ”?
Không. Sự đánh giá của các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh là đủ để xem xét sự có mặt của các đặc
trưng hình ảnh này.

Tôi nên đo đạc trên mặt phẳng nào?
Để chuẩn hoá, nên dùng mặt phẳng axial. Tuy nhiên, bạn có thể đo trên các mặt phẳng khác (tại
mặt phẳng mà bờ không bị biến dạng và quan sát rõ). Dùng cùng mặt cắt đó đo đạc trong lần thăm
khám tiếp theo để đánh giá sự phát triển.

Đặc điểm thải thuốc chỉ áp dụng với các tổn thương có ngấm thuốc mạnh thì động mạch?

Không, thải thuốc có thể áp dụng kể cả khi không có tính chất ngấm thuốc mạnh thì động mạch, chỉ
cần có ngấm thuốc.

Phần thải thuốc và ngấm thuốc mạnh thì động mạch có cần trùng khớp ở cùng phần của tổn
thương không?
Không, ”ngấm thuốc mạnh thì động mạch” và “thải thuốc” không cần trùng khít ở cùng vị trí. Ví dụ,
một khối 25mm với tính chất ngấm thuốc mạnh thì động mạch ở một phần và thải thuốc ở phần
khác, có thể được phân loại là LR-5.

Tại sao ”thải thuốc” cần so sánh với nhu mô gan xung quanh thay vì trong nốt?

Về mặt lịch sử, y văn trong lĩnh vực này đều xem xét tính chất thải thuốc tương đối với nền gan
xung quanh —là thứ mà ta đọc là composite liver parenchyma— thay vì các nốt in particular. Cho
đến khi một sự so sánh khác tỏ ra vượt trội, chúng ta sẽ giữ cách tiếp cận cũ.

Tại sao tôi không thể đánh giá ”thải thuốc” ở pha chuyển tiếp khi chụp gadoxetate-MRI?
Với gadoxetate-MRI, thải thuốc ở pha tĩnh mạch cửa có độ đặc hiệu tương đối cho HCC. Tuy nhiên,
sự giảm tín hiệu ở pha chuyển tiếp thiếu sự đặc hiệu vì nền gan ngấm thuốc đủ cao để cho các tổn
thương cholangiocarcinomas và các tổn thương ác tính không-HCC khác có thể giảm tín hiệu. Xem
Manual (pending).
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Các đặc trưng hình ảnh
Tại sao LI-RADS phân định rõ ràng giữa các đặc trưng gợi ý ác tính nói chung với các đặc
trưng gợi ý riêng cho HCC?
Hầu hết các đặc trưng gợi ý ác tính là không đặc hiệu, có cả ở HCC và không-HCC. Trong khi đó,
vài đặc điểm lại đặc hiệu cho HCC và có thể giúp phân biệt HCC và không-HCC.

Nếu sự ngấm thuốc thì gan mật là không tối ưu, làm thế nào để tôi mô tả các tổn thương
giảm tín hiệu, đồng tín hiệu hoặc tăng tín hiệu so với gan ?
Nếu một tổn thương giảm tín hiệu ở thì gan mật, nó có thể được đặc trưng như vậy mặc dù ngấm
thuốc nhu mô gan giai đoạn gan mật dưới mức tối ưu. Tuy nhiên, nếu một tổn thương là đồng tín
hiệu hoặc tăng tín hiệu, sự mô tả tín hiệu thì gan mật có thể không đáng tin cậy.

Xem các câu hỏi liên quan trong FAQ trên trang 47..
See related questions in FAQ/Kỹ thuật on trang 47.

Tiêu chuẩn LR-M dường như áp dụng nhiều nhất cho iCCA. Vậy các tổn thương ác tính khác
không-HCC thì thế nào?
Tiêu chuẩn LR-M được lập nên trên một số hạn chế các bằng chứng, hầu hết là liên quan đến phan
biệt giữa HCC vs. iCCA. Hiện tại chưa có đủ bằng chứng để thành lập tiêu chuẩn cho các tổn
thương ác tính không –HCC khác (nguyên phát hoặc thứ phát). May thay, các tổn thương ác tính
khác hiếm gặp.

Làm thế nào để tôi phân biệt HCC, ung thư biểu mô đường mật và
hepatocholangiocarcinoma?
Vài đặc trưng hình ảnh chỉ ra nguồn gốc từ tế bào gan (xem ở dưới). Sự có mặt của các đặc điểm
này loại trừ các tổn thương ác tính không phải nguồn gốc tế bào gan như ung thư biểu mô đường
mật trong gan (iCCA) nhưng không loại trừ được sự kết hợp ung thư biểu mô tế bào gan – ung thư
biểu mô đường mật (cHCC-CCA), gồm cả các thành phần tế bào gan và tế bào đường mật. Nghĩa
là: đối với khối ác tính có đặc điểm tế bào gan, chẩn đoán phân biệt gồm HCC và cHCC-CCA; Sự
phân biệt HCC và cHCC-CCA có thể không thực hiện được

Các đặc trưng nào gợi ý nguồn gốc tế bào gan?
Mỡ trong khối, sản phẩm của máu trong khối, nốt trong nốt, cấu trúc khảm, tăng tín hiệu trên T1 ở
trong, đồng hoặc tăng tín hiệu ở pha gan mật - HBP, có vỏ/bao ngấm thuốc hoặc không ngấm
thuốc.
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Đặc trưng hình ảnh
Tại sao sự phát triển chỉ áp dụng với các khối?
Conceptually, sự phát triển là sự lớn lên của khối bằng cách spreading or expansion. Tổn thương
không-khối như ổ nhiễm mỡ khu trú có thể tăng lên do lắng đọng mỡ thêm vào ở các tế bào gan lân
cận nhưng không đại diện cho sự l spreading or expansion của tế bào gan nhiễm mỡ trước đó.
Quan trong hơn nữa, điều này giữ lại được độ đặc hiệu cho chẩn đoán HCC bằng cách ngăn việc
chẩn đoán phát triển vào các tổn thương không-khối lành tính như rối loạn tưới máu thì động mạch
(có thể lớn hơn ở thăm khám trước đó do thời gian chụp pha động mạch khác nhau hoặc do ảnh
hưởng các yếu tố khác). Điều quy định áp dụng sự phát triển chỉ cho các khối ngăn ngừa sự phân
loại sai các giả tổn thương mạch máu lành tính thành LR-5.

Nếu một khối đạt tiêu chuẩn phát triển nhanh trước đây nhưng không phải hiện tại so sánh
với kết quả gần nhất, tiêu chuẩn phát triển nhanh có được đọc hay không ?
Nếu khối đạt tiêu chuẩn phát triển đáng kể ở bất kỳ thời điểm nào, tính chất phát triển đáng kể được
coi là có trên mọi thăm khám sau đó. Cơ sở hợp lý: tốc độ phát triển của các khối u ác tính có thể
dao động và như vậy có thể không đạt tiêu chuẩn phát triển nhanh trên tất cả các lần thăm khám.
Xem trang 52 về hướng dẫn đọc kết quả.
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Abbreviations
AASLD

American Association for the Study of Liver Diseases

ACR

American College of Radiology

ADC

Apparent diffusion coefficient

AF

Ancillary feature(s)

AFP

Alpha-fetoprotein

AP

Arterial phase

APHE

Arterial phase hyperenhancement

CEUS

Contrast-enhanced ultrasound

cHCC-CCA

Combined hepatocellular carcinoma-cholangiocarcinoma

DP

Delayed phase

DWI

Diffusion-weighted imaging

ECA

Extracellular agent

ECP

Extracellular phase

FNH

Focal nodular hyperplasia

HBA

Hepatobiliary agent

HBP

Hepatobiliary phase

HC

Hepatocellular

HCA

Hepatocellular adenoma

HCC

Hepatocellular carcinoma

HGDN

High-grade dysplastic nodule

iCCA

Intrahepatic cholangiocarcinoma

LGDN

Low-grade dysplastic nodule

MDD

Multidisciplinary discussion

NCCN

National Comprehensive Cancer Network

OPTN

Organ Procurement và Transplantation Network

PVP

Portal venous phase

T2WI

T2-weighted imaging

TACE

Transcatheter arterial chemoembolization

TIV

Tumor in vein

TP

Transitional phase

WO

“Washout” or washout appearance
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