ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ…ΚΙΡΣΟΙ…ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ…
Γιατρζ μου, ζχω φλεβίτιδα! Αυτι είναι ςυνικωσ θ ζκφραςθ που χρθςιμοποιεί κάποιοσ
αςκενισ όταν κζλει να περιγράψει με μία λζξθ το πρόβλθμά του. Ο όροσ «φλεβίτιδα» ςτθν
γλϊςςα τθσ Ιατρικισ δεν είναι ςωςτόσ, κακϊσ όλεσ θ λζξεισ με τθν κατάλθξθ «ιτιδα» όπωσ,
χολοκυςτίτιδα, ςκωλθκοειδίτιδα, περιτονίτιδα δθλϊνουν φλεγμονι, ενϊ το πρόβλθμα με τισ
φλζβεσ των ποδιϊν δεν είναι θ φλεγμονι. Επειδι όμωσ τα ςυμπτϊματα που εμφανίηονται
μοιάηουν με αυτά τθσ φλεγμονισ: πόνοσ, κάψιμο, πριξιμο, ερυκρότθτα, ο αςκενισ λζει
«φλεβίτιδα» ενϊ το ςωςτό είναι «φλεβική ανεπάρκεια».
Τι είναι λοιπόν η φλεβική ανεπάρκεια? Είναι θ αδυναμία-δυςκολία να κάνουν καλά τθν
δουλειά τουσ οι φλζβεσ των ποδιϊν. Δθλαδι να επιςτρζφουν ςτον ςωςτό χρόνο το αίμα από τα
πόδια ςτθν καρδιά. Αυτό επιτυγχάνεται με δφο μθχανιςμοφσ: με τθν ιπια αναρροφθτικι δράςθ
τθσ καρδιάσ και κυρίωσ με τθν ςωςτι λειτουργία των μυϊν τθσ γαςτροκνθμίασ (γάμπασ). Κακϊσ
όμωσ το αίμα «εκτοξεφεται» προσ τα πάνω με τουσ παραπάνω μθχανιςμοφσ, υπάρχει θ λογικι
ςυνζχεια να γυρίηει προσ τα κάτω λόγω τθσ βαρφτθτασ! Αυτό όμωσ δεν πρζπει να γίνεται και για
αυτό υπάρχουν μζςα ςτισ φλζβεσ «βαλβίδεσ», που ενϊ επιτρζπουν το αίμα να πθγαίνει προσ τα
πάνω, κλείνουν και αποτρζπουν τθν παλινδρόμθςι του προσ τα κάτω. Λειτουργοφν δθλαδι με
ζναν «ανεπίςτροφο μθχανιςμό»!

Ζτςι λοιπόν, θ φλεβικι ανεπάρκεια είναι θ νόςοσ που προκαλείται όταν οι βαλβίδεσ των
φλεβϊν δεν λειτουργοφν ςωςτά και επαρκϊσ, με αποτζλεςμα το φλεβικό αίμα να παλινδρομεί
προσ τα πόδια. Αυτι λοιπόν θ δυςλειτουργία των «φλεβικϊν βαλβίδων», που αγαπά
περιςςότερο τισ γυναίκεσ, οφείλεται ςε κλθρονομικι επιβάρυνςθ, ςτθν φφςθ τθσ κακθμερινισ
εργαςίασ (πολφωρθ ορκοςταςία ι κάκιςμα), ςε αυξθμζνο ςωματικό βάροσ, ςε πολυτοκία ι και
ςε ςυνδυαςμό των παραπάνω, και ονομάηεται πρωτοπαθήσ φλεβική ανεπάρκεια.

Για να ονομάηεται πρωτοπακισ ςθμαίνει ότι υπάρχει και δευτεροπαθήσ φλεβική
ανεπάρκεια, θ οποία οφείλεται ςυνικωσ ςε κάποια παλαιότερθ εκτεταμζνθ φλεβοκρόμβωςθ ι
ςε κάποια άλλθ ςυνυπάρχουςα πάκθςθ.
Τι ςυμβαίνει όταν το φλεβικό αίμα παλινδρομεί προσ τα πόδια? Μπορεί να
παρουςιαςτοφν διάφορα ςυμπτϊματα και να εμφανιςτοφν ςτα πόδια διάφορα «περίεργα»!
Πόνοσ, αίςκθμα βάρουσ, κάψιμο, φαγοφρα είναι τα κυριότερα ςυμπτϊματα για τα οποία
παραπονείται ο αςκενισ.

Τα παράπονα ςυνεχίηονται κακϊσ βλζπει τα πόδια του πρθςμζνα, ελαφρϊσ ερυκρά,
κάποιεσ φλζβεσ να διαγράφονται ζντονα (φλεβεκταςίεσ), κάποιεσ άλλεσ να είναι φουςκωμζνεσ
(κιρςοί), ενϊ αναφζρει και
κάποιεσ ωσ «ςπαςμζνεσ» , ςαν «αράχνθ», κυανζρυκρεσ
(ευρυαγγείεσ/τθλαγγειεκταςίεσ)…

Ανάλογα με το ποιεσ, πόςο και πόςεσ φλζβεσ είναι «ανεπαρκείσ» εμφανίηονται και
εντοπίηονται τα παραπάνω ςυμπτϊματα και καταςτάςεισ, με διαφορετικι βαρφτθτα και ζνταςθ.
 Ανεπάρκεια των «εν τω βάθει φλεβών» (που βρίςκονται βακειά μζςα ςτουσ μυσ)
ςθμαίνει ότι ζχουμε ςοβαρότερο πρόβλθμα, με πιο ζντονα ςυμπτϊματα, κακϊσ οι βακιζσ
φλζβεσ είναι οι κφριεσ φλζβεσ των ποδιϊν που διενεργοφν τθν περιςςότερθ
μεταφορά/αποροι του αίματοσ. Όμωσ δεν είναι ιδιαίτερα ςυχνι αυτοφ του είδουσ θ
ανεπάρκεια.
 Ανεπάρκεια των «επιπολήσ φλεβών» (που βρίςκονται επιφανειακά κάτω από το δζρμα)
ςθμαίνει ότι ζχουμε θπιότερο πρόβλθμα, με λιγότερο ζντονα ςυμπτϊματα, αλλά με πιο

εμφανι τα ςθμάδια τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ (κιρςοί/ευρυαγγείεσ) και πιο ςθμαντικι
ενόχλθςθ ςτθν κακθμερινότθτα του ανκρϊπου.

Στθν προςπάκεια ολοκλθρωμζνθσ διάγνωςησ του προβλήματοσ τησ φλεβικήσ
ανεπάρκειασ, είναι ςθμαντικι θ κλινικι εξζταςθ και ο ςυνδυαςμόσ τθσ με ταυτόχρονθ διενζργεια
ενόσ ζγχρωμου υπερθχογραφιματοσ φλεβϊν των κάτω άκρων (triplex), από ζμπειρο εξεταςτι.

Σαφϊσ θ ορκι διάγνωςθ είναι θ μιςι κεραπεία, αλλά τι πρζπει να κάνει ο αςθενήσ με
φλεβική ανεπάρκεια, γιατί και πότε?
 Τα ςυμπτϊματα που εμφανίηονται ςε κακθμερινι βάςθ ςτον ςφγχρονο εργαηόμενο και
τον ενοχλοφν ζωσ και εμποδίηουν ςτθν επιτζλεςθ των κακθκόντων του,
 ο κίνδυνοσ μιασ φλεβοκρόμβωςθσ,




θ πικανότθτα ριξθσ του κιρςοφ ι τθσ φλεβεκταςίασ με εντυπωςιακι αιμορραγία,
θ εξζλιξθ τθσ νόςου ςε μια πλθγι ςτο πόδι (φλεβικό ζλκοσ), ευτυχϊσ όχι ςυχνά λόγω τθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ πλζον του αςκενοφσ για το πρόβλθμά του

 ακόμα και λόγοι καλαιςκθςίασ για τθν γυναίκα, αλλά πλζον και για τον άνδρα,
αποτελοφν τθν απάντθςθ ςτο «γιατί», ενϊ όςο αναφορά το «πότε»
 θ ςυντθρθτικι και υποςτθρθκτικι αγωγι από τθν πρϊτθ ςτιγμι εμφάνιςθσ τθσ νόςου
 θ επεμβατικι και χειρουργικι κεραπεία ανάλογα με τθν βαρφτθτα, τθν εντόπιςθ, τθν
θλικία και τα ςυνοδά προβλιματα του αςκενι.
Συντηρητική και υποςτηρικτική αγωγή











Αποφυγι άςκοπθσ ορκοςταςίασ
Αποφυγι ζκκεςθσ ςτον ιλιο και τθν ηζςτθ
Αποφυγι χριςθσ «κεριοφ» για αποτρίχωςθ
Αποφυγι χριςθσ παπουτςιϊν με ψθλό τακοφνι ι τελείωσ επίπεδα
Αποφυγι χριςθσ πιεςτικά εφαρμοςτϊν παντελονιϊν
Αποφυγι αυξθμζνου ςωματικοφ βάρουσ
Κακθμερινι βάδιςθ και άςκθςθ
Χριςθ φλεβοτονικϊν φαρμάκων τουσ κερινοφσ μινεσ
Χριςθ ελαςτικϊν καλτςϊν ι/και καλςόν

Χειρουργική θεραπεία
Η αφαίρεςθ/εκτομι τθσ μείηονοσ ι/και ελάςςονοσ ςαφθνοφσ (ςαφθνεκτομι/stripping), με
ταυτόχρονθ εκτομι των κιρςϊν. Η «κλαςςική επζμβαςη» που ςιμερα γίνεται με πολφ μικρζσ
τομζσ.

Απαιτεί γενικι ι περιοχικι αναιςκθςία, κινθτοποίθςθ του αςκενοφσ ςε 2ϊρεσ μετά τθν
επζμβαςθ και εξιτιριο μερικζσ ϊρεσ αργότερα. Επίδεςθ του ςκζλουσ. Πολφ περπάτθμα για
7θμζρεσ και ςτθν ςυνζχεια αφαίρεςθ των ραμμάτων ι των sterile strips και χριςθ ελαςτικισ
κάλτςασ μζχρι κάτω από το γόνατο για μερικζσ εβδομάδεσ.
Επεμβατική θεραπεία
Η ςυρρίκνωςθ τθσ μείηονοσ ι/και ελάςςονοσ ςαφθνοφσ (EVLT). Η «laser επζμβαςη» που
γίνεται χωρίσ τομζσ.

Απαιτεί αναιςκθςία τοπικι και πικανϊσ ιπια μζκθ, κινθτοποίθςθ του αςκενοφσ ςε 2ϊρεσ
μετά τθν επζμβαςθ και εξιτιριο μερικζσ ϊρεσ αργότερα. Επίδεςθ του ςκζλουσ ι χριςθ ελαςτικισ
κάλτςασ ζωσ ψθλά ςτον μθρό. Πολφ περπάτθμα για 7θμζρεσ και ςτθν ςυνζχεια αφαίρεςθ των

sterile strips κακϊσ δεν υπάρχουν τομζσ μεγαλφτερεσ των 2mm όταν αφαιροφνται οι κιρςοί.
Χριςθ ελαςτικισ κάλτςασ μζχρι κάτω από το γόνατο για μερικζσ εβδομάδεσ.
Η ίδια διαδικαςία ιςχφει για τθν χριςθ ραδιοςυχνοτιτων (RF) ι άλλων μζςων
ςυρρίκνωςθσ τθσ φλζβασ.
Συγκρίνοντασ τισ δφο μεθόδουσ, κα ακοφςετε και κα διαβάςετε πολλά. Κατακζτω τθν
προςωπικι μου άποψθ, αξιολογϊντασ τθν διεκνι βιβλιογραφία, αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία μου
ςτο εξωτερικό και εκτιμϊντασ τα αποτελζςματα ςτουσ αςκενείσ μου:
 Η κεραπεία με laser υπερζχει τθσ κλαςςικισ επζμβαςθσ ςτο αιςκθτικό αποτζλεςμα, ςτον
μετεγχειρθτικό πόνο και ςτθν πιο άνετθ κινθτοποίθςθ.
 Αν ζχει εφαρμοςκεί ςε αςκενι με καλι και επαρκι αξιολόγθςθ του προβλιματοσ
προεγχειρθτικά (τεχνικζσ και αιμοδυναμικζσ πλθροφορίεσ από το triplex), τόςο το
επεμβατικό αποτζλεςμα είναι άριςτο, όςο και θ πικανότθτα μελλοντικισ υποτροπισ των
κιρςϊν δεν διαφζρει με τθν κλαςςικι επζμβαςθ.
 Και οι δφο μζκοδοι είναι απόλυτα αποδεκτζσ με πικανότθτα επιπλοκϊν μικρότερθ του
0,2%!
 Η κεραπεία με laser ζχει ςαφϊσ μεγαλφτερο κόςτοσ, οφειλόμενο ςτθν χριςθ των ειδικϊν
υλικϊν.
Ευρυαγγείεσ/φλεβεκταςίεσ…τι μπορώ να κάνω?
Υπάρχει θ ςκλθροκεραπεία και το laser. Σφμφωνα με τθν διεκνϊσ αποδεδειγμζνθ
πρακτικι θ ςκληροθεραπεία είναι η μζθοδοσ πρώτησ εκλογήσ και ςτθν ςυνζχεια αν απαιτθκεί το
laser.
Η ςκλθροκεραπεία είναι θ ζκχυςθ εντόσ τθσ ευρυαγγείασ, τθσ φλεβεκταςίασ, ακόμα και ςε
ζναν μονιρθ κιρςό, ειδικοφ φαρμάκου που ονομάηεται ςκλθρυντικι ουςία. Η ζκχυςθ γίνεται με
ιδιαίτερα μικρι βελόνα, μερικζσ φορζσ απαιτείται υπερθχογραφικι παρακολοφκθςθ, μπορεί να
γίνει με τθν μορφι αφροφ και απαιτείται διενζργεια μερικϊν ςυνεδριϊν.
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