
ΔΙΑΚΡΑΝΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ DUPLEX ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ  

 

Το διακρανιακό ζγχρωμο Duplex υπερθχογράφθμα αποτελεί μια διεκνϊσ κακιερωμζνθ 

απεικονιςτικι εξζταςθ που πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμζνουσ ιατροφσ. Είναι μια 

εξζταςθ τελείωσ ανϊδυνθ και αςφαλισ, χαμθλοφ κόςτουσ και διάρκειασ περίπου 15 με 30 

λεπτϊν. 

Το διακρανιακό ζγχρωμο Duplex υπερθχογράφθμα επιτρζπει τθν αιμοδυναμικι μελζτθ 

(ταχφτθτεσ και αντιςτάςεισ ροισ) των ενδοκρανιακϊν αρτθριϊν (εξάγωνο Willis) αλλά και των 

φλεβϊν του εγκεφάλου ςε μικρότερο βακμό. Είναι δυνατι επίςθσ και θ μελζτθ/απεικόνιςθ 

δομϊν του εγκεφαλικοφ παρεγχφματοσ όπωσ οι πλάγιεσ και θ τρίτθ κοιλία, ο μεςεγκζφαλοσ, ο 

κάλαμοσ, θ μζλαινα ουςία κτλ. 

Μεγάλα πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου αποτελοφν: 

 Δυνατότθτα ςυχνισ επανάλθψθσ χωρίσ κινδφνουσ για τον αςκενι. 

 Μελζτθ ςε πραγματικό χρόνο. 

 Χαμθλό κόςτοσ 

 Ανϊδυνθ εξζταςθ 

 Δυναμικι μελζτθ τθσ εγκεφαλικισ αιματικισ κυκλοφορίασ 

Μειονεκτιματα τθσ μεκόδου είναι: 

 Απουςία ακουςτικϊν παρακφρων ςτο 10% περίπου του πλθκυςμοφ (κυρίωσ 

θλικιωμζνοι). Ωςτόςο, θ εξζταςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί με ενδοφλζβια ζγχυςθ 

'ςκιαγραφικοφ' υπεριχων. 

 Μελζτθ εξαρτϊμενθ από τον εξεταςτι. 

 Συχνά απαιτείται επιβεβαίωςθ των ευρθμάτων με αξονικι ι μαγνθτικι αγγειογραφία 

εγκεφάλου.   

 



          

 

Οι ενδείξεισ του διακρανιακοφ ζγχρωμου Duplex υπερθχογραφιματοσ είναι πολυάρικμεσ: 

 Στθν οξεία φάςθ ενόσ ιςχαιμικοφ αγγειακοφ εγκεφαλικοφ επειςοδίου για τθν ανάδειξθ 

οξείασ απόφραξθσ ενδοκρανιακοφ αγγείου, τθν παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο 

τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ενδοφλζβιασ κρομβόλυςθσ ςτθν διάλυςθ του κρόμβου 

αλλά και τθν υποβοικθςθ αυτισ μζςω τθσ ςτοχευόμενθσ μεταφοράσ κερμικισ 

ενζργειασ ςτο κρόμβο. 

 Στα πλαίςια τθσ αιτιολογικισ διερεφνθςθσ των αγγειακϊν εγκεφαλικϊν επειςοδίων για 

τθν ανάδειξθ ακθρωματικϊν ενδοκρανιακϊν αρτθριακϊν ςτενϊςεων που αποτελοφν 

τθν αιτία για το 10-20% των ΑΕΕ και εμφανίηουν μεγάλθ ςυχνότθτα υποτροπισ. 

Επιπλζον, επιτρζπει τθ ςυχνι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ αυτϊν των ςτενϊςεων που 

κακορίηει και τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

 Εκτίμθςθ των αιμοδυναμικϊν ςυνεπειϊν που ζχουν ςθμαντικζσ ςυμπτωματικζσ ι μθ 

ςτενϊςεισ ι απόφραξθ των εξωκρανιακϊν αγγείων του τραχιλου (ζςω καρωτίδα, 

ςπονδυλικι αρτθρία) για τον εγκζφαλο. Εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

παράπλευρθσ κυκλοφορίασ. Παράλλθλα, με τθ δοκιμαςία άπνοιασ (breath holding test) 

διερευνάται θ φπαρξθ ι όχι εφεδρειϊν τθσ αιμάτωςθσ ςτθν ςφςτοιχθ περιοχι του 

εγκεφάλου. Με αυτό τον τρόπο, θ εξζταςθ ςυνειςφζρει αποτελεςματικά ςτθν λιψθ 

απόφαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των αςυμπτωματικϊν αλλά και ςυμπτωματικϊν 

ςτενϊςεων (ενδαρτεριεκτομι ι ςυντθρθτικι αγωγι). 

 Ανίχνευςθ μικρο-εμβόλων που προζρχονται από τθν καρδιά (κολπικι μαρμαρυγι, 

μθχανικζσ βαλβίδεσ) ι από ακθρωματικζσ πλάκεσ των εξωκρανιακϊν αγγείων του 

τραχιλου (ζςω καρωτίδα, ςπονδυλικι αρτθρία) και ςχετίηονται με αυξθμζνο κίνδυνο 

εμβολικοφ αγγειακοφ εγκεφαλικοφ επειςοδίου. 

 Εκτίμθςθ του περι-εγχειρθτικοφ κινδφνου τθσ ενδαρτεριεκτομισ τθσ ζςω καρωτίδασ 

αρτθρίασ.  

 Διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ του αγγειόςπαςμου μετά από υπαραχνοειδι 

αιμορραγία ι κρανιακι κάκωςθ. 



 Διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ του αναςτρζψιμου εγκεφαλικοφ ςυνδρόμου 

αγγειοςφςπαςθσ. 

 Διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ αγγειίτιδασ του ΚΝΣ. 

 Διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ του διαχωριςμοφ τθσ ενδοκρανιακισ μοίρασ τθσ ζςω 

καρωτίδασ και τθσ ςπονδυλικισ αρτθρίασ. 

 Διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ του ςυνδρόμου υποκλοπισ τθσ υποκλειδίου αρτθρίασ 

και των πικανϊν ςυνεπειϊν αυτοφ ςτθν οπίςκια κυκλοφορία του εγκεφάλου. 

 Διερεφνθςθ άτυπων ςυγκοπτικϊν επειςοδίων ι ιλίγγου (μελζτθ οπίςκιασ κυκλοφορίασ 

εγκεφάλου). 

 Διερεφνθςθ τθσ δεξιάσ-αριςτερισ αιματικισ επικοινωνίασ (ανοικτό ωοειδζσ τριμα) με 

ευαιςκθςία μεγαλφτερθ του διοιςοφάγειου υπζρθχου καρδιάσ μζςω τθσ ενδοφλζβιασ 

ζγχυςθσ μικροφυςαλίδων. 

 Παρακολοφκθςθ αςκενϊν με δρεπανοκυτταρικι αναιμία. 

 Διάγνωςθ τθσ ανακοπισ τθσ εγκεφαλικισ ροισ (εγκεφαλικόσ κάνατοσ). 

 Διάγνωςθ ευμεγεκϊν ανευρυςμάτων του εγκεφάλου, αρτθριοφλεβωδϊν δυςπλαςιϊν 

και ανϊμαλων επικοινωνιϊν (fistula). 

 Ζμμεςθ διερεφνθςθ πικανισ κρόμβωςθσ φλεβωδϊν κόλπων του εγκεφάλου. 

 Ζμμεςθ διερεφνθςθ ενδοκράνιασ υπζρταςθσ. 
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