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H σημασία της μέτρησης της πίεσης 
στην πυλαία φλέβα

τ α τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει εστιασθεί 
στη μέτρηση της πίεσης στην πυλαία φλέβα και 
όπως έχει δειχθεί σε μελέτες των Merkel και 

Vorobioff1,2, το ύψος της HVPG συσχετίζεται τόσο με τον 
κίνδυνο ρήξης των κιρσών, όσο και με την επιβίωση των 
κιρρωτικών ασθενών. Συνηγορητικά των ανωτέρω είναι 
τα αποτελέσματα δύο μελετών από τους Groszmann και 
Feu6,7 σύμφωνα με τα οποία οι κιρσοί δεν αιμορραγούν 
όταν η HVPG είναι μικρότερη των 12 mmHg καθώς και 
όταν αυτή μειωθεί (αυτόματα ή μετά από θεραπεία) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της αρχικής τιμής.

Συνεπώς, η ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης αντικατοπτρίζει 
την προοδευτική επιδείνωση της χρόνιας ηπατικής νόσου 
στους ασθενείς με κίρρωση και επομένως η μείωση της 
πίεσης στην πυλαία φλέβα θα πρέπει να αποτελεί τον 
κύριο θεραπευτικό στόχο στην αντιμετώπιση αυτών των 
ασθενών .

Η μέτρηση της HVPG έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα χρήσιμο 
διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο και μας παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη λήψη κρίσιμων 
θεραπευτικών αποφάσεων για τη δύσκολη αυτή ομάδα 
των ασθενών με κίρρωση .

Πώς γίνεται η μέτρηση;
Η πρώτη μέτρηση της πίεσης στην πυλαία φλέβα έγινε 

από τους Hallion και Francois-Frank το 1896 σε σκύλο, 
μέσω καθετηριασμού της μεσεντερίου φλέβας8 .

Το 1937, οι Thomson και συν .9 διενέργησαν την πρώτη 
μέτρηση της πίεσης στην πυλαία φλέβα σε άνθρωπο 
εισάγοντας έναν καθετήρα μανομετρίας σε κλάδο της 
πυλαίας στη διάρκεια χειρουργείου . Αυτή η άμεση τεχνική 
μέτρησης της πίεσης στην πυλαία φλέβα έχει ουσιαστι-
κά εγκαταλειφθεί λόγω δυσκολίας εφαρμογής της στην 
κλινική πράξη και μεγάλου ποσοστού επιπλοκών, κυρίως 
αιμορραγίας .

Το 1951, οι Myers και Taylor10 περιέγραψαν για πρώτη 
φορά μια έμμεση μέθοδο εκτίμησης της πίεσης στην πυ-
λαία φλέβα . Προωθώντας έναν καθετήρα, σε κλάδο της 
ηπατικής φλέβας, μέχρις ότου ενσφηνωθεί σε ένα μικρό 
κλάδο, μέτρησαν την πίεση σε εκείνη τη θέση και κατέδειξαν 
ότι αυτή η τιμή (πίεση ενσφήνωσης της ηπατικής φλέβας, 
Wedged Hepatic Venous Pressure - WHVP), που αντιστοιχεί 
στην πίεση των ηπατικών κολποειδών, πλησίαζε πολύ στην 
τιμή που προέκυπτε κατά την άμεση μέθοδο προσδιορισμού 
της πίεσης στην πυλαία φλέβα . Με την απόφραξη ενός 
κλάδου της ηπατικής φλέβας, δημιουργείται μια συνεχής 
στήλη αίματος μεταξύ του άκρου του καθετήρα και του 
ηπατικού κολποειδούς και ως εκ τούτου η μετρούμενη 
πίεση αντιστοιχεί στην πίεση του κολποειδούς . Η διαφορά 
μεταξύ της WHVP και της ελεύθερης πίεσης στην ηπατική 
φλέβα (Free Hepatic Venus Pressure - FHVP) αποτελεί την 

HVPG, η οποία αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τη διαφορά 
πιέσεων μεταξύ της πυλαίας φλέβας και της ενδοκοιλιακής 
μοίρας της κάτω κοίλης φλέβας . Σε αντίθεση με τις τιμές 
των WHVP και FHVP που επηρεάζονται εξ’ ίσου από τις 
μεταβολές της ενδοκοιλιακής πίεσης, η διαφορά τους, 
δηλαδή η HVPG, δε μεταβάλλεται από αυτές . 

Εξ’ αιτίας της έλλειψης άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του 
καθετήρα και της πυλαίας φλέβας, στο φυσιολογικό ήπαρ 
η καταγραφόμενη WHVP είναι ελαφρώς μικρότερη της 
πραγματικής πίεσης στην πυλαία . Αυτό επίσης παρατηρείται 
και στις περιπτώσεις προκολποειδικών αιτίων πυλαίας 
υπέρτασης . Στην κίρρωση, ως γνωστόν, η αρχιτεκτονική του 
δικτύου των ηπατικών κολποειδών διαταράσσεται από την 
εναπόθεση κολλαγόνου και τη δημιουργία αναγεννητικών 

όζων . Καθώς ελαττώνεται η επικοινωνία ανάμεσα στα γειτονικά 
κολποειδή, μειώνεται και η δυνατότητα αποσυμφόρησης και 
εξισορρόπησης των μεταξύ τους πιέσεων . Συνεπώς, η πίεση 
της στήλης αίματος εγγύς του άκρου του καθετήρα, η πίεση 
δηλαδή στα ηπατικά κολποειδή, αντανακλά επακριβώς την 
πίεση της πυλαίας φλέβας . Επομένως, στην κίρρωση η WHVP 
είναι πρακτικά ίση προς την πίεση στην πυλαία φλέβα . 

Σήμερα, η τεχνική μέτρησης της HVPG βασίζεται σε μια 
τροποποίηση της μεθόδου του Myer’s11,12 (εικόνα 1) . Ένας 
καθετήρας – μπαλόνι εισάγεται από τη μηριαία ή τη σφαγί-
τιδα φλέβα και προωθείται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο σε μία 
από τις ηπατικές φλέβες . Αρχικά καταγράφεται η FHVP με 
το μπαλόνι ξεφούσκωτο και το άκρο του καθετήρα να πλέει 
ελεύθερα μέσα στη φλέβα . Ακολούθως, φουσκώνεται το 
μπαλόνι με αέρα μέχρις ότου αποφραχθεί τελείως ο κλάδος 
της ηπατικής φλέβας και μετράται η WHVP . Θα πρέπει να 
λαμβάνονται τουλάχιστον 3 διαδοχικές τιμές των FHVP και 
WHVP και να υπολογίζεται η HVPG ως ο μέσος όρος της 
διαφοράς τους (εικόνα 2) . Σε αντίθεση με τους συμβατικούς 
καθετήρες, με τους οποίους η WHVP μετράται σε μικρό 
κλάδο της ηπατικής φλέβας, το μπαλόνι παρέχει τη δυνα-
τότητα απόφραξης μεγαλύτερων κλάδων που αιματώνουν 
περισσότερα ηπατικά κολποειδή και επομένως οι τιμές της 
WHVP αντιπροσωπεύουν αντικειμενικότερα την πραγματική 
πίεση στην πυλαία11 . 

Το ποσοστό επιτυχούς καθετηριασμού της ηπατικής φλέ-
βας ανέρχεται στο 95%13 . Η όλη διαδικασία είναι απλή και 
εξαιρετικά ασφαλής . Με την προϋπόθεση της τήρησης των 
κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν στη διαδικασία μέ-
τρησης, η μέθοδος είναι αξιόπιστη και αναπαραγώγιμη12 .
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Η πυλαία υπέρταση αποτελεί τη συχνότερη και σοβαρότερη επιπλοκή της κίρρωσης. Η κιρσορραγία, η 

ανάπτυξη ασκίτη και η εγκεφαλοπάθεια αποτελούν μέρος του συνδρόμου που χαρακτηρίζει την πυλαία 

υπέρταση και η επιβίωση σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της πίεσης στην πυλαία φλέβα1,2. Υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, η πίεση στην πυλαία φλέβα (Portal Venous Pressure - PVP) κυμαίνεται μεταξύ 7 και 12 mmHg3. 

Όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, η πίεση στην πυλαία εκφράζεται αξιόπιστα και ως η διαφορά μεταξύ 

της πίεσης ενσφήνωσης και της ελεύθερης πίεσης στην ηπατική φλέβα (HVPG – Hepatic Venous Pressure 

Gradient)4. Φυσιολογικά η HVPG δεν υπερβαίνει τα 5 mmHg. Αύξηση της HVPG πάνω από 6 mmHg σηματοδοτεί 

την ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης δε συνοδεύεται 

απαραίτητα και από εμφάνιση επιπλοκών της κίρρωσης, οι οποίες παρουσιάζονται όταν η HVPG υπερβεί το 

κατώφλι των 10 με 12 mmHg5.

Η μέτρηση της HVPG έχει εξελιχθεί σή-

μερα σε ένα χρήσιμο διαγνωστικό και 

προγνωστικό εργαλείο και μας παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη 

λήψη κρίσιμων θεραπευτικών αποφάσεων 

για τη δύσκολη αυτή ομάδα των ασθενών 

με κίρρωση

Εικόνα 1. Α. ευθύς καθετή-
ρας (χωρίς μπαλόνι), όπου ο 
καταγραφέας πίεσης ενσφη-
νώνεται σε ένα μικρό κλάδο 
της ηπατικής φλέβας. Λόγω 
ανομοιογένειας στην κατανο-
μή της ίνωσης στο κιρρωτικό 
ήπαρ, η WHVP σε μια περιοχή 
με σοβαρού βαθμού ίνωση (κύ-
κλος 1) είναι υψηλότερη από 
την πίεση σε μια άλλη περιοχή 
με μικρότερο βαθμό ίνωσης 
(κύκλος 2). Β. ο καθετήρας-
μπαλόνι μειώνει αυτή τη δια-
φορά, μετρώντας το μέσο όρο 
WHVP σε ένα ευρύτερο τμήμα 
του ήπατος. Από Hepatology. 
2004; 39:280–282.
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Σε ποιες περιπτώσεις βοηθάει η μέτρηση 
της HVPG;

τοπογραφική διάγνωση της πυλαίας υπέρτασης
Ως γνωστόν, τα αίτια της πυλαίας υπέρτασης διακρίνονται 

σε προηπατικά, ενδοηπατικά και μεθηπατικά . Τα ενδοηπατι-
κά χωρίζονται περαιτέρω σε προκολποειδικά, κολποειδικά 
και μετακολποειδικά3 . Έχοντας στο μυαλό την παραπάνω 
ταξινόμηση, τα διαφορετικά μοτίβα μεταβολών των HVPG, 
FHVP και WHVP μπορούν να βοηθήσουν στη διαφορική διά-
γνωση των αιτιών της πυλαίας υπέρτασης . Για παράδειγμα, 
σε ασθενή που έχει κλινικό σύνδρομο συμβατό με πυλαία 
υπέρταση αλλά με φυσιολογική τιμή WHVP, πιθανότατα 
το αίτιο είναι προκολποειδικό . 

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα αρχικά στάδια της 
πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης (PBC) και η οξεία ενεργός 
ηπατίτιδα (διότι προσβάλλονται κατ’ εξοχήν τα πυλαία 
διαστήματα) . Στα προχωρημένα όμως στάδια PBC, καθώς 
και στην αλκοολική και εξ’ ιών B και C κίρρωση, η επικοι-
νωνία των γειτονικών κολποειδών μειώνεται (εναπόθεση 
κολλαγόνου στο χώρο του Disse, πίεση από αναγεννητικούς 
όζους) με αποτέλεσμα η HVPG πρακτικά να εξισώνεται με 
την πίεση στην πυλαία φλέβα3,4,14-16 . 

Τέλος, όταν το αίτιο είναι μεθηπατικό, όπως στη δεξιά 
καρδιακή ανεπάρκεια, οι FHVP και WHVP αυξάνουν το ίδιο, 
και συνεπώς η τιμή της HVPG παραμένει εντός φυσιολογικών 
ορίων .

Πρόβλεψη κλινικά σημαντικών γεγονότων 
Γαστρο – οισοφαγικοί κιρσοί 

Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη17 
διερεύνησε την αποτελεσματικότητα των β-αποκλειστών 
στην πρόληψη δημιουργίας κιρσών και έδειξε ότι τιμές HVPG 
μεγαλύτερες των 10 mmHg ακολουθούνταν από αυξημένη 
πιθανότητα ανάπτυξης κιρσών, ενώ ασθενείς που παρου-
σίασαν φαρμακευτική μείωση της τιμής της μεγαλύτερη 
του 10% μετά από ένα χρόνο είχαν στατιστικά σημαντικά 
μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν κιρσούς .

Αιμορραγία από κιρσούς 
Όπως προαναφέρθηκε, όταν η HVPG είναι μικρότερη από 

12 mmHg οι κιρσοί δεν αιμορραγούν . Πολλοί ερευνητές 
έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με τη χρησιμότητα της μέτρησης 
της HVPG στην πρόβλεψη του πρώτου επεισοδίου αιμορρα-
γίας18,19 καθώς και στην πιθανότητα επαναιμορραγίας από 
κιρσούς . Από μια πρόσφατη μελέτη20 όπου διενεργούνταν 
μέτρηση της πίεσης νωρίς κατά την έναρξη της αιμορ-
ραγίας, φάνηκε ότι στην ομάδα ασθενών με αιμορραγία 
από κιρσούς και τιμές HVPG ≥ 20 mmHg, ο έλεγχος του 
επεισοδίου της αιμορραγίας ήταν δυσχερέστερος ενώ 
παράλληλα οι ασθενείς αυτοί παρουσίαζαν αυξημένη 
πιθανότητα επαναιμορραγίας, συγκριτικά με όσους είχαν 
τιμές HVPG <20 mmHg . 

Επιβίωση κιρρωτικών ασθενών
Από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι η HVPG μπορεί να 

είναι αξιόπιστη παράμετρος εκτίμησης της επιβίωσης στους 
κιρρωτικούς ασθενείς . Σε μια από αυτές21, που περιελάμ-

βανε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν υπό φαρμακευτική 
αγωγή για την πρόληψη επαναιμορραγίας από κιρσούς, η 
8ετής πιθανότητα επιβίωσης ήταν στατιστικά σημαντικά 
μεγαλύτερη στους ανταποκριθέντες (μείωση της HVPG < 
12 mmHg ή περισσότερο από το 20% της αρχικής τιμής) 
συγκριτικά με αυτούς που δεν ανταποκρίθηκαν . Όταν η 
μέτρηση γίνεται χρονικά κοντά στο επεισόδιο της αιμορ-
ραγίας, η HVPG έχει μεγαλύτερη προγνωστική αξία στην 
πρόβλεψη της επιβίωσης των ασθενών με κιρσορραγία, 
όπως φάνηκε από μια άλλη μελέτη όπου η HVPG μετρού-
νταν στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη της αιμορραγίας22 . 
Ασθενείς που επιβίωσαν μετά τον πρώτο μήνα είχαν τιμές 
HVPG στατιστικά σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την 
ομάδα ασθενών που απεβίωσαν . 

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αντιϊκής 
θεραπείας στη χρόνια ηπατίτιδα

Οι Burroughs, Groszmann και συν . αναφέρουν ότι οι διαδο-
χικές μετρήσεις της HVPG ίσως να αποτελούν τον καλύτερο 
τρόπο εκτίμησης της ανταπόκρισης στην αντιϊκή θεραπεία 
στη χρόνια ηπατίτιδα C23 . Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η 
βιοψία, που μέχρι στιγμής αποτελεί τη «χρυσή σταθερά» 
στην εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, παρουσιάζει 
ορισμένους περιορισμούς, διότι το ιστοτεμάχιο περικλείει 
ένα μικρό μόνο αριθμό πυλαίων διαστημάτων και δεν α-
ντιπροσωπεύει τη συνολική ιστολογική εικόνα του ήπατος 
(στην κίρρωση υπάρχει ετερογένεια στην κατανομή της 
ίνωσης στο ηπατικό παρέγχυμα), ενώ παράλληλα υπάρχουν 
αποκλίσεις στην ερμηνεία των ιστοπαθολογικών ευρημάτων 
από τον ένα παθολογοανατόμο στον άλλο . Αντιθέτως, η 
HVPG αντικατοπτρίζει πιο αντικειμενικά τις μεταβολές της 
πίεσης και κατ’ επέκταση της ηπατικής ιστολογίας (και του 
βαθμού ίνωσης) αφού κατά τη μέτρησή της αποφράσσεται 
η ροή αίματος σε μεγαλύτερο αριθμό ηπατικών κολποειδών, 
ενώ παράλληλα είναι μέθοδος αναπαραγώγιμη και δεν 
επηρεάζεται από τον εξεταστή . 

Μελέτη με μορφή περίληψης από τους Garcia-Tsao και 
συν . έδειξε ότι η ιντερφερόνη μπορεί να αναστείλει την 
εξέλιξη της πυλαίας υπέρτασης μειώνοντας την πίεση στην 
πυλαία φλέβα σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C24 . 

Οι Rincon D και συν .25 δημοσίευσαν πρόσφατα μια μελέτη 
τους που συμπεριέλαβε 20 ασθενείς με καλά αντιρροπού-
μενη χρόνια ηπατίτιδα C, προχωρημένη ίνωση (3 ή 4 κατά 
Metavir) και τιμές HVPG > 5 mmHg πριν από την έναρξη της 
θεραπείας . Στην ανωτέρω μελέτη, η αντιϊκή θεραπεία με 
συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης 
οδήγησε σε μείωση της HVPG σε όλους εκτός από έναν 
ασθενή (μέση μείωση της HVPG κατά 28,2%) .

Δύο άλλες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 
μέτρηση της HVPG μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο 
για την εκτίμηση τόσο της υποτροπής της HCV λοίμωξης, 
όσο και για την παρακολούθηση της αντιϊκής αγωγής, μετά 
από μεταμόσχευση ήπατος26,27 .

• Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 
φαρμακευτικής αγωγής στην πυλαία υπέρταση

Όπως προαναφέρθηκε, οι επιπλοκές της πυλαίας υπέρτα-
σης εμφανίζονται όταν η HVPG υπερβεί ένα συγκεκριμένο 

κατώφλι, που είναι τα 8 mmHg για την εμφάνιση ασκίτη, 
τα 10 mmHg για την ανάπτυξη κιρσών και τα 12 mmHg για 
τη ρήξη των κιρσών . Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την 
αξία των διαδοχικών μετρήσεων της HVPG στην εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής 
με β-αποκλειστές ή νιτρώδη καθώς και στη ρύθμιση της 
δόσης τους ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της HVPG κάτω 
των 12 mmHg ή περισσότερο από το 20% της αρχικής της 
τιμής6,7,28-30 .

Εκτίμηση του προεγχειρητικού κινδύνου σε 
κιρρωτικούς ασθενείς

Οι κιρρωτικοί ασθενείς διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο 
διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό κίνδυνο σε σχέση με τους 
μη-κιρρωτικούς . Η προεγχειρητική εκτίμηση της HVPG μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό προγνωστικό δείκτη ρήξης της 
αντιρρόπησης σε ασθενείς με κίρρωση μετά από ηπατε-
κτομή για πρώιμο ηπατοκυτταρικό καρκίνο31 .

Για ποιο λόγο να μετρούμε την HVPG;
Η ανάπτυξη κιρσών, ασκίτη και ηπατικής εγκεφαλοπάθειας 

σε έναν κιρρωτικό ασθενή αποτελεί επιπλοκές των 
προχωρημένων σταδίων πυλαίας υπέρτασης . Ωστόσο, 
μεσολαβεί ένα μεγάλο, ασυμπτωματικό χρονικό διάστημα 
στη φυσική ιστορία της χρόνιας ηπατικής νόσου μέχρις 
ότου εμφανισθούν οι ως άνω επιπλοκές . Κατά τη διάρ-
κεια του διαστήματος «αντιρρόπησης», οι περισσότεροι 
από τους ασθενείς αυτούς έχουν «υποκλινική» ή «κλινικά 
μη-σημαντική» πυλαία υπέρταση (δηλαδή τιμές HVPG > 
5 και < 10 mmHg) . Από την άλλη, η εμφάνιση «κλινικά 
σημαντικής» πυλαίας υπέρτασης (HVPG ≥ 10 mmHg) απο-
τελεί και από μόνη της, ως μανομετρικό εύρημα, ισχυρό 
προγνωστικό δείκτη εμφάνισης επιπλοκών της πυλαίας 
υπέρτασης . Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η μέτρηση της 
HVPG αποκτά ουσιαστικό ρόλο στην πρώιμη διάγνωση και 
αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατικής νόσου, και μπορεί να 
εκτιμήσει αξιόπιστα το ρυθμό εξέλιξης της ηπατικής ανε-
πάρκειας σε ασθενείς με κίρρωση, προτού ακόμα γίνουν 
κλινικά έκδηλα τα σημεία ρήξης της αντιρρόπησης . 

Μελλοντικά, η μέτρηση της HVPG αναμένεται να προσφέ-
ρει μια περισσότερο στοχευμένη αιτιολογική αντιμετώπιση 
της πυλαίας υπέρτασης, ειδικά στα πιο πρώιμα στάδια, και 
όχι απλά και μόνο σε επίπεδο φαρμακευτικής μείωσης της 
πίεσης με παράγοντες, όπως οι β-αποκλειστές, που δεν 
υπεισέρχονται στην παθογένεση της νόσου .

Σήμερα, πολλοί συγγραφείς στηρίζουν τη χρήση της HVPG 
στην καθ’ ημέρα πράξη . Εφ’ όσον υπάρχει σαφής ένδειξη 
μέτρησής της και ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές 
διενέργειάς της, η HVPG παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
στην εδραίωση της διάγνωσης, την εκτίμηση της πρόγνωσης 
και στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων στους ασθενείς 
με πυλαία υπέρταση, ενώ όπως προαναφέρθηκε, είναι 
μέθοδος απλή, ασφαλής και αναπαραγώγιμη .

Η μέτρηση της HVPG εκτελείται παγκοσμίως σε διάφορα 
εξειδικευμένα κέντρα . Στη χώρα μας, διενεργείται στο 
αιμοδυναμικό εργαστήριο της Β’ Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» .

Εικόνα 2. Η τιμής της HVPG υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ WHVP και FHVP. Λαμβάνονται διαδοχικές μετρήσεις αυτών (τουλάχιστον 3) και υπολογίζεται ο μέσος όρος. Είναι απαραίτητο 
να λαμβάνονται σταθερές τιμές καταγραφής για ικανό χρονικό διάστημα για κάθε μία από αυτές (45 – 60 δευτερόλεπτα για την WHVP και 15 – 20 για τις FHVP και IVC). Από Hepatology. 2004; 
39:280–282.
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