
Θρόμβωση Πυλαίας Φλέβας

Μελέτη με υπερηχογράφημα, 
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Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν τρεις ασθενείς :

 Ένας με κίρρωση λόγω κατάχρησης αλκοόλ

 Ένας με γνωστό ανεγχείρητο καρκίνωμα της 
χοληδόχου κύστης

 Μια ασθενής με ιστορικό θρόμβωσης της πυλαίας 
φλέβας προ ενός έτους

Η ανάδειξη των υπερηχογραφικών ευρημάτων της
πρόσφατης, χρόνιας και νεοπλασματικής θρόμβωσης
της πυλαίας φλέβας



Πρόσφατης έναρξης θρόμβωση 
πυλαίας και σπληνικής φλέβας

Α) Αύξηση του εύρους της πυλαίας 
φλέβας (1,69 εκατοστά-κίτρινο βέλος)
Β) Πυλαία φλέβα με θρομβωτικό υλικό  
(κόκκινο βέλος)
Γ) Σπληνική φλέβα με θρομβωτικό υλικό 
και υπολειμματική ροή (βέλη). 

Α Β

Γ

KONSTANTOPOULEIO NOS KONSTANTOPOULEIO NOS

KONSTANTOPOULEIO NOS



Α) Χρόνια θρόμβωση Πυλαίας φλέβας
με απουσία αιματικής ροής εντός της
πυλαίας (βέλη).
Β) Ανάπτυξη παράπλευρου φλεβικού
δικτύου (σηραγγώδης μετασχηματισμός
της πυλαίας (βέλη).
Γ) Απώλεια της φασικότητας του
σήματος Doppler .

Α Γ

Β



Δ-Ε) Ανάπτυξη παράπλευρου δικτύου λόγω χρόνιας
θρόμβωσης της άνω μεσεντερίου φλέβας (SMV) σε ασθενή
με συνοδό θρόμβωση της πυλαίας καθώς και της σπληνικής
φλέβας (βέλη).

SMV SMV

Δ Ε



PV

Νεοπλασματικός θρόμβος εντός της 
πυλαίας φλέβας καθώς και του 
αριστερού κλάδου αυτής (κίτρινα 
βέλη)

Β) Νεοπλασματικός θρόμβος 
εντός της σπληνικής φλέβας 
(βέλη)

Α) Λίαν αυξημένο εύρος της πυλαίας 
φλέβας  (2,3 εκ.)

KONSTANTOPOULEIO NOS

KONSTANTOPOULEIO NOS

Α
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Ε-ΣΤ)Νεοπλασματικός θρόμβος άνω μεσεντερίου
φλέβας (εικ.Ε) με ανάδειξη αρτηριακού
φάσματος στο σήμα Doppler, στα πλαίσια
νεοαγγείωσης (εικ. ΣΤ).

Δ Ε

ΣΤ

IVC

Δ) Θρόμβωση κάτω κοίλης φλέβας (βέλος) 

KONSTANTOPOULEIO NOS
KONSTANTOPOULEIO NOS

KONSTANTOPOULEIO NOS



Το triplex αποτελεί της εξέταση εκλογής για

τη διάγνωση της θρόμβωσης των κλάδων

του συστήματος της πυλαίας φλέβας, με

ευαισθησία και ειδικότητα >90%, ενώ

βοηθάει και στη διαφορική διάγνωση του

αιματικού από το νεοπλασματικό θρόμβο
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