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Το ηπατικό εμβρυϊκό εκκόλπωμα εμφανίζεται 
τη 2η- 3η εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής σαν μια 
προσεκβολή του ενδοδερματικού σωλήνα, η οποία 
έχει παχιά τοιχώματα και εσωκλείει μια κοιλότητα. 
Η κοιλότητα αυτή έχει ευρεία επικοινωνία με το ου-
ραίο τμήμα του αρχέγονου πρόσθιου εντέρου.

Το ηπατικό εκκόλπωμα μεγαλώνοντας διαιρεί-
ται σε δύο οφθαλμούς:

 α.  ένα μεγάλο εμβρυϊκό οφθαλμό, ο οποίος 
αποτελείται από ένα κεφαλικό (����� �����-����� �����- �����-�����-
�l��� ή ����� ���������, από το οποίο δημιουρ- ή ����� ���������, από το οποίο δημιουρ-����� ���������, από το οποίο δημιουρ- ���������, από το οποίο δημιουρ-���������, από το οποίο δημιουρ-�, από το οποίο δημιουρ-
γούνται οι ηπατικές λωρίδες και ένα ουραίο 
οφθαλμό (����� ������l��� ή ����� ��������� από����� ������l��� ή ����� ��������� από ������l��� ή ����� ��������� από������l��� ή ����� ��������� από ή ����� ��������� από����� ��������� από ��������� από��������� από� από 
το οποίο δημιουργούνται η χοληδόχος κύ-
στη, ο κυστικός πόρος και ο κοινός χοληδό-
χος πόρος και 

β.  ένα κοιλιακό παγκρεατικό οφθαλμό από το 
οποία θα σχηματισθεί το ουραίο τμήμα του 
παγκρέατος (Σχήμα 1�.

Στην εμβρυϊκή ηλικία των 30 ημερών τα εξω-
ηπατικά χοληφόρα, η χοληδόχος κύστη και ο κυ-
στικός πόρος, τα οποία φέρουν αυλό, μετατρέπο-
νται σε συμπαγείς δομές, με παράλληλη επιμήκυν-
ση του χοληδόχου πόρου και των ηπατικών πόρων. 
Η αυλοποίηση των χοληφόρων ξεκινάει και πάλι 
την 7η εβδομάδα.

Διαταραχές της εμβρυολογικής ανάπτυξης των 
χοληφόρων έως την 7η εβδομάδα της εμβρυϊκής ζω-
ής συνίστανται σε παραμονή δομών που έπρεπε να 

υποστραφούν ή σε δυσανάλογο ρυθμό ανάπτυξης 
των χοληφόρων και διακρίνονται στους παρακά-
τω τύπους:
 I. Παραμονή επικουρικών πόρων 
 II.  Παραλλαγές σε θέση ένωσης κυστικού πό-

ρου και κοινού ηπατικού πόρου 
 III. Ανώμαλο μήκος κυστικού πόρου
 IV. Ανωμαλία κοινού χοληδόχου πόρου

α. εκκόλπωμα του πόρου ή 
β. εκβολή σε εκκόλπωμα του 12δακτύλου 

Η παρουσία επικουρικού πόρου συνίσταται 
στην αποτυχία υποστροφής οποιουδήποτε από 
τους πόρους που επικοινωνούν με το ήπαρ και 
αποτελεί το 38,09 % των ανωμαλιών των χολη-
φόρων1. Οι συνηθέστερες επικοινωνίες2 είναι με-
ταξύ κυστικού πόρου ή χοληδόχου κύστης ή κοι-
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νού χοληδόχου πόρου και ηπατικού παρεγχύμα-
τος (Σχήμα 2�.

Η δεύτερη ομάδα ανωμαλιών των χοληφόρων 
αποτελεί τον πιο συχνό τύπο (55,02%� και συνί-
σταται σε παραλλαγές της θέσης ένωσης του κυ-
στικού πόρου με τον κοινό ηπατικό πόρο ως απο-
τέλεσμα της διαταραχής του φυσιολογικού ρυθ-
μού ανάπτυξης των εμβρυϊκών πόρων (Σχήμα 3�. 
Ο κυστικός πόρος εκβάλλει φυσιολογικά στο μέ-
σο τριτημόριο του κοινού ηπατικού πόρου (75%�, 
ενώ στο άνω τριτημόριο σε ποσοστό 2,1% (τριχα-
σμός - υψηλή συνένωση� και στο κάτω τριτημόριο 
σε ποσοστό 10% (χαμηλή συμβολή�3.

Η τρίτη ομάδα ανωμαλιών αποτελεί το 6% των 
ανωμαλιών των χοληφόρων4 και πρόκειται για 

ανώμαλο τρόπο συμβολής του κυστικού πόρου με 
τον κοινό ηπατικό πόρο (Σχήμα 4�. Στην ομάδα αυ-
τή ανήκουν η οπίσθια πορεία, η αριστερή μπροστά 
και αριστερά πίσω πορεία, η ελικοειδής πορεία του 
κυστικού πόρου, η παράλληλη και η παρουσία δι-
αφράγματος μεταξύ του κυστικού και του κοινού 
ηπατικού πόρου, ενώ στην κατηγορία αυτή ανήκει 
και η απουσία του κυστικού πόρου, που έχει σαν 
αποτέλεσμα την απευθείας εκβολή της χοληδόχου 
κύστης στον κοινό ηπατικό πόρο. 

Η τέταρτη ομάδα ανωμαλιών αποτελεί το 1,05% 
των ανωμαλιών των χοληφόρων και σε αυτήν ανή-
κουν οι χοληδοχοκύστεις και η εκβολή του κοινού 
χοληδόχου πόρου σε εκκόλπωμα του δωδεκαδα-
κτύλου. Οι πέντε τύποι χοληδοχοκύστεων (Σχήμα 
5� ταξινομούνται κατά ������ ως εξής������ ως εξής ως εξής5:
 I. 80-90% του συνόλου και υποδιαιρείται σε 
 Ια. Κυστική διάταση χοληδόχου πόρου 
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 Ιβ.  Τοπική διάταση τελικού τμήματος χοληδό-
χου πόρου 

 Ι�. Ατρακτοειδής διάταση κοινού ηπατικού�. Ατρακτοειδής διάταση κοινού ηπατικού.  Ατρακτοειδής διάταση κοινού ηπατικού 
και χοληδόχου πόρου

 II. Εκκόλπωμα χοληδόχου πόρου (2%�
 III.  Κυστική διάταση ενδοδωδεκαδακτυλικού 

τμήματος του χοληδόχου πόρου (1,4-1%�, 
γνωστή και ως χοληδοχοκήλη που υποδι-
αιρείται σε 

α. με συμμετοχή και του φύματος του 
V����
β.  εμφάνιση σαν εκκόλπωμα του τελικού 

τμήματος του πόρου, λόγω προσεκβο-
λής αυτού και του φύματος του V����V���� 
επί τα εντός του δωδεκαδακτύλου

 IV. 19% του συνόλου που υποδιαιρείται σε:.  19% του συνόλου που υποδιαιρείται σε: 
IVΑ-Κυστικές διατάσεις ενδο και εξωηπα-
τικών χοληφόρων

   IVB-Πολλαπλές διατάσεις εξωηπατικών 
χοληφόρων

 V. Μονήρης ή πολλαπλή κυστική διάταση των 
ενδοηπατικών χολαγγείων

Απουσιάζει η διάταση του χοληδόχου πόρου
Στις αρχές της 8ης εβδομάδας οι ηπατοβλάστες 

που βρίσκονται σε επαφή με το μεσέγχυμα που πε-
ριβάλλει τους (μελλοντικούς� κλάδους της πυλαί-
ας φλέβας θα αποτελέσουν μια κυτταρική στιβά-
δα διπλή σε μερικά τμήματα, η οποία σχηματίζει 
έναν επιθηλιακό κύλινδρο, που ονομάζεται χολη-
φόρος πλάκα (�����l �l����. Η χοληφόρος πλάκα�����l �l����. Η χοληφόρος πλάκα �l����. Η χοληφόρος πλάκα�l����. Η χοληφόρος πλάκα�. Η χοληφόρος πλάκα 
υφίσταται γρήγορη αναδιάρθρωση με κάποια εκ 
των τμημάτων του κυλινδρικού αυλού να διατεί-

νονται σχηματίζοντας σωληνοειδείς δομές και κά-
ποια να εξαφανίζονται6.

Από την 12η εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής ξε-
κινάει η ανακατασκευή (������l���� της χοληφό-������l���� της χοληφό-� της χοληφό-
ρου πλάκας από την πύλη προς την περιφέρεια του 
ήπατος, με διαμόρφωση αρχικά των μεγαλύτερων 
πόρων, στη συνέχεια των τμηματικών, των μεσο-
λόβιων και των μικρών χοληφόρων σωληναρίων . 
Με το ������l��� της χοληφόρου πλάκας σχημα-������l��� της χοληφόρου πλάκας σχημα- της χοληφόρου πλάκας σχημα-
τίζεται τελικά ένα σωληνοειδές κανάλι (χοληφό-
ρο� το οποίο βρίσκεται στο περιπυλαίο μεσέγχυ-
μα (μελλοντική πυλαία οδός� και διατηρεί συνέχεια 
με τον αυλό της χοληφόρου πλάκας με επιθηλιακά 
κανάλια (μελλοντικά χοληφόρα�.

Η όλη αυτή διαδικασία αποτελεί μια εκλεκτική 
διαδικασία καθώς δεν μετατρέπονται όλες οι σω-
ληναριακές διατάσεις σε χοληφόρα, αλλά κάποι-
ες αποπίπτουν7.

Οι ανωμαλίες που αναπτύσσονται κατά τη δι-
άρκεια της διαμόρφωσης και ανακατασκευής της 
χοληφόρου πλάκας διαχωρίζονται σε δυο μεγάλες 
ομάδες:

A.  Ατρησία των εξωηπατικών χοληφόρων, που 
ουσιαστικά αποτελεί μια νεκρωτική – φλεγ-
μονώδης καταστροφή των χοληφόρων και 
επέκταση στα ενδοηπατικά χοληφόρα

B.  Παθήσεις που χαρακτηρίζονται από εκτασία 
ενδοηπατικών χοληφόρων σε συνδυασμό με 
ίνωση (ινοκυστική νόσος� 

Ατρησία χοληφόρων 
Παρά το ότι όρος ατρησία παραπέμπει σε ατρη-
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σία των εξωηπατικών χοληφόρων, τα ενδοηπατι-
κά επηρεάζονται εξίσου, ώστε η ατρησία να απο-
τελεί τελικά μια παν-χοληφόρο νόσο8.

Τα ενδοηπατικά χοληφόρα συχνά περιέχουν 
συμπυκνωμένη χολή, εμφανίζουν πάχυνση της βα-
σικής μεμβράνης και ανωμαλία χολαγγειοκυττά-
ρων, με τελική εξαφάνιση των χοληφόρων.

Τα εξωηπατικά χοληφόρα μπορεί να απουσι-
άζουν τελείως ή να έχουν τη μορφή ινώδους ται-
νίας. Σε ποσοστό 20% οι ασθενείς παρουσιάζουν 
συνοδές ανωμαλίες9 όπως πολυσπληνία (10-12%�, 
��l��������, καρδιακές ανωμαλίες, ανώμαλη ηπα-, καρδιακές ανωμαλίες, ανώμαλη ηπα-
τική αγγείωση.

Το βασικό σημείο το οποίο αναδεικνύεται 
στον υπερηχογραφικό έλεγχο είναι το « �������-�������-
l�� ����� �����������10 που ουσιαστικά αποτελεί μια ηχογενή 
τριγωνική περιοχή στις πύλες του ήπατος και αντι-
στοιχεί στον ινώδη συνδετικό ιστό στη θέση του μη 
αυλοποιημένου χοληδόχου πόρου (Εικ. 2� .

Άλλα υπερηχογραφικά σημεία είναι η ρικνή 
χοληδόχος κύστη (Εικ. 3� με επιμήκη διάμετρο 
<19��, ανώμαλη παρυφή και απουσία ηχογενούς 
βλεννογόνου (��llbl����� ������ ������11.

Με τη χρήση ��l�� ����l����l�� ����l�� ����l������l��12 μπορεί να αναδει-
χτεί διάταση ηπατικής αρτηρίας με εύρος μεγαλύ-
τερο του 1,5�� και η αρτηριακή ροή εντοπιζόμε-�� και η αρτηριακή ροή εντοπιζόμε- και η αρτηριακή ροή εντοπιζόμε-
νη υποκάψια που αντικατοπτρίζει τηλαγγειεκτατι-
κά αγγεία στην περιφέρεια του ήπατος13. 

Ωστόσο μέθοδος εκλογής ανάδειξης της ατρη-
σίας των χοληφόρων παραμένει �I�I�A με χορή-�I�I�A με χορή- με χορή-
γηση ραδιοφαρμάκου ��-99� ���������� και παρα-��-99� ���������� και παρα--99� ���������� και παρα-� ���������� και παρα- ���������� και παρα-���������� και παρα- και παρα-
κολούθηση της απέκκρισης στο ΓΕΣ. 

Ινοκυστική νόσος 
Στην ομάδα αυτή των παθήσεων ανήκουν ανω-

μαλίες που σχετίζονται με ατελή ανακατασκευή της 
εμβρυϊκής χοληφόρου πλάκας και στις οποίες ανή-
κουν:

�.  Αυτοσωμική κατά τον υπολειπόμενο χαρα-
κτήρα πολυκυστική νόσος των νεφρών

b. Συγγενής ηπατική ίνωση 
�. Νόσος ����l�����l� 
�.  V�� �����b��� ����l��� (μικροαμαρτώμα- �����b��� ����l��� (μικροαμαρτώμα-�����b��� ����l��� (μικροαμαρτώμα- ����l��� (μικροαμαρτώμα-����l��� (μικροαμαρτώμα- (μικροαμαρτώμα-

τα� 
�.  Αυτοσωμική κατά τον κυρίαρχο χαρακτή-

ρα πολυκυστική νόσος των νεφρών των ενη-
λίκων 

α. Αυτοσωμική κατά τον υπολειπόμενο χα�
ρακτήρα πολυκυστική νόσος των νεφρών 
(�������������

Σε μικροσκοπικό επίπεδο οι πυλαίοι οδοί μπορεί 
να διαταθούν και να περιέχουν πολυάριθμα, ήπια 
διατεταμένα χοληφόρα, που προέρχονται από ατε-
λώς ανακατασκευασμένες χοληφόρες πλάκες. Οι 
ηπατικές βλάβες στη νόσο αυτή είναι ανομοιογε-
νείς και δε δίνουν πάντοτε την εικόνα ορατών κύ-
στεων15. 

 b. �υ��ενής ηπατική ίνωση. �υ��ενής ηπατική ίνωση
Η νόσος θεωρείται ως νεανικός τύπος της αυ-

τοσωμικής κατά τον υπολειπόμενο χαρακτήρα πο-
λυκυστικής νόσου15. Εμφανίζει ποικιλομορφία ως 
νόσος του ήπατος με περιπτώσεις στις οποίες ανα-
γνωρίζονται διευρυσμένες πυλαίες οδοί έως περι-
πτώσεις στις οποίες υπάρχουν ταινίες συνδετικού 
ιστού μεταξύ των πυλαίων οδών και των αρχέγο-
νων χοληφόρων πλακών.

Με τη μαγνητική τομογραφία οι ινώδεις ταινίες 
αναδεικνύονται σαν ταινίες χαμηλού σήματος κα-
τά μήκος των πυλαίων αγγείων, διαφόρου εύρους. 

Εικ. 2

Εικ. 3
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Η πυλαία φλέβα είναι λεπτοφυής με τους κλάδους 
της ηπατικής αρτηρίας να διευρύνονται, καθώς κα-
θίστανται η κύρια οδός παροχής αίματος στο ήπαρ. 
Όταν υπερτερεί το στοιχείο της ίνωσης η διαφο-
ρική διάγνωση από άλλα αίτια ίνωσης καθίστα-
ται δυσχερής. 

Με τη μαγνητική χολαγγειογραφία (����� τα����� τα� τα 
κεντρικά χοληφόρα απεικονίζονται λεπτοφυή, ενώ 
τα περιφερικά χοληφόρα αναδεικνύονται διευρυ-
σμένα. Σε προχωρημένες καταστάσεις αναπτύσ-
σεται πυλαία υπέρταση.

c. �όσος �������. �όσος �������������� 
Η νόσος είναι αποτέλεσμα διακοπής ή δυσορ-

γάνωσης της φυσιολογικής εμβρυολογικής ανα-
κατασκευής των χοληφόρων που προκαλεί δια-
φόρου βαθμού φλεγμονώδεις διαδικασίες και δια-
τάσεις των χοληφόρων16. Όταν οι διατάσεις αφο-
ρούν τα ενδοηπατικά χοληφόρα αναφερόμαστε 
στη νόσο του ����l�. Όταν ωστόσο καταλαμβά-
νουν το σύνολο του χοληφόρου δέντρου και συνο-
δεύονται από άλλες βλάβες αναφερόμαστε σε σύν-
δρομο του ����l�.

Διακρίνουμε επομένως τον τύπο Ι της νόσο του 
����l�, ο οποίος είναι σπάνιος μη κληρονομούμε-
νος και χαρακτηρίζεται από σακκοειδείς, δακτυ-
λιοειδείς ή κομβολογιοειδείς διατάσεις ενδοηπατι-
κών χοληφόρων και τον τύπο ΙΙ, ο οποίος είναι 
πιο συχνός κληρονομούμενος και συνδυάζεται με 
ηπατική ίνωση.

Η νόσος ����l� μπορεί να συνδύαζεται με διά-
φορες νεφρικές βλάβες όπως η αυτοσωματική πο-
λυκυστική νεφρική νόσος (κατά τον υπολειπόμε-
νο και κυρίαρχο χαρακτήρα�, μυελοειδή σπογγώ-
δη νεφρό και μυελοειδή κυστική νόσο17.

Εντοπίζεται συνήθως σε όλους τους λοβούς και 
σε ποσοστό 20% μπορεί να εντοπίζεται σε ένα μό-
νο λοβό, συνήθως στον αριστερό.

Ο τύπος Ι της νόσου του ����l� απεικονιστικά 
χαρακτηρίζεται από κυστικές εκτασίες που επικοι-
νωνούν με τα χοληφόρα και οι οποίες στο υπερη-
χογράφημα αναδεικνύονται σαν ανηχοϊκές δομές 
σε επικοινωνία με το χοληφόρο δέντρο. 

Οι ������l και συν.18 περιέγραψαν ένα υπερη-
χογραφικό σημείο το οποίο συνίσταται σε εμφάνι-
ση κλαδίσκων της πυλαίας φλέβας στο κέντρο των 
κυστικών δομών, το οποίο αρχικά ονομάστηκε ση-
μείο της ενδοαυλικής πυλαίας φλέβας και εν συνε-

χεία σημείο ������l .
Τα διατεταμένα κυστικά τμήματα του χοληφό-

ρου δέντρου αναδεικνύονται με χαμηλό σήμα στις 
�1WI και υψηλό σήμα στις �2WI (Εικ. 4� , ενώ με-
τά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαστικού (Εικ. 5� 
παρατηρείται εμπλουτισμός των ενδοαυλικών πυ-
λαίων φλεβιδίων (������l ��� ������������l ��� ������ ��� ��������� ������ �������������19. Πλέον ειδική 
εξέταση θεωρείται η μαγνητική χολαγγειογραφία 

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 6
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(����� στην οποία αναδεικνύεται η επικοινωνία 
των διατεταμένων ενδοηπατικών χοληφόρων με το 
υπόλοιπο χοληφόρο δέντρο (Εικ.6�.

Στον τύπο ΙΙ της νόσου ����l�, η διάταση των 
πόρων είναι λιγότερο συχνή, ενώ συνυπάρχει και 
ηπατική ίνωση.

d. ���� ������b������ c������� (μικροκυστικό. ���� ������b������ c������� (μικροκυστικό 
αμάρτωμα χοληφόρων�

Τα αμαρτώματα των χοληφόρων προέρχονται 
από ατελή ανάπτυξη των αρχέγονων χοληφόρων 
πλακών, που έχουν σαν αποτέλεσμα το σχηματι-
σμό μικροκυστικών διατάσεων οι οποίες δεν επι-
κοινωνούν με το χοληφόρο δέντρο20. Μπορεί να 
συνδυάζεται με νόσο ����l�, συγγενή ηπατική ίνω-
ση και πολυκυστική νόσο του ήπατος.

Αποτελεί συνήθως τυχαίο εύρημα, αν και υπάρ-
χουν αναφορές για επεισόδια χολαγγειϊτιδας. 

Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο αναδεικνύο-

νται μικρές βλάβες χαμηλής ή υψηλής αντανακλα-
στικότητας που οφείλονται σε μικροκρυστάλλους 
χοληστερίνης μέσα σε διατεταμένους κυστικούς 
σχηματισμούς. 

Στην μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνεται η 
κυστική φύση των βλαβών (Εικ.7-8�, ενώ η μαγνη-
τική χολαγγειογραφία (Εικ. 9� αναδεικνύει την 
απουσία επικοινωνίας με το χοληφόρο δέντρο21. 

�. Αυτοσωμική κατά τον κυρίαρχο χαρακτή�. Αυτοσωμική κατά τον κυρίαρχο χαρακτή�
ρα πολυκυστική νόσος των νεφρών των ενη�
λίκων

Αποτελεί την πλέον συχνή κληρονομούμενη 
ανωμαλία των νεφρών και είναι μια ανομοιογενής 
γενετικά νόσος22. Οι ανωμαλίες που εντοπίζονται 
σε επίπεδο χοληφόρων περιλαμβάνουν:

�.  Ενδοπαρεγχυματικές κύστεις οι οποίες εντο-
πίζονται σε απόσταση από πύλες ήπατος και 
δεν επικοινωνούν με τους χοληφόρους πό-
ρους. Η συχνότητα και ο αριθμός τους αυ-
ξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Ουσιαστι-
κά πρόκειται για προοδευτική διάταση εκτα-
τικών χοληφόρων. Ο προοδευτικός διαχωρι-
σμός και απώλεια επικοινωνίας με χοληφόρο 
δέντρο οφείλονται στη διάταση και ελίκωση 
των πόρων και την ίνωση που τα περιβάλλει 
(Εικ. 10-11�.

��.  Περιχολοφόρες κύστεις που αποτελούν κυ-
στικούς σχηματισμούς διαμέτρου <1εκ. που 
εντοπίζονται στον αριστερό λοβό του ήπα-
τος κοντά στην πύλη του ήπατος και οφεί-
λονται σε διάταση περιχοληφόρων αδένων Εικ. 7

Εικ. 8 Εικ. 9
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χοληφόρων.
���.  Διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων σε πο-

σοστό 20% με κομβολογιοειδή και ανώμα-
λη διαμόρφωση.

Βιβλιο�ραφία 
1. ������ �A, ��l���b��� I�, B������ ��. ��������� �A, ��l���b��� I�, B������ ��. ��� �A, ��l���b��� I�, B������ ��. ����A, ��l���b��� I�, B������ ��. ���, ��l���b��� I�, B������ ��. �����l���b��� I�, B������ ��. ��� I�, B������ ��. ���I�, B������ ��. ���, B������ ��. ���B������ ��. ��� ��. �����. ���. ������ 

��v�l�������l b������ ��� ��� b�l� ���� �����-
l����. ��O 1958; 447-456

2. J��k���� JB, K�l� ��. ���l�������������� 
������: ����� ������. A���l�� �� �������� 1964; 
159:581-584

3. ������ �A, F�l���� A�. ��� ������� ����: 
N����l A������ ��� ��������� ������������. 
�������������� 2001; 21:3-22

4. B���� �. B�ll��� �����l ������� ��� �����-
l����. ���� �l�� N���� A� 1992; 72:1069-1075

5. ������ �, W�����b� Y, N������� �, ��b�-
��� K, Ok�j��� K. ���������l b�l� ���� �������: 
�l��������������, �������v� ����������� ��� ��-
v������ �� 37 ������� ���l����� ������ �������� 
���� ���l������l �����. A� J ���� 1977; 134:A� J ���� 1977; 134: 
263-269

6. ������� VJ. �������������� �� �����l �l��� �b-
�����l������. ���� �l�� ���� 1998; 67:40-46

7. ������ �, N�k����� Y. ��������� �� ����-
������� ��� ������������� �� ����������� –��l���� 
��������� ������ ����� ������������ b�l� ���� 
��v�l������. A� J ���� 1995; 146:67-74A� J ���� 1995; 146:67-74

8. E�����k K�, W��������� �F. N������l l�v�� 
���������. ������� A�� 2006; 35: 280-286

9. K����� F�, ��ll �J, L�ll� J�. B�l���� �������� 
��� ��� ��l����l���� ���������. J ������� ���� 

1991; 26:524-527
10. ���� �O, ���k W�, L�� �J, W�� �K. “���-

����l�� ����”: � ������������ ������� ���l���-
bl� �� ��� ����������� �� b�l���� ��������. J ����-
��� ���� 1996; 31:363–366

11. ��� K������k A�, ���� KB, O�� B�, ��� 
�E.B�l���� ��������: ��k��� ��� ����������� b� 
��� ��llbl����� ������ �����. ������� �����l 
2003; 33:311- 315

12. ���� ������� JL, �� ��lv���� ��, �� ��lv� 
V�,�����k� ��, W����� �B. �����l ����k��-
��� �� ������� ������ b�������� �� b�l���� ����-
����: � ������������ ������. J ������� ���� 
2005; 40(4�:637–642

13. K�� W� �� �l. ������� A������l �����-������� A������l �����-
��� ��������� ����� U�: A�j���� ��� U� ��-
��������� �� B�l���� A�������1. �����l��� 2007; 
245:549-555

14. ����k���� A, B����� WE, L�v� J, A��-
��� J,Ab������� �J, N��������� J�. ��� 
��������� �� ������� ��b������� ��� �����l ��-
����������� �� �������� ��� ���l���� ����� ��-
�������l ���������v� ��l�������� k����� ���������: 
������l ��� ��ll��� �� ������������ ��� �����-
������� ���������. ������� �����l 1998; 18:123-������� �����l 1998; 18:123-
129

15. Z������ �, B�������ll� �, ��l��b�� �, �� 
�l. ���������l ������� ��b�������: �� ��������� �����������l ������� ��b�������: �� ��������� �� 
18 ���l���. �����l��� 2004; 231:109–116.

16. L�v� A�, �������� �A, ����k��� LA, 
L������� �J. ����l�’�� ���������: �����l�����l 
��������� ����� �����l���� �����l�����. AJ� 
2002; 179:1053-1057

Εικ. 10 Εικ. 11



�� Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3

17. F�l���� A�, ������ �A, �����l AJ. ����� 
38: ����l� ��������� ��� ����l ��b�l�� ��������. 
�����l��� 2001; 220:720–723

18. ������l �J �� �l. ����l� ���������: ���� F��-
q����� U� ��� �����l���� F��������. �����l-
��� 1986; 158:507-511

19. ���� BI, Y��� K�, K�� ��, ��� ��. ���-
�l� ���������: ������l ��� ����� �� ��. �����l��� 
1990;174:161–163

20. L�v-����� A�, B��� A�, W�����l�� �J, ��l-
���� �L, ����l��� Z, ��b�� �. ��� �����l���� 

��� �����l���� ��������� �� b�l���� �������-
����. AJ� 1995; 165:309–313

21. �����l� B, �����l� K, ������v� �, V����-
v�l�� �, K����� �, ���� ��. ������� b�l� 
���� ����������� (v�� �����b��� ����l���-
����: �� ��� �� ���l����������� ���������. J 
������ A�������� ����� 2002; 26:438–443

22. B�������ll� �, F����l� �, V�l����� V, V�l-
l����� ��, ����� �, L���ll� �. F�b����l�-
������� L�v�� ���������: �� ��� �� I������ 
F��������. �������������� 2005; 25:659–670�������������� 2005; 25:659–670


