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Για το σκοπό αυτό παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις:

 Ασθενούς με κίρρωση και πυλαία υπέρταση λόγω 
ηπατίτιδας C, με καλή λειτουργικότητα του TIPS (1) και

 Ασθενούς με κίρρωση και πυλαία υπέρταση λόγω 
κατάχρησης αλκοόλ, με δυσλειτουργία του TIPS (2)

Ο ρόλος του έγχρωμου και παλμικού Doppler στην
αξιολόγηση της λειτουργικότητας (και στην ανάδειξη
δυσλειτουργίας) του TIPS.



Κίρρωση με παρουσία TIPS χωρίς 
διαταραχή της αιματικής ροής εντός του 

αυλού της ενδοπρόθεσης

Α. Ήπαρ με ήπια λόβωση της παρυφής του, 
αυξημένη ηχογένεια και παρουσία TIPS
Β. Φυσιολογικό το εύρος της πυλαίας φλέβας 
(1,12 cm)
Γ. Φυσιολογικές ταχύτητες ροής εντός της 
ενδοπρόθεσης (έως 110 cm/sec, 
φυσιολογικές τιμές 90-190 cm/sec)
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Α. Κιρρωτικό ήπαρ με έντονη λόβωση της
παρυφής του και παρουσία TIPS
Β. TIPS, έγχρωμο Doppler: Η διαταραχή της
αιματικής ροής εντός του αυλού της
ενδοπρόθεσης απεικονίζεται ως μωσαϊκό
χρωμάτων (“aliasing”) λόγω της στροβιλώδους
ροής στο τμήμα αυτού προς την ηπατική
φλέβα (βέλη)
Γ. Απεικονίζεται επίσης διάταση της πυλαίας
φλέβας (εύρος 1,82 cm, φυσιολογικό εύρος
έως 1,3 cm)
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TIPS, παλμικό Doppler: Ανάδειξη υψηλών ταχυτήτων 

ροής εντός της ενδοπρόθεσης (>250 cm/sec, όταν το όριο 

είναι μέχρι 190 cm/sec), ενδεικτικών στένωσης.



Η ηπατική αρτηρία ελέγχεται με
αυξημένες ταχύτητες ροής και
αυξημένο δείκτη αντίστασης
(0,84). 

Επίσης, και η σπληνική
αρτηρία ελέγχεται με
αυξημένες συστολικές
ταχύτητες.



Το έγχρωμο και παλμικό Doppler αποτελεί

σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη της

αιματικής ροής εντός των TIPS, χάρη στη

δυνατότητα ανάδειξης τόσο των ποιοτικών

(χρωματική ανάλυση) όσο και των ποσοτικών

(ταχύτητες ροής) χαρακτηριστικών της.

Επιπροσθέτως, αποτελεί έναν εύκολο, γρήγορο

και ακριβή τρόπο μελέτης της ηπατικής

κυκλοφορίας και των παρεμβάσεων σε αυτή,

χωρίς να απαιτείται έκθεση σε ιοντίζουσα

ακτινοβολία ή χορήγηση ενδοφλέβιων

σκιαγραφικών ουσιών.


