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Abstract
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt functions as a low-resistance pathway, or a bypass, which helps
the blood from the digestive tract to pass straight into the inferior vena cava and to outrun the microcirculation
in the liver – a high-resistance pathway that occurs due to injury of the liver parenchyma or portal vein
thrombosis. There are two main indications for this shunt – secondary prevention from esophageal variceal
bleeding and recurrent ascites. It is always important to evaluate the patient’s status because with severe
illnesses or advanced hepatic encephalopathy the procedure can make the patient’s condition even worse. After
the shunt is completed, it is important to monitor the patient for complications that can be associated with the
technique of stent placement, the stent itself, or hemodynamic changes, which occur after the portosystemic
shunt implantation. Moreover, the functioning of the shunt needs to be evaluated – blood velocity and the risk
of possible complications measured. Disfunction of the stent should be suspected when blood direction in the
intrahepatic portal venous branches changes from hepatofugal to hepatopetal and newly present, recurrent, or
worsening ascites occurs.
Aim. The aim of this review – discuss the use of transjugular intrahepatic portosystemic shunt as a treatment
for various conditions which occur due to chronic liver diseases and to review the indications and
contraindications of the shunt placement.
Material and methods. A review was made after gathering publications and articles from these databases:
PubMed, Web of Science, Google Scholar, and Scopus. Relevant keywords were entered in the advanced search
panel to gather data. After reviewing all the exclusion criteria, 33 scientific articles were included in this
literature review.
Conclusion: despite the course of the procedure and possible complications, the transjugular intrahepatic
portosystemic shunt is an effective treatment for portal hypertension and other diseases, which disturbs
microcirculation and hemodynamics in the liver.
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Santrauka
Transjugularinis intrahepatinis portosisteminis šuntas funkcionuoja kaip žemo rezistentiškumo kelias ar
apylanka, kurios dėka kraujas iš žarnyno keliauja tiesiai į apatinę tuščiąją veną, taip aplenkiant kepenų
mikrocirkuliaciją – susidariusią aukšto rezistentiškumo sritį dėl kepenų parenchimos pažeidimų ar vartų venos
trombozės. Dvi pagrindinės indikacijos šiam šuntui yra antrinė prevencija dėl stemplės varikozinių venų
kraujavimo bei sunkiai kontroliuojamas ascitas. Visuomet svarbu įvertinti paciento bendrą būklę, kadangi esant
sunkiems gretutiniams susirgimams ar pažengusiai hepatinei encefalopatijai, pacientui procedūra gali dar labiau
pakenkti. Po šunto sudarymo svarbus paciento stebėjimas dėl komplikacijų, kurios gali būti susijusios su stento
implantavimo technika, pačiu stentu ar su hemodinaminiais pokyčiais, susijusiais su portosisteminio šunto
implantavimu. Taip pat svarbu stebėti, ar šuntas funkcionuoja – stebėti kraujotakos greitį jame, vertinti galimų
komplikacijų atsiradimo riziką. Implantuoto stento disfunkciją atspindi ir intrahepatinių vartų venos šakų
kraujotakos krypties pokytis iš hepatofugalinės į hepatopetalinę bei naujai atsiradęs, pasikartojantis ar didėjantis
ascito kiekis.
Tikslas: šios literatūros apžvalgos tikslas – aptarti transjugularinio intrahepatinio portosisteminio šunto
panaudojimą gydant lėtinio kepenų pažeidimo sukeltas būkles bei apžvelgti šio šunto implantavimo indikacijas
bei kontraindikacijas.
Tyrimo medžiaga ir metodai: literatūros apžvalga buvo atlikta surinkus publikacijas ir straipsnius iš šių
duomenų bazių: PubMed, Web of Science, Google Scholar ir Scopus. Duomenų paieškai išplėstinėje paieškoje
buvo įvesti atitinkami raktiniai žodžiai. Įvertinus publikacijų atmetimo kriterijus, šioje apžvalgoje buvo
remiamasi 33 moksliniais straipsniais.
Išvados: nepaisant procedūros eigos, galimų komplikacijų, transjugularinis intrahepatinis portosisteminis
šuntas yra efektyvi portinės hipertenzijos bei kitų būklių, sutrikdančių kepenų kraujotakos hemodinamiką bei
mikrocirkuliaciją, gydymo metodas.
Raktažodžiai: transjugularinis intrahepatinis portosisteminis šuntas, TIPS, kepenys.
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Įvadas

„transjugular intrahepatic portosystemic shunt“
Transjugularinis

intrahepatinis

OR

„TIPS“;

„liver

cirrhosis“

OR

„portal

portosisteminis šuntas yra sukurta jungtis tarp

hypertension“ OR „variceal bleeding“ AND

dviejų veninių sistemų kepenyse (1). Šią jungtį

„treatment“ OR „intervention“.

atvirą palaiko įstatytas stentas kepenyse. Ši jungtis

Filtruojant publikacijas buvo pasirinkti

funkcionuoja kaip žemo rezistentiškumo šuntas ar

įtraukimo kriterijai: straipsnis parašytas anglų

apylanka, kurios dėka kraujas iš žarnyno keliauja

kalba, atlikti tyrimai su žmonėmis bei procedūros

tiesiai į apatinę tuščiąją veną, taip aplenkiant

metu buvo naudotas dengtas stentas.

kepenų mikrocirkuliaciją – susidariusią aukšto

Apžvalgai buvo pasirinkti šie mokslinių

rezistentiškumo sritį dėl kepenų parenchimos

straipsnių atmetimo kriterijai: publikacijos, kurios

pažeidimų (2). Sumažėjus kraujo pratekamumui

paieškos

pro kepenų parenchimą dėl jos pažeidimo, padidėja

konferencijų santraukos, klinikiniai atvejai, kiti

kraujo spaudimas vartų venoje. Tuo pačiu padidėja

pasikartojantys straipsniai.

rezultatuose

buvo

rastos

kaip

kraujo tėkmė į kitas venas, kolaterales – blužnies,

Pirminė visų publikacijų ir straipsnių

skrandžio, stemplės, žarnyno bei kitas (3). Tokia

atranka atlikta perskaičius jų santraukas. Detalesnė

padidėjusi kraujo tėkmė į kitas venas skatina jas

atranka padaryta perskaičius publikacijų bei

plėstis – taip sukuriamas papildomas spaudimas

straipsnių pilnus tekstus. Taip pat

jose, dėl kurio šios venos gali pradėti kraujuoti.

dėmesys ir į tyrimo metodus bei didžioji dauguma

Sukuriant

intrahepatinį

straipsnių apžvalgoje naudoti ne senesni negu 5

portosisteminį šuntą- šią žemo rezistentiškumo

metai. Įvertinus publikacijų atmetimo kriterijus,

jungtį

šioje apžvalgoje buvo remiamasi 33 moksliniais

transjugularinį

tarp vartų veninės sistemos bei kepenų

veninės sistemos, šuntas nukrauna dalį kraujo

straipsniais.

tėkmės vartų venos sistemoje ir taip sumažina

Indikacijos

spaudimą joje (4,5). Šios literatūros apžvalgos

Dvi

atkreiptas

pagrindinės

indikacijos

intrahepatinio

portosisteminio

tikslas – aptarti transjugularinio intrahepatinio

transjugularinio

portosisteminio šunto panaudojimą gydant lėtinio

šunto implantavimui yra antrinė prevencija dėl

kepenų pažeidimo sukeltas būkles bei apžvelgti šio

stemplės varikozinių venų kraujavimo bei sunkiai

šunto

kontroliuojamas arba pasikartojantis, didėjantis,

implantavimo

indikacijas

ir

kontraindikacijas.

ascitas

(6,7).

Tiriant

šias

abi

indikacijas,

Tyrimo medžiaga ir metodai

pažymima, jog šunto implantavimas padidina

Ši literatūros apžvalga buvo atlikta

išgyvenamumo galimybes, sumažina kraujavimo

surinkus publikacijas ir straipsnius iš šių duomenų

riziką bei padeda suvaldyti sunkių ligonių būklę

bazių: PubMed, Web of Science, Google Scholar ir

(8). Kitos indikacijos apima būkles, susijusias su

Scopus. Duomenų paieškai išplėstinėje paieškoje

lėtiniu kepenų pažeidimu ar portinės hipertenzijos

buvo įvesti raktiniai žodžiai bei jų junginiai:

komplikacijomis.

Taip

pat

prie

indikacijų
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priskiriami

hepatopulmoninis

sindromas,

pat derėtų remtis bendra paciento prognoze bei kitų

hepatorenalinis sindromas, Budd-Chiari sindromas

gydytojų specialistų konsultacijomis (6,16).

ar laukimas eilėje dėl kepenų transplantacijos

Ištyrimas prieš procedūrą

(angl. bridging therapy) (9–11). Šio šunto
implantavimas

nepagerina

pacientų

Visuomet svarbu įvertinti paciento bendrą
būklę,

ar

jis

tinkamas

transjugularinio

išgyvenamumo po kepenų transplantacijos, tačiau

intrahepatinio

yra mažinama nukraujavimo rizika, kol pacientai

implantavimui,

laukia kepenų transplantacijos eilėje (12).

gretutiniams susirgimams ar pažengusiai hepatinei

Kontraindikacijos

encefalopatijai, pacientui procedūra gali dar labiau

Kadangi
intrahepatinį

implantavus

transjugularinį

portosisteminį

kadangi

(13,17).

šunto

esant

Svarbu

sunkiems

įvertinti

detalią

įvyksta

anamnezę, paciento klinikinius duomenis bei

svarbu

laboratorinių tyrimų visumą (18). Naudojama

santykines

MELD skalė (angl. model for end-stage liver

kontraindikacijas prieš procedūrą (6). Sukuriant

disease) leidžia įvertinti paciento būklės sunkumą

šuntą iš vartų veninės sistemos į kepenų veninę

bei jo tinkamumą transjugularinio intrahepatinio

sistemą,

portosisteminio

hemodinaminiai
įvertinti

pokyčiai

pacientui

šuntą

pakenkti

portosisteminio

organizme,

absoliučias

didžioji

dalis

ir

amoniako

ir

kitų

šunto

implantacijai

(19).

neurotoksinių medžiagų, kurios aplenkia kepenų

Literatūroje nurodoma, jog daugiau nei 18 MELD

mikrocirkuliaciją, patenka tiesiai į sisteminę

balų yra susiję su didesne mirties rizika (20). Taip

kraujotaką ir gali didinti riziką atsirasti hepatinei

pat reikalingi ir vaizdiniai, radiologiniai tyrimai.

encefalopatijai

Pilvo

(13,14).

Nepaisant

šio

organų

echoskopija

ar

kompiuterinė

hemodinaminio pokyčio ir su juo susijusių

tomografija leidžia įvertinti kontraindikacijas,

komplikacijų, yra išskiriamos absoliučios ir

planuoti

santykinės

Absoliučios

komplikacijas (21). Esant reikalui, invaziniai

kontraindikacijos yra: didelės kepenų cistos, tulžies

spaudimo gradiento matavimai tarp kepenų

latakų

plautinė

veninės sistemos bei vartų veninės sistemos gali

hipertenzija, stazinis širdies nepakankamumas

padėti pasirinkti saugiausią procedūros atlikimo

(15). Tačiau ne visos būklės bei gretutiniai

eigą (15).

susirgimai trukdo atlikti procedūrą, tad yra ir

Procedūros atlikimo principai

kontraindikacijos.

obstrukcija,

sunkus

sepsis,

santykinės kontraindikacijos: kepenų navikas,

procedūrą,

jos

eigą

Transjugularinio

bei

galimas

intrahepatinio

vartų venos trombozė ar kepenų venų okliuzija,

portosisteminio šunto implantavimas atliekamas

sunki koagulopatija ir/ar trombocitopenija bei

operacinėje

pažengusi hepatinė encefalopatija (5). Galiausiai,

punktuojama kakle esanti jungo vena, per kurią yra

dėl individualių anatominių bei klinikinių paciento

pravedama kateterių sistema iki apatinės tuščiosios

savybių, dėl procedūros atlikimo klausimo turėtų

venos bei galiausiai iki kepenų venos (dažniausiai

būti išlaikomas balansas tarp rizikos ir naudos, taip

pasirenkama dešinioji arba vidurinė) (22). Tuomet

rentgeno

kontrolėje.

Iš

pradžių

Colapinto adata praduriama iš pasirinktos kepenų
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venos per kepenų parenchimą į portinės veninės

yra apsunkintas, kadangi stentas dažniausiai yra

sistemos šaką – ši esanti jungtis praplečiama

lenktas ir tokiu atveju derėtų stebėti paciento būklę

balioniniu kateteriu, kuris yra įvedamas į adatos

bei

pradurtą kelią (23,24). Į šią praplėstą kepenų

Implantuoto

parenchimos vietą tarp kepenų venos šakos ir vartų

intrahepatinių vartų venos šakų kraujotakos

venos

–

krypties pokytis iš hepatofugalinės į hepatopetalinę

implantuojamas dengtas stentas, kuris palaiko

bei naujai atsiradęs, pasikartojantis ar didėjantis

atvirą šuntą. Po procedūros rentgeno kontrolėje

ascito kiekis (32,33).

įsitikinama, jog stentas tinkamoje vietoje (25).

Išvados

šakos

suformuojamas

šuntas

bendrą

klinikinių
stento

požymių
disfunkciją

Transjugularinio

visumą.
atspindi

intrahepatinio

portosisteminio šunto implantavimo procedūra yra
Komplikacijos ir stento funkcionalumas
Po

transjugularinio

efektyvi portinės hipertenzijos bei kitų būklių,

intrahepatinio

sutrikdančių kepenų kraujotakos hemodinamiką

portosisteminio šunto atlikimo procedūros galimos

bei mikrocirkuliaciją ir dėl kurių atsiranda portinė

ankstyvos bei vėlyvos komplikacijos. Taip pat,

hipertenzija, gydymo metodas. Ši procedūra gali

komplikacijos gali būti susijusios su stento

būti „tiltas“ į kepenų transplantaciją pacientams,

implantavimo technika, pačiu stentu arba su

kurie turi išreikštą kepenų nepakankamumą.

hemodinaminiais

su

Transjugularinio intrahepatinio portosisteminio

(26).

šunto kraujotakos greičio vertinimas nėra iki galo

Ankstyvos komplikacijos gali pasitaikyti šios:

tikslus, kadangi dažniausiai šis šuntas daro linkį –

kraujagyslių plyšimai (mažiau nei 2 proc. atvejų),

greičiai būna didesni, tad tiksliam funkcionalumo

aritmija, hemobilija ar arterioportinė fistulė

įvertinimui derėtų stebėti visumą klinikinių ir kitų

(pasitaiko mažiau nei 5 proc. atvejų), kepenų

požymių,

infarktas, hemoperitoneumas, sepsis ar net su

portosisteminių šuntų atsiradimą ar ascito kiekio

procedūra susijusi staigi mirtis (12,24,27). Vėlyvos

pokyčius.

pokyčiais,

portosisteminio

šunto

susijusiais

implantavimu

kurie

nurodo

kraujotakos

kryptį,

komplikacijos išsivysto nuo kelių dienų iki kelių
savaičių. Iš jų gali būti: progresuojantis kepenų
nepakankamumas, hemolitinė anemija, infekcija ar
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