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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
ASVAL: ambulatory selective varices ablation
AVP: ambulatory vein pressure
AVVQ: Aberdeen Varicose Veins Questionnaire
BMI: Body Mass Index
CEAP: clinical etiological anatomical pathophysiological classification
CHIVA: Cure Conservatrice et Hιmodynamique de l’Insuffisance veineuse en
Ambulatoire
CIVIQ: Chronic Venous Insufficiency Questionnaire
CTV: Computed tomography venography
CVDs: Chronic Venous Disorders
CVD: Chronic Venous Disease
CVI: Chronic Venous Insufficiency
EPA: external pudendal artery έξω αιδοϊική αρτηρία
EVLA: Endovenous Laser Ablation
EVTA : Endovenous Thermal Ablation
HRQoL: health-related quality of life
HCSE: horse chestnut extract (μετάφραση: εκχύλισμα ιπποκάστανου)
IPC: intermittent pneumatic compression
IVUS: IntraVascular UltraSound
MOCA : Mechanochemical Abation
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MPFF: micronized purified flavonoid fraction (μετάφραση: κονιοποιηµένο
κεκαθαρµένο κλάσματος φλαβονοειδούς)
MRV: Magnetic resonance venography
VVs: varicose veins
OR: odds ratio
QoL: quality of life
r-VCSS: revised Venous clinical severity score
RFA: Radiofrequency Ablation
SEPS: subfascial endoscopic perforator surgery
STS : sodium tetradecyl sulphate
TIPP: transilluminated powered phlebectomy
TCL: transcutaneous laser
VEINES: Venous Insufficiency Epidemiological and Economic study
ΧΦΑ: χρόνια φλεβική ανεπάρκεια
ΧΦΝ: χρόνια φλεβική νόσος
ΜΣΦ: μείζων σαφηνής φλέβα
ΕΣΦ: έλασσων σαφηνής φλέβα
ΣΜΣ: σαφηνο-μηριαία συμβολή
ΚΜΦ: κοινή μηριαία φλέβα
ΙΦ: ιγνυακή φλέβα
ΚΚΦ: κάτω κοίλη φλέβα
ΚΛΦ: κοινή λαγόνιος φλέβα
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
…… αντί για «Ευχαριστώ»!

«Πυραμίδα ο άνθρωπος. Στη βάση του το κτήνος, στην κορφή
ο Θεός. Χρέος μας η ανηφόρα.»
Νίκος Καζαντζάκης
Ξεκινώντας κάπως έτσι, μερικά χρόνια πριν, άρχισα την εκπόνηση της
διδακτορικής μου διατριβής. Ειδικότητα, εξετάσεις, δυσκολίες, απογοήτευση,
εφημερίες, καθημερινή κόπωση, πανδημία…έκαναν τη δική μου ανηφόρα πιο
δύσκολη.

Ωστόσο, με τη βοήθεια των καθηγητών της τριμελούς μου

επιτροπής που, παρά τον τεράστιο φόρτο εργασίας τους, συνέβαλαν τα μέγιστα
στην εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής. Για αυτό το λόγο, και για
άλλους πολλούς, τους ευχαριστώ! Επιπρόσθετα, θα ήθελα, εκ βάθους καρδίας,
να ευχαριστήσω:
Την οικογένειά μου, για την αμέριστη, καθημερινή και κάθε είδους
υποστήριξη.
Το σύζυγό μου, για την καθημερινή παρακίνηση να γίνω καλύτερη.

Αφιερώνω τη διατριβή μου στη μητέρα μου,
στον πατέρα μου και στην κόρη μου που μου
έδωσαν το χρόνο
να την κάνω
πραγματικότητα.

Καί οἱ λέξεις φλέβες εἶναι, μέσα
τους αἷμα τρέχει… Γ. Ρίτσος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην ιατρική βιβλιογραφία οι όροι «συμπτώματα» και «σημεία»αρκετές φορές
εμφανίζονται υπό όμοιο ορισμό, γεγονός που δυσκολεύει και περιπλέκει το
διαχωρισμό αυτών των βασικών ιατρικών όρων. Τα «συμπτώματα» είναι
χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον ίδιο τον ασθενή, ενώ τα «φυσικά
σημεία» διαπιστώνονται από τον εξεταστή ιατρό κατά την κλινική εξέταση και
αποτελούν αντικειμενικές ενδείξεις της νόσου 1. Με σκοπό να ενισχυθεί και να
γίνει πιο αντικειμενική η περιγραφή – αναφορά του ασθενούς, ο ιατρός σε
αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιεί έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία ή
συστήματα βαθμονόμησης για να ποσοτικοποιήσει τη σοβαρότητα των
συμπτωμάτων.

Μαζί

«σημεία»

και

«συμπτώματα»

αποτελούν

τα

χαρακτηριστικά της κατάστασης του κάθε ασθενούς. Η εξέλιξή τους με την
πάροδο του χρόνου και η αλληλεπίδρασή τους με τη σωματική, ψυχολογική
και κοινωνική σφαίρα αποτελούν τη φυσική πορεία οποιασδήποτε νόσου 2.
Η φλεβική συμπτωματολογία παραμένει μία πρόκληση για αρκετούς λόγους.
Πρώτον, αρκετά συγγράμματα και άρθρα της βιβλιογραφίας που αναφέρονται
στη χρόνια φλεβική νόσο, προσπαθούν να επιβάλουν ακριβείς ορισμούς για τη
φλεβική συμπτωματολογία, γεγονός που δεν ευσταθεί από τη στιγμή που τα εν
λόγω συμπτώματα δεν είναι παθογνωμονικά της νόσου. Αυτό αυξάνει τη
δυσκολία

της

αντιστοίχισης

κάθε

συμπτώματος

με

μία

φλεβική

αιτιοπαθογένεια, καθώς όλες οι κλινικές τάξεις (κατά CEAP) της φλεβικής
νόσου από C0s έως και C6 μπορεί να σχετίζονται με τα ίδια φλεβικά
συμπτώματα3. Δεύτερον, υπάρχει πτωχή συσχέτιση ανάμεσα στην παρουσία
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των φλεβικών συμπτωμάτων - σημείων και στα ευρήματα του κλινικοαπεικονιστικού ελέγχου, ιδιαίτερα του έγχρωμου Duplex υπερηχογραφήματος
που χρησιμοποιείται και ως η απεικονιστική εξέταση εκλογής για τη χρόνια
φλεβική νόσο.
Υπό το γενικό όρο «Χρόνια Φλεβική Νόσο» ή Chronic Venous Disease4
περιγράφουμε και τις εμφανείς δερματικές καθώς και τις λειτουργικές
εκδηλώσεις των ανωμαλιών του περιφερικού φλεβικού συστήματος. Συνεπώς,
ως Χρόνια Φλεβική Νόσος ορίζεται «οποιαδήποτε μορφολογική και
λειτουργική ανωμαλία του φλεβικού συστήματος μακράς διάρκειας που
εκδηλώνεται είτε με συμπτώματα είτε/και με σημεία που οδηγούν στην ανάγκη
για διερεύνηση και θεραπεία».
Η συχνότητα εμφάνισης της χρόνιας φλεβικής νόσου στο ενήλικα γενικό
πληθυσμό, βιβλιογραφικά,

αγγίζει το 60% ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες

χώρες5,6. Είναι εμφανές ότι η χρόνια φλεβική νόσος είναι αποτέλεσμα της
καθημερινότητας του «δυτικού» τρόπου ζωής και απασχολεί αρκετά το
σύστημα υγείας των χωρών.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εμβάθυνση στην παθοφυσιολογία αιτιολογία των φλεβικών συμπτωμάτων και η σύγκριση αυτών προ και μετά
της κλασσικής χειρουργικής θεραπευτικής μεθόδου, της σαφηνεκτομής και
τοπικών εκριζώσεων. Η σύγκριση βασίζεται σε ένα νέο εργαλείο το οποίο
επικυρώνεται για πρώτη φορά με την παρούσα μελέτη.

22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H κατανόηση και περιγραφή της ανατομίας και της παθολογίας του φλεβικού
δικτύου έχει πλούσια προϊστορία από την εποχή του Ιπποκράτη (460-377
π.Χ.) ο οποίος δήλωσε ότι η όρθια θέση για έναν ασθενή με έλκος κάτω άκρου
αντενδείκνυται, χωρίς βεβαίως να υποθέτει την πραγματική παθολογία που
κρύβεται πίσω από αυτή την κλινική εικόνα. Το 1544μ.Χ. ο Ισπανός ανατόμος
Vassaseus περιέγραψε τις βαλβίδες των φλεβών και τη λειτουργία τους 7. Στις
αρχές του 17ου αιώνα ο Harvey δημοσίευσε τη συμβολή του στην κατανόηση
της φυσιολογίας της φλεβικής κυκλοφορίας και ο Malpighi ανέδειξε την
παρουσία και το ρόλο των τριχοειδών ως τις τελικές συνδέσεις του
κυκλοφορικού συστήματος8. Παράλληλα, ο Brodie περιέγραψε τα σημεία και
τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας9. To 1670, o Lower
περιέγραψε τη φλεβική επιστροφή, ως αποτέλεσμα της μετάδοσης του
αρτηριακού σφυγμού (“vis a tergo”), καθώς και τη λειτουργία της μυϊκής
αντλίας8. Οι αλλαγές των πιέσεων οι οποίες προκαλούνται από την αναπνοή,
ευνοώντας την φλεβική επιστροφή στην καρδιά (“vis a fronte”) περιγράφηκαν
το 1710 από τον Valsava8.
Στον τομέα της φλεβολογίας, η γνώση της ανατομίας είναι απαραίτητη για την
εκτίμηση και το σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου. Η ανατομία του
φλεβικού δικτύου εμφανίζει μεγαλύτερη ποικιλομορφία από την ανατομία του
αρτηριακού δικτύου, γεγονός το οποίο έχει καταστεί ακόμα πιο δύσκολο από
την ποικιλία και διπλοτυπία στα ονόματα των φλεβικών στελεχών.

23

Το 2001, μια διεθνής επιτροπή, υπό την καθοδήγηση του International Union
of Phlebology και του International Federation of Anatomical Associations,
κατέληξε σε ένα σύμφωνο, το γνωστό, Terminologia Anatomica, το οποίο
περιγράφει εξηγεί και αναλύει, κατά γενική αποδοχή, το φλεβικό δίκτυο και τη
φλεβική νόσο.
Οι παθήσεις του φλεβικού συστήματος αποτελούν σήμερα ένα σοβαρό
κοινωνικό πρόβλημα. Σχεδόν ένας στους δύο ενήλικες στην Ευρώπη πάσχει
από φλεβικές διαταραχές, και ειδικότερα 10-30% των γυναικών και 5-15% των
αντρών. Το φάσμα των νόσων είναι ευρύ και αποτελείται από την αραχνοειδή
τηλεαγγειεκτασία μέχρι τις χρόνιες καταστάσεις που περιγράφονται γενικά ως
χρόνια φλεβική νόσο και τις επιπλοκές της στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η
επιπολής φλεβική θρόμβωση, η

κιρσορραγία, οι δερματικές αλλοιώσεις

(έκζεμα, λιποδερματοσκλήρυνση), τα έλκη κάτω άκρων και η δυνητικά
θανατηφόρος φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
και πνευμονική εμβολή).
Οι φλέβες σε σύγκριση με τις αρτηρίες, είναι περισσότερες και παρουσιάζουν
μεγαλύτερη ποικιλία. Συχνά είναι διπλές και πορεύονται παράλληλα με τις
αρτηρίες, παρουσιάζουν δε πολυάριθμες αναστομώσεις μεταξύ τους, ώστε σε
πολλά σημεία του σώματος η απολίνωση και η εκρίζωσή τους δεν έχει κλινικές
επιπτώσεις. Η γνώση των ανατομικών στοιχείων, της φυσιολογίας και της
λειτουργικότητας του φλεβικού συστήματος αποτελούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των παθολογικών
καταστάσεων από το φλεβικό σύστημα.
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 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το δίκτυο των φλεβών των κάτω άκρων διακρίνεται σε τρία συστήματα σε
σχέση με την εν τω βάθει (μυϊκή) περιτονία:
 Το επιπολής φλεβικό δίκτυο
 Το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο και
 Το σύστημα των διατιτραίνουσων φλεβών
Την τελευταία δεκαετία κλινικοανατομικές έρευνες απέδειξαν ότι οι φλέβες
των κάτω άκρων πορεύονται σε τρία διαφορετικά διαμερίσματα [Εικ. 1], που
χωρίζονται από δύο περιτονίες, την εν τω βάθει περιτονία ή μυϊκή και την
επιπολής περιτονία ή σαφηνής περιτονία (“saphenous fascia”). Η επιπολής
περιτονία είναι το τμήμα του μεμβρανώδους στρώματος του υποδόριου ιστού
που περικυκλώνει τις δύο σαφηνείς φλέβες. Οι δύο περιτονίες οριοθετούν έναν
χώρο πλήρως διαχωρισμένο από το περιβάλλον υποδόριο στρώμα, το σαφηνές
διαμέρισμα ή «μάτι της σαφηνούς»

8, 10, 11

. Στο B-mode υπερηχογράφημα σε

εγκάρσια θέση του ηχοβολέα, το σαφηνές διαμέρισμα προσομοιάζει ένα
αιγυπτιακό μάτι με τη σαφηνή περιτονία να αναγνωρίζεται εύκολα [Εικ. 2].

Εικ. 1: Τα τρία διαμερίσματα
του

φλεβικού

συστήματος

του κάτω άκρου: δέρμα (1),
σαφηνής περιτονία (2), μυϊκή
εν τω βάθει περιτονία (3). Το
επιπολής

φλεβικό

(μείζονα

και

σαφηνής-

b)

δίκτυο

ελάσσονα
εντοπίζονται

ανάμεσα στις δύο περιτονίες
που

διαμορφώνουν

σαφηνές

το

διαμέρισμα.
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(Caggiati A, Ricci S. The long saphenous vein compartment. Phlebology. 1997;12:107-111. &
Caggiati A. The saphenous venous compartments. Surg Radiol Anat. 1999;21:29-34)

Επιπολής περιτονία

Μείζονα Σαφηνής Φλέβα

Εν τω βάθει περιτονία

Εικ. 2: Η εικόνα σε B-mode υπερηχογράφημα στην οποία αναγνωρίζεται η μείζονα σαφηνής
εντός του σαφηνούς διαμερίσματος, που χαρακτηρίζεται και ως «Αιγυπτιακό μάτι». (P.
Coleridge-Smith, N. Labropoulos, H. Partsch, K. Myers, A. Nicolaides and A. Cavezzi. Duplex
Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs—UIP
Consensus Document. Part I. Basic Principles. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006; 31, 83–92)

 ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Η μικροκυκλοφορία του δέρματος και του υποδόριου ιστού παροχετεύεται
κυρίως από δύο φλεβικά πλέγματα που βρίσκονται στο δερμο-επιδερμιδικό
και δερμο-υποδερμιδικό χώρο [Εικ.3]. Τα φλεβιδία αυτών των πλεγμάτων
σχηματίζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο από φλέβες και φλεβίδια, οι οποίες
εκβάλουν σε μεγαλύτερες επιδερμικές φλέβες. Αυτές οι φλέβες έχουν λεπτό
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τοίχωμα, πορεύονται κοντά στο δέρμα και εμβάλουν στις σαφηνείς ή στις
διατιτραίνουσες φλέβες.
Σχηματικά οι φλέβες του δέρματος και του υποδορίου μπορούν να
ταξινομηθούν σε επιμήκεις και λοξές. Οι επιμήκεις επιδερμικές φλέβες έχουν
παράλληλη πορεία με τις σαφηνείς φλέβες και ενώνονται με αυτές σε πολλά
σημεία και για αυτό το λόγο δύο από αυτές ονομάζονται επικουρικές των
σαφηνών φλεβών. Ανάλογα με την θέση τους σε σχέση με την μείζονα σαφηνή
φλέβα (ΜΣΦ) διακρίνονται σε πρόσθια, οπίσθια και επιπολής. Η ελάσσονα
σαφηνή φλέβα (ΕΣΦ) μπορεί επίσης να συνοδεύεται από μία επιπολής
επικουρική φλέβα. Σε φυσιολογικά κάτω άκρα χωρίς φλεβικές παθήσεις μόνο
μερικά τμήματα αυτών των φλεβών είναι ορατά μακροσκοπικά.
Οι λοξές επιδερμικές φλέβες ενώνουν τις επιμήκεις φλέβες μεταξύ τους δηλαδή
τις σαφηνείς φλέβες και τις επικουρικές τους. Εκβάλουν κυρίως στη μείζονα
σαφηνή φλέβα ενώ ευθύνονται και για τη μετάδοση της παλινδρόμησης του
αίματος από τη μείζονα σαφηνή φλέβα στην ελάσσονα σαφηνή φλέβα και
αντίστροφα 12 [Εικ. 3].

Εικ. 3: Η ανατομική σχέση μεταξύ της περιτονίας και των φλεβών. From Mozes G, et al: New
discoveries in anatomy and new terminology of leg veins: clinical implications. Vasc Endovasc
Surg 38:367-374, 2004.)
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ΜΕΙΖΩΝ ΣΑΦΗΝΗΣ ΦΛΕΒΑ
Η μείζων σαφηνής φλέβα (ΜΣΦ) αποτελεί συνέχεια της έσω επιχείλιας φλέβας
και σχηματίζεται στην περιοχή του έσω σφυρού [Εικ. 4Α], πορεύεται μεταξύ
της έσω επιφάνεια της κνήμης και της έσω κεφαλής του γαστροκνημίου μυός.
Σε αυτό το σημείο η ΜΣΦ διακρίνεται εύκολα υπερηχογραφικά μέσα στο
κνημο-γαστροκνήμιο τρίγωνο. Στο γόνατο η ΜΣΦ πορεύεται κατά μήκος του
έσω κονδύλου και επικόνδυλου ενώ στο μηρό φέρεται πρώτα μεταξύ του
ραπτικού μυός και έσω πλατέως μυός και μετά μεταξύ του ισχνού και μακρού
προσαγωγού μυός.

Εικ. 4: Οι ανατομικοί τύποι της ΜΣΦ. Α. Ο «τύπος Ι» όπου η ΜΣΦ πορεύεται καθ’ όλη την
πορεία της εντός του σαφηνούς διαμερίσματος. Β. Ο «τύπος Η» όπου υπάρχει υποδόριο
παράπλευτο το οποίο πορεύεται παράλληλα και επιφανειακά εκτός του διαμερίσματος C. O
«τύπος S» όπου σχεδόν όλη η ΜΣΦ είναι απλαστική ή υποπλαστική και κυρίαρχο είναι το
παράπλευρο που βρίσκεται εκτός του σαφηνούς διαμερίσματος. (Από Pounds L and Killewich
L. Venous Physiology. In Vascular Syrgery. Rutherford’s 8th Edition, Philadelphia: WB Saunders;
2015:151-62)
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Στο σαφηνές διαμέρισμα, συνήθως υπάρχει μία μόνο σαφηνής φλέβα, αλλά
σπανιότατα (περίπου στο 1%) η μείζονα σαφηνής φλέβα είναι διπλή, που
σημαίνει ότι εντός του σαφηνούς διαμερίσματος αναγνωρίζονται δύο σαφηνείς
φλέβες. Υπερηχογραφικά διακρίνεται εύκολα εντός του «Αιγυπτιακού ματιού»
ή «ματιού της σαφηνούς» που σχηματίζεται από την επιπολής και την εν τω
βάθει περιτονία

12, 13

[Εικ. 5]. Αξίζουν να σημειωθούν οι τρεις κυρίαρχοι τύποι

– παραλλαγές της πορείας της ΜΣΦ [Εικ. 4] όπου είναι και αρκετά σημαντική
γνώση για τη χειρουργική αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.
Πρώτον, ο «τύπος Ι» όπου η ΜΣΦ πορεύεται καθ’ όλη την πορεία της εντός
του σαφηνούς διαμερίσματος. Δεύτερον, ο «τύπος Η» όπου υπάρχει υποδόριο
παράπλευρο το οποίο πορεύεται παράλληλα και επιφανειακά εκτός του
διαμερίσματος. Τρίτον, ο «τύπος S» όπου σχεδόν όλη η ΜΣΦ είναι απλαστική
ή υποπλαστική και κυρίαρχο είναι το παράπλευρο που βρίσκεται εκτός του
σαφηνούς διαμερίσματος.
Στην βουβωνική χώρα διαπερνά το ωοειδές τρήμα και εκβάλει στην μηριαία
φλέβα, περίπου 3 εκ. κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο. Φέρει κατά μέσο όρο
7,2 βαλβίδες (σταθερά διακύμανση ± 2,3) με σπουδαιότερες την προτελική
(pro-terminal) και την τελική (terminal) βαλβίδα μερικά εκατοστά και χιλιοστά
αντίστοιχα, προ της εκβολής της στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα 14, 15.

Εικ.5: Σε υπερηχογραφική
απεικόνιση
B-mode
αναγνωρίζεται
το
«Αιγυπτιακό μάτι» της
ΜΣΦ. (Από Pounds L and
Killewich
L.
Venous
Physiology. In Vascular
Surgery. Rutherford’s 8th
Edition, Philadelphia: WB
Saunders; 2015:151-62)
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ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ
Η μείζων σαφηνής φλέβα εκβάλει στην κοινή μηριαία φλέβα (ΚΜΦ). Η τελική
βαλβίδα της ΜΣΦ πριν την εκβολή της στο εν τω βάθει σύστημα εμποδίζει την
παλίνδρομη ροή από την ΚΜΦ. Λίγα εκατοστά πιο κάτω από την τελική
βαλβίδα υπάρχει άλλη μια βαλβίδα η οποία εμποδίζει τη παλινδρόμηση από
κλάδους της σαφηνομηριαίας συμβολής (ΣΜΣ) στη ΜΣΦ 14,15.

Εικ. 6: Φλεβικά συστήματα των κάτω άκρων. Α: Επιπολής και διατιτραίνουσες φλέβες
(πρόσθια όψη). Β: Επιπολής φλέβες (οπίσθια όψη) Γ: Εν τω βάθει φλέβες ( Από Pounds LL,
Killewich LA. Venous Physiology: In Vascular Surgery Ratherford’s 8th Edition. Philadelphia.
Saunders 2014; 10:151-162).

Το 70% των ανθρώπων έχουν και μια βαλβίδα ακριβώς στο αρχικό τμήμα της
κοινής μηριαίας φλέβας που εμποδίζει την παλινδρόμηση του αίματος από τις
φλέβες της κοιλίας και της πυέλου

16

. Οι κύριοι κλάδοι που συμβάλλουν στη

σαφηνο-μηριαία συμβολή είναι οι ακόλουθοι: επιπολής έξω αιδοϊική,
επιπολής περισπώμενη λαγόνια φλέβα και η επιπολής επιγάστρια φλέβα. Ο
πρόσθιος επικουρικός κλάδος και ο οπίσθιος επικουρικός κλάδος είναι συχνά
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παρόντες στη συμβολή και διατρέχουν παράλληλα με τη ΜΣΦ το μηρό αλλά
στα δικά τους διαμερίσματα

17

. Η σαφηνομηριαία συμβολή και οι βαλβίδες

παίζουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στη φυσιολογική λειτουργία του φλεβικού
συστήματος όσο και όταν επιβαρύνονται από την παθολογία της χρόνιας
φλεβικής ανεπάρκειας αλλά και κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
της σαφηνεκτομής.

ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΑΦΗΝΗΣ ΦΛΕΒΑ
Η ελάσσων σαφηνής φλέβα είναι η συνέχεια της έξω επιχείλιας φλέβας και
σχηματίζεται στην έξω πλάγια μοίρα του άκρου ποδός. Το κύριο στέλεχος
περνά πίσω και κάτω από το έξω σφυρό στην έξω οπισθοσφυρική αύλακα και
ανεβαίνει κατακόρυφα σε θέση διάμεση και άνωθεν της απονεύρωσης στην
οπίσθια επιφάνεια της γαστροκνημίας, σε στενή σχέση με το γαστροκνήμιο
νεύρο (αισθητικό). Αφού συναντήσει την έκφυση του Αχίλλειου τένοντα,
οδεύει μεταξύ των τενόντων των δίδυμων φλεβών. Πορεύεται μεταξύ των δύο
κεφαλών του γαστροκνημίου μυός και εκβάλει σε άλλοτε άλλο ύψος στην
ιγνυακή φλέβα (ΙΦ) αφού διατρήσει την επιπολής κνημιαία περιτονία.

Εικ. 7: Παραλλαγές της σαφηνο-ιγνυακής συμβολής.
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Όπως παρατηρούμε και στην [Εικ. 7] υπάρχουν αρκετές παραλλαγές της
σαφηνο-ιγνυακής συμβολής. Σε λιγότερο από 1% των άκρων η ΕΣΦ εκβάλει
κάτω από τον ιγνυακό βόθρο σε μια φλέβα της γαστροκνημίας. Σε περίπου
50% εκβάλει στην ΙΦ πάνω από τον ιγνυακό βόθρο, ενώ στο 14% των
περιπτώσεων εκβάλει στην μηριαία, εν τω βάθει μηριαία ή στις ισχιακές
φλέβες μέσω μίας «επέκτασης στο μηρό» (“thigh extension” ή TE) όπως
αποκαλείται βιβλιογραφικά. Τελικώς στο 25% των κάτω άκρων η ΕΣΦ
εκβάλει στη μείζονα σαφηνή φλέβα μέσω της φλέβας του Giacomini [Εικ.6] 12.
Συχνά υπάρχουν δύο ή περισσότερα στελέχη. Αξίζει να σημειωθεί πως η
ελάσσονα σαφηνής φλέβα, στο περιφερικό της τμήμα, διατρέχει όλη την
πορεία της μέσα στο δικό της σαφηνές διαμέρισμα που δημιουργείται από την
επιπολής περιτονία και τη μυϊκή ή εν τω βάθει περιτονία. Ωστόσο, το κεντρικό
της τμήμα πορεύεται στο τρίγωνο διαμέρισμα που διαμορφώνεται από την
επιπολής περιτονία και τις απονευρώσεις των έσω και έξω κεφαλών του
γαστροκνημίου μυός.
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 ΤΟ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
Οι εν τω βάθει φλέβες βρίσκονται κάτω από τη μυϊκή περιτονία, ακολουθούν
την ίδια πορεία με τις αρτηρίες «συνοδεύοντάς» αυτές, από τις οποίες και
παίρνουν την ονομασία τους, όπως η ιγνυακή και μηριαία φλέβα. Είναι συχνά
διπλές και παροχετεύουν το 90% του αίματος στα κάτω άκρα 18.
Οι κύριες εν τω βάθει φλέβες της κνήμης [Εικ. 8] είναι οι κάτωθι:
 Οπίσθιες

κνημιαίες

φλέβες-

πορεύονται πλησίον της ομώνυμης
αρτηρίας
 Περονιαίες

φλέβες

-

τις

περισσότερες φορές εκβάλουν στις
οπίσθιες κνημιαίες λίγα εκατοστά
πριν το αρχικό τμήμα της ιγνυακής
φλέβας
 Πρόσθιες κνημιαίες φλέβες - στο
άνω όριο του μεσόστεου υμένα
διαπερνούν στο οπίσθιο διαμέρισμα
της κνήμης όπου συμβάλλουν με τις
οπίσθιες κνημιαίες και σχηματίζουν
την ιγνυακή φλέβα
 Γαστροκνημιαίες φλέβες
 Ιγνυακή φλέβα (ΙΦ)

Εικ. 8: Το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο της κνήμης.
(Από Ochako et al. Int. J. Adv. Res. 2018 ; 6(4),
574-583DOI URL: http:// dx.doi.org /10.21474
/IJAR01/ 6892).
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ΙΓΝΥΑΚΗ ΦΛΕΒΑ
Η ιγνυακή φλέβα (ΙΦ) σχηματίζεται από τη συμβολή των οπίσθιων κνημιαίων
και πρόσθιων κνημιαίων φλεβών. Στο 60% των ανθρώπων οι κνημιαίες φλέβες
ενώνονται σε διαφορετικά επίπεδα στον ιγνυακό βόθρο. Η ιγνυακή φλέβα
ανέρχεται δια μέσου του τρήματος του μεγάλου προσαγωγού όπου μεταπίπτει
στη μηριαία φλέβα. Πιο σπάνια η ιγνυακή φλέβα ενώνεται με την εν τω βάθει
μηριαία φλέβα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις με διπλή ιγνυακή φλέβα, οι δύο
κλάδοι μεταπίπτουν ξεχωριστά στην εν τω βάθει μηριαία και μηριαία φλέβα
αντίστοιχα 12.

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΕΣ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ
Η

μηριαία

φλέβα

ονομαζόταν
παλαιότερα

ή

όπως

λανθασμένα
επιπολής

μηριαία

φλέβα, αποτελεί συνέχεια της
ιγνυακής φλέβας μετά τον πόρο
των

προσαγωγών

μυών.

Η

μηριαία φλέβα, αφού δέχεται
κλάδους κατά την διαδρομή της
στο

μηρό,

βουβωνικού

10εκ.

προ

του

συνδέσμου,

ενώνεται με την εν τω βάθει
μηριαία φλέβα.
Εικ. 9: Το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο του μηρού.

Το τμήμα της φλέβας, μετά τη

(Από Ochako et al. Int. J. Adv. Res. 2018 ; 6(4), 574- συμβολή της μηριαίας με την εν
583. DOI URL: http:// dx.doi.org /10.21474 τω

βάθει

μηριαία

φλέβα

/IJAR01/ 6892).
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ονομάζεται κοινή μηριαία φλέβα (ΚΜΦ). Λίγο πιο κεντρικά ενώνεται με τη
μείζονα σαφηνή φλέβα.
Στο επίπεδο της σαφηνομηριαίας συμβολής εκβάλουν οι έξω και έσω
περισπωμένες μηριαίες φλέβες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές αφού μπορούν
να ενώσουν το μηριαίο άξονα με κλάδους της έσω λαγόνιας φλέβας. Η ισχιακή
φλέβα είναι η συνοδός φλέβα του ισχιακού νεύρου. Είναι συνήθως
μικροσκοπική ενώ η παρουσία της σε μεγαλύτερες διαστάσεις σχετίζεται με
συγγενείς δυσμορφίες του άκρου

12

. Σε περιπτώσεις πυελικής φλεβικής

υπέρτασης η ισχιακή φλέβα μπορεί να διαταθεί και να μεταδώσει την
ανεπάρκεια στις φλέβες του άκρου παρουσία άτυπων κιρσοειδών διευρύνσεων.
Συνεχίζοντας την πορεία της [Εικ. 9] η κοινή μηριαία φλέβα, άνωθεν του
επιπέδου του βουβωνικού συνδέσμου, συνεχίζει ως έξω λαγόνιος φλέβα η
οποία ενώνεται με την έσω λαγόνιο φλέβα προσθίως της ιερολαγόνιας
άρθρωσης σχηματίζοντας την κοινή λαγόνιο φλέβα 17.

 ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΥΣΕΣ ΦΛΕΒΕΣ
Υπάρχει

ένα

πλούσιο

δίκτυο

από

διατιτραίνουσες φλέβες [Εικ. 10] που
διαπερνούν

τη

μυϊκή

περιτονία

και

συνδέουν το επιπολής με το εν τω βάθει
φλεβικό

σύστημα.

Αυτές

οι

φλέβες

κατευθύνουν τη ροή του αίματος από τις
επιπολής φλέβες στις εν τω βάθει και από
εκεί στην καρδία με τη σύσπαση της
γαστροκνήμιας αντλίας και μια σειρά
μονόδρομων βαλβίδων.
Εικ. 10: Διατιτρώσες φλέβες, πρόσθια όψη. (Από AbuRahma et al. Rutherford’s
Vascular Surgery, 8th edition, Vol 1, p.151).
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Εξαίρεση αποτελεί ο άκρος πόδας όπου η ροή στις βαλβίδες και στις
διατιτραίνουσες φλέβες είναι αμφίδρομη ή από το εν τω βάθει προς το
επιπολής δίκτυο. Είναι πολυάριθμες (περίπου 100 σε κάθε άκρο) και οι πιο
γνωστές είναι οι διατιτραίνουσες του Dodd στη περιοχή του μηρού, του Boyd
στη περιοχή του γόνατος και του Cockett στη περιοχή της κνήμης
λόγω ονομασίες πλέον έχουν

20

. Οι εν

τροποποιηθεί και η νέα ονομασία των

διατιτραινουσών φλεβών προέρχεται από την εντόπιση της φλέβας [Εικ. 10]
[Πίν. 1].

Παλαιός βιβλιογραφικός όρος

Πίνακας 1:

Νέος βιβλιογραφικός όρος

Αλλαγές στην ονομασία των φλεβών του κάτω άκρου,

σύμφωνα με το συνέδρειο του 2001. (Από AbuRahma et al. Rutherford’s
Vascular Surgery, 8th edition, Vol 1, p.151).
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 ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ

Οι φλέβες της πυέλου [Εικ. 11] έχουν μεγάλη κλινική σημασία λόγω του
ρόλου τους στη παθογένεια των πυελικών συμφορητικών συνδρόμων και
των συγγενών κιρσών των κάτω άκρων. Η φλεβική ανατομία της πυέλου
είναι εξαιρετικά πολύπλοκη λόγω της παρουσίας πολλών φλεβών, δικτύων
και πλεγμάτων που έχουν μεταβλητό μέγεθος, πορεία και πλήθος
αναστομώσεων. Τα τοιχώματα και τα όργανα της πυέλου καλύπτονται με
μικροσκοπικά δίκτυα από μικρές φλέβες: τα τοιχωματικά πλέγματα
(εκείνα που είναι υπερκείμενα των πυελικών τοιχωμάτων) και τα
σπλαγχνικά πλέγματα (εκείνα που περιβάλλουν τα σπλάγχνα). Αυτά τα
πλέγματα συνδέονται μεταξύ τους με πολλές φλέβες χωρίς βαλβίδες και τα
περισσότερα από αυτά εκβάλουν στην έσω λαγόνια φλέβα. Αυτή
συμβάλλει με την έξω λαγόνια φλέβα και σχηματίσουν την κοινή λαγόνιο
φλέβα που συνεχίζει στην κάτω κοίλη φλέβα (ΚΚΦ). Εντοπίζονται κυρίως
γύρω από το ιερό οστό, το ορθό και τον προστάτη ή τα γυναικεία έσω
γεννητικά όργανα. Εκβάλουν τελικά στην έσω λαγόνιο φλέβα και
Κάτω Κοίλη
Φλέβα

Κοινή λαγόνιος
φλέβα
Έσω λαγόνιος φλέβα

Έξω λαγόνιος φλέβα

Μηριαία
φλέβα
Εικ. 11: Ανατομία των φλεβών της πυέλου. (Από Channell W. Venous drainage of the
pelvis.2019).

37

αναστομώνονται με το πυλαίο φλεβικό σύστημα με την άνω αιμορροΐδική
φλέβα και με τις φλέβες του κοιλιακού τοιχώματος με την κάτω επιγάστρια
φλέβα.
Τα κύρια φλεβικά δίκτυα της πυέλου είναι τα κάτωθι:
 Έσω αιδοϊικές φλέβες: οι οποίες λαμβάνουν αίμα από τις φλέβες
της ουρήθρας, του περινέου και από τις κάτω αιμορροΐδικές φλέβες
 Γλουτιαίες φλέβες
 Έξω λαγόνιος φλέβα: αρχίζει οπισθίως του βουβωνικού συνδέσμου
ως άμεση συνέχεια της μηριαίας φλέβας και καταλήγει στο επίπεδο
της ιερολαγόνιας άρθρωσης όπου ενώνεται με την έσω λαγόνια και
σχηματίζει την κοινή λαγόνιο φλέβα. Σε αυτήν εκβάλουν η κάτω
επιγάστρια φλέβα (αναστόμωση με την άνω επιγάστρια φλέβα), η εν
τω βάθει περισπωμένη λαγόνιος φλέβα και οι υπερηβικές φλέβες
 Κοινή λαγόνιος φλέβα (ΚΛΦ): αρχίζει μπροστά από την
ιερολαγόνια άρθρωση, διέρχεται προς τα πάνω λοξά και δεξιά της
σπονδυλικής στήλης, όπου στο επίπεδο του πέμπτου οσφυϊκού
σπονδύλου (Ο5), ενώνεται με την ετερόπλευρη ΚΛΦ υπό οξεία
γωνία και σχηματίσουν την ΚΚΦ. Σε κάθε ΚΛΦ συμβάλλουν οι
λαγονοοσφυικές και μερικές φορές οι ιερές φλέβες. Η αριστερή
λαμβάνει, επιπλέον, τη μέση ιερή φλέβα. Η δεξιά ΚΛΦ είναι
βραχύτερη από την αριστερή, σχεδόν κάθετη στην πορεία της, και
πορεύεται κεντρικά πίσω και στη συνέχεια πλευρικά προς την
αντίστοιχη αρτηρία της. Η αριστερή ΚΛΦ, είναι μακρύτερη και
περισσότερο λοξή στην πορεία της. Αρχικά βρίσκεται στην έσω
πλευρά της αντίστοιχου αρτηρίας, και στη συνέχεια πίσω από την
δεξιά κοινή λαγόνια αρτηρία. Σε αυτό το επίπεδο η αριστερή ΚΛΦ
μπορεί να συμπιέζεται μεταξύ της αρτηρίας και του υποκείμενου
πέμπτου οσφυϊκού σπονδύλου 12.
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 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΦΛΕΒΙΚΟΥ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ:

ΔΟΜΗ

ΚΑΙ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Το τοίχωμα των φλεβών αποτελείται από τρεις στιβάδες- τον έσω, το μέσο και
τον έξω χιτώνα [Εικ.12].
Ο έσω χιτώνας αποτελείται από τη βασική μεμβράνη που καλύπτεται από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα του αυλού. Οι βαλβίδες είναι επενδυμένες και στις δύο
πλευρές με ένα στρώμα του έσω χιτώνα και ένα στρώμα λεπτού συνδετικού
ιστού. Γειτονικά στο ενδοθήλιο, είναι ο έσω ελαστικός υμένας, κατά βάση
συνδετικός ιστός, ο οποίος είναι περισσότερο ανεπτυγμένος στις μεγαλύτερες
φλέβες, ενώ μπορεί να απουσιάζει στις μικρές φλέβες.
Ο

μέσος

χιτώνας

κολλαγόνο

και

αποτελείται

από

ελαστικές

ίνες

Φλέβα

αναμειγμένες με λεία μυϊκά κύτταρα. Στη
ΜΣΦ [Εικ. 13] είναι πιο παχύς και αυτό
επιτρέπει

στη

φλέβα

να

διατείνεται

περισσότερο κατά τη μυϊκή σύσπαση με
αποτέλεσμα να προστατεύεται από το
σχηματισμό κιρσών. Σε αντίθεση, οι
κλάδοι της ΜΣΦ έχουν πιο λεπτό μυϊκό

Βαλβίδα

Έσω χιτώνας
Έσω ελαστικός
υμένας
Μέσος χιτώνας

χιτώνα και είναι πιο επιρρεπείς στο
σχηματισμό κιρσοειδών διευρύνσεων. Στις

Έξω χιτώνας

φλέβες του εν τω βάθει συστήματος, η
ποσότητα
ποικίλλει

του

κολλαγόνου

σημαντικά.

γαστροκνημίας

έχουν

Οι

επίσης

φλέβες

μεγάλο

Εικ. 12: Οι τρεις στιβάδες του φλεβικού
της τοιχώματος.

ποσοστό

κολλαγόνου, το οποίο παρέχει μεγάλη αντοχή στο τοίχωμα τους και αντίσταση
στο σχηματισμό κιρσών. Οι κεντρικές φλέβες έχουν μικρότερη ποσότητα
λείων μυϊκών κυττάρων και περισσότερη ποσότητα συνδετικού ιστού 8.
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Στον έξω χιτώνα, το δίκτυο των ινών συνδέεται με το διάμεσο ιστό
σταθεροποιώντας τη φλέβα.

Εικ. 13: Οι τρεις στιβάδες του φλεβικού τοιχώματος της μείζονος
σαφηνούς φλέβας. (Από AbuRahma et al. Rutherford’s Vascular
Surgery, 8th edition, Vol 1, p.1383).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΤΟΥ

ΦΛΕΒΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φλεβικό σύστημα έχει δύο σημαντικές λειτουργίες - την επιστροφή μη
οξυγονωμένου αίματος προς την καρδιά και τη διατήρηση της καρδιαγγειακής
αιμόστασης μέσω αλλαγών στη χωρητικότητά του. Επιπλέον, αυτές οι
λειτουργίες συμβάλλουν στον περιφερικό μηχανισμό άντλησης του αίματος
μέσω της σύσπασης των λείων μυϊκών ομάδων, ο οποίος βοηθά την καρδιά
στη μεταφορά του αίματος κατά τη διάρκεια της άσκησης, και συμμετέχουν
στο θερμορυθμιστικό σύστημα του σώματος 21.
Η επαναφορά του αίματος γίνεται με βραδεία ροή, χωρίς σφυγμικά κύματα,
τόσο σε ύπτια όσο και σε όρθια θέση. Η μυϊκή αντλία, οι βαλβίδες των φλεβών
και τα σφυγμικά κύματα των παρακείμενων αρτηριών παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη διατήρηση της φυσιολογικής αντλίας των φλεβών. Επιπρόσθετα, για
τη ροή των κεντρικών φλεβών κυρίως των άνω άκρων, σημαντικό ρόλο
διαδραμτίζουν οι αναπνευστικές κινήσεις του θώρακα και η αρνητική πίεση
που δημιουργούν, βασικές αρχές γνωστές από τις προηγούμενες δεκαετίες

22

.

Σε αντίθεση με τις αρτηρίες, ο όγκος του αίματος που μεταφέρεται από μία
φλέβα κυμαίνεται σημαντικά, χωρίς ταυτόχρονη αλλαγή στην φλεβική πίεση.
Λόγω της μεγάλης ενδοτικότητά τους παίζουν σημαντικό ρόλο στην
αιμοδυναμική σταθερότητα.
Συμπερασματικά, η φλεβική κυκλοφορία είναι σύστημα χαμηλών πιέσεων,
χαμηλών ταχυτήτων, χαμηλών αντιστάσεων αλλά μεγάλου όγκου 17. Η βασική
του λειτουργία είναι η επιστροφή του αίματος στην καρδιά η οποία
επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
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⇨ κεντρική αντλία (λειτουργία καρδιάς)
⇨ μεταβολή πιέσεων
⇨ περιφερική φλεβική αντλία
⇨ φυσιολογικές και λειτουργούσες βαλβίδες σε βατές φλέβες
Στην όρθια θέση, αυτοί οι παράγοντες συνεργάζονται για να υπερτερήσουν
της υδροστατική πίεση που επιβάλλει η βαρύτητα. Εντελώς διαφορετικός
μηχανισμός ισχύει για την ύπτια θέση, όπως θα περιγραφεί παρακάτω.
Επιπλέον, το φλεβικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από τη χωρητικότητά του, που
επιτρέπει μεγάλες διακυμάνσεις του όγκου των υγρών. Εν τέλει, το φλεβικό
σύστημα έχει κύριο αντίκτυπο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του
σώματος.
Σε σταθερές καταστάσεις, η φλεβική επιστροφή ισούται της καρδιακής
παροχής. Το φλεβικό σύστημα περιέχει τουλάχιστον 60% του συνολικού
όγκου αίματος εν ηρεμία, με το μισό από αυτό να είναι στα φλεβικά
τριχοειδή του κάτω άκρου, ενώ περίπου το 25% εντός της σπλαγχνικής
κυκλοφορίας 23, 24.
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 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Λόγω της ενδοτικότητας των φλεβών, η κατάλληλη θεωρία για την ερμηνεία
της αιμοδυναμικής συμπεριφορά τους είναι η θεωρία των σωλήνων
κατάρρευσης, γνωστή και ως «Νόμος του Poiseuille» ή «Νόμος του Σωλήνα»
[Εικ. 15]. Όταν η διατοιχωματική πίεση Ρt είναι θετική, ο σωλήνας έχει
κυκλική δομή, ενώ καθώς ελαττώνεται η Ρt η διατομή του από κυκλική γίνεται
ελλειπτική και τέλος διαυλική [Εικ. 14a]. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, για
μικρές μεταβολές της διατοιχωματικής πίεσης (ΔP = εσωτερική – εξωτερική
πίεση), οι φλέβες παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές στη διατομή τους 25 .

Εικ. 14a: Διατομή της φλεβικού αυλού σε διάφορες διατοιχωματικές πιέσεις. Σε χαμηλές πιέσεις η
φλέβα είναι ελλειπτική, ενώ σε υψηλές πιέσεις είναι κυκλική. 14b: Σχηματική απεικόνιση της
εφαρμογής του νόμου του σωλήνα στις μεταβολές του όγκου της κνήμης. Σε χαμηλές πιέσεις η φλέβα
είναι ευένδοτη και αλλάζει σχήμα εύκολα σε μεγάλες αυξήσεις του όγκου, ενώ σε υψηλές πιέσεις
είναι ανένδοτη και δεν μπορεί να δεχθεί μεγάλες διαφορές στον όγκο(Τροποποιημένο από Moreno
AH, Katz AI, Gold LD, Reddy RV. Mechanics of distension of dogs veins and other thin-walled tubular
structures. Cir Res 1970; 27: 1069, American Heart Association, Inc)

Εικ. 15: Ο νόμος του Poiseuille. (Από
AbuRahma et al. Rutherford’s Vascular
Surgery, 9th edition, Vol. 1)
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Μεταβολές του φλεβικού όγκου της τάξης του 10-20% είναι εύκολα ανεκτές
από το φλεβικό τοίχωμα, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές αυτού. Μια απλή αλλαγή
από την ύπτια στην όρθια θέση είναι υπεύθυνη για ένα 10% αλλαγή του όγκου
στα κάτω άκρα. Η αύξηση της χωρητικότητας είναι φυσιολογικό φαινόμενο
στο τέλος της ημέρας, μετά από συνεχόμενη καθιστή θέση ή όρθια θέση και
περίπου 20% των υγιών εθελοντών (χωρίς υπόβαθρο παθολογίας) θα
αναδείξουν και κάποιου βαθμού βαλβιδική δυσλειτουργία

. Όπως φαίνεται

17

σχηματικά στην Εικόνα 14b, οι φλέβες εμφανίζουν μεγάλη ενδοτικότητα σε
χαμηλές διατοιχωματικές πιέσεις και είναι σημαντικά ανένδοτες σε αντίστοιχες
υψηλές. Η διατασιμότητα ή αλλιώς συμπιεσιμότητα των φλεβών ερμηνεύει και
τη σημαντική λειτουργική ιδιότητά τους ως αγγείων χωρητικότητας.
Το φλεβικό σύστημα έχει μία μοναδική λειτουργία που βασίζεται στη
χωρητικότητα των φλεβών. Για να διατηρηθεί μία αποδεκτή χαμηλή πίεση της
τάξης των 5mmHg [Εικ. 14a και 14b], οι φλέβες γίνονται ελλειπτικές –
χαλαρές, και η ενδοαυλική τους πίεση μπορεί να έχει ακόμα και αρνητικό
πρόσιμο με ελάχιστο όγκο. Αντιθέτως, μία σημαντική αύξηση του όγκου θα
οδηγήσει σε μέτρια αλλαγή στην ενδοαυλική πίεση. Η αλλαγή του σχήματος
της φλέβας από ελλειπτική σε κυκλοτερής υποδηλώνει μεγάλη ποσότητα
όγκου αίματος και υψηλές πιέσεις. Με άλλα λόγια, για μία φυσιολογική πίεση
της τάξης των 5 - 25mmHg, ο ενδοαυλικός όγκος μπορεί να αλλάξει
εντυπωσιακά, χωρίς να επηρεαστεί ούτε η ροή ούτε η πίεση εντός της φλέβας.
Φυσιολογικά, η κάτω κοίλη φλέβα και οι λαγόνιες φλέβες εμφανίζουν
περιοδική συμπίεση από τις μεταβολές της ενδοκοιλιακής πίεσης που
παρατηρούνται σε κάθε περίοδο εισπνοής. Το φαινόμενο αυτό ερμηνεύει και
την περιοδική (διφασική) αυξομείωση της ταχύτητας της φλεβικής αιματικής
ροής στα κάτω μέλη κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου , όπως αυτή
γίνεται αντιληπτή με την εξέταση Doppler κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο.
Κατά τη φάση της εισπνοής, οι μηριαίες φλέβες διατείνονται και η αιματική

44

ροή μειώνεται, ενώ κατά τη φάση της εκπνοής συμβαίνουν ακριβώς το
αντίθετο.
Για να υπάρχει ροή διαμέσου των ενδοκοιλιακών φλεβών θα πρέπει η πίεση
στις περιφερικές φλέβες να είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την ενδοκοιλιακή
πίεση. Όταν αυξάνει προοδευτικά η ενδοκοιλιακή πίεση, η φλεβική επιστροφή
από τα κάτω άκρα ελαττώνεται μέχρις ότου αυξηθεί η οδηγός πίεση της σε
επίπεδα μεγαλύτερα της αντίστοιχης ενδοκοιλιακής. Αντίθετα, η πίεση στις
ενδοθωρακικές φλέβες δεν επηρεάζει τη φλεβική πίεση των κάτω μελών στο
βαθμό που η πρώτη είναι μικρότερη από την ενδοκοιλιακή πίεση.
Επομένως κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η οδηγός πίεση η οποία
κατευθύνει τη φλεβική αιματική ροή από τα κάτω άκρα προς τη καρδία είναι η
διαφορά της ενδοκοιλιακής πίεσης από τη φλεβική πίεση των κάτω άκρων
(ΔP). Σε περιπτώσεις που η κεντρική φλεβική πίεση είναι μεγαλύτερη από την
ενδοκοιλιακή, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια ή την πνευμονική υπέρταση, τα αιμοδυναμικά φαινόμενα του
δεξιού κόλπου αντικατοπτρίζονται και στη φλεβική κυκλοφορία των κάτω
άκρων και αναγνωρίζονται ως έντονες διφασικές κυματομορφές στο Doppler
26

.
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 ΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ
ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κατά την αναπνοή, η φλεβική
επιστροφή από τα κάτω μέλη
επιτυγχάνεται μέσω μεταβολών
στην φλεβική χωρητικότητα και
σύμ-πτωση και σχετίζεται με την
κίνηση του διαφράγματος και
των αλλαγών στην ενδοθωρακική
και

ενδοκοιλιακή

πίεση.

Οι

Sumner και Zierler ανέπτυξαν
ένα μοντέλο αυτής της σχέσης
όπως φαίνεται στην εικόνα [Εικ. 16] 27.

Εικ. 16: Μοντέλο «καταρρεύσιμου» σωλήνα
ή μοντέλο του Holt. Aπό Sumner DS: In
Bergan JJ, Yao JST, eds. Surgery of the
Veins.Orlando, FL: Grune & Stratton;1985: 323)

Σε αυτό το μοντέλο, η οδηγός πίεσης της φλεβικής ροής στα κάτω μέλη (15 cm
Η2Ο) αντιπροσωπεύεται από μία ανυψωμένη δεξαμενή με υγρό. Ένας
συμπτωτικός σωλήνας, που αντιπροσωπεύει την κάτω κοίλη φλέβα, περνά
μέσα από ένα κλειστό δοχείο το οποίο ασκεί πίεση 5 cm H2O, και
αντιπροσωπεύει την ενδοκοιλιακή κοιλότητα. Το άκρο του σωλήνα, το οποίο
αντιπροσωπεύει τον δεξιό κόλπο, είναι ανοικτό προς την ατμόσφαιρα και
συνεπώς έχει μια πίεση εκροής 0 cm Η2Ο [Εικ. 16].
Για να υπάρξει ροή αίματος από την ανυψωμένη δεξαμενή (η περιφέρεια)
διαμέσου του κλειστού δοχείου (κοιλιακή κοιλότητα) στην καρδιά, η πίεση στο
συμπιέσιμο σωλήνα (κάτω κοίλη φλέβα) πρέπει να αυξηθεί μέχρι να υπερβεί
τη πίεση στο κλειστό δοχείο, η οποία επιτρέπει στον σωλήνα να ανοίξει (η
αύξηση στην φλεβική χωρητικότητα σχετίζεται με μια αλλαγή στο σχήμα της
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φλέβας από ελλειπτική σε κυκλική). Κατά συνέπεια, η οδηγός πίεσης της
ροής του συστήματος είναι η διαφορά 15 μείον 5 cm H2O, ή ΔP = 10 cm
H2O, και όχι η διαφορά πίεσης που αναπτύσσεται σε ολόκληρο το σύστημα, η
οποία είναι από 1 έως 15 cm Η2Ο. Η αύξηση της οδηγού πίεσης ροής θα
αυξήσει τη διαφορά και επομένως τη ροή, αλλά οι αλλαγές στην πίεση
απορροής δεν έχουν καμία επίδραση, εκτός αν η πίεση υπερβεί την αντίστοιχη
που ασκείται στο κλειστό
δοχείο, και σε αυτή την
περίπτωση
Εισπνοή

η

διαφορά

πίεσης και η ροή θα
μειωθούν.
Αύξηση της πίεσης στο
κλειστό δοχείο θα μειώσει

Εκπνοή

επίσης την διαφορά και τη
ροή του συστήματος.

Κάτω άκρα

Κοιλιακή χώρα

Θώρακας

Άνω άκρα Κεφαλή

Εικ. 17: Η επίδραση της αναπνοής στη φλεβική επαναφορά. Ρpv- περιφερική φλεβική
πίεση, Pcv- κεντρική φλεβική πίεση (Aπό Sumner DS: In Bergan JJ, Yao JST, eds. Surgery of
the Veins.Orlando, FL: Grune & Stratton;1985:3-23)

Αυτές οι σχέσεις προκύπτουν από τη χαμηλή πίεση και τη συμπιεσιμότητα των
φλεβών, το οποίο σημαίνει ότι η ροή δεν μπορεί να υπάρξει έως ότου η κάτω
κοίλη φλέβα, που αντιπροσωπεύεται από το συμπιέσιμο σωλήνα, επιτυγχάνει
μια διατοιχωματική πίεση μεγαλύτερη από αυτήν στην κοιλιακή κοιλότητα.
Κατά την εισπνοή [Εικ. 17], το διάφραγμα κατεβαίνει, και η ενδοκοιλιακή
πίεση αυξάνεται. Αυτό οδηγεί σε μια μείωση της διαφοράς πίεσης και η
φλεβική επιστροφή από τα κάτω μέλη μειώνεται. Η αύξηση της ενδοκοιλικής
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πίεσης είναι συχνά αρκετά μεγάλη ώστε να μειώσει την διαφορά σε 0 cm Η2Ο
με αποτέλεσμα την παύση της φλεβικής ροής.
Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις όπου αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση, όπως
για παράδειγμα στον ασκίτη, η φλεβική επιστροφή επιτυγχάνεται με την
αναμενόμενη αύξηση της περιφερικής φλεβικής πίεσης. Σε περιπτώσεις που
αυξάνεται σημαντικά η φλεβική πίεση στα κάτω άκρα, αυξάνεται και η
διαφορά σε τέτοιο βαθμό όπου για να ξεπεραστεί η ενδοκοιλιακή πίεση η ροή
του φλεβικού αίματος γίνεται συνεχής. Αυτό συμβαίνει κατά την εν τω βάθει
φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων 20, 26, 27.

 ΟΙ

ΜΥΟΦΛΕΒΙΚΕΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΟΥ

ΚΑΤΩ

ΑΚΡΟΥ:

ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ, ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ
Η επιστροφή του φλεβικού αίματος προς την καρδιά, εκτός από τη διαφορά της
ενδοκοιλιακής πίεσης από την περιφερική πίεση, επιτυγχάνεται και από τη
δράση των αντλιών των μυών στα κάτω άκρα. Αυτές οι λεγόμενες
μυοφλεβικές αντλίες υπάρχουν στο μηρό, στην κνήμη, και στο φλεβικό
πλέγμα της πελματιαίας επιφάνειας του άκρου ποδός

19,28-30

. Οι αντλίες, κατά

τη διάρκεια της κίνησης του κάτω άκρου, βίαια εκδιώκουν το αίμα από τις
ενδομυϊκές και πέριξ φλέβες και το ωθούν προς την καρδιά [Εικ. 18].

Εν ηρεμία

Σύσπαση μυός

Χαλάρωση μυός

Εικ. 18: Η δυναμική της φλεβικής αιματικής ροής σε φυσιολογικό κάτω μέλος ( Από Sumner DS Venous
dynamics- varicosities; Clin Obst Gynecol 1981;24:743-760)
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Ο Ludbrook ήταν ο πρώτος που ανέδειξε τη σπουδαιότητα αυτών των αντλιών
καθώς επίσης σημείωσε ότι η αντλία της γαστροκνημίας είναι πιο σημαντική
από αυτή του μηρού. Κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, τόσο της
γαστροκνημίας όσο και του μηρού, το 65% του αίματος που εισέρχεται στη
γαστροκνημία ωθείτε κεντρικότερα ενώ μόνο το 15% που εισέρχεται στο μηρό
ωθείται προς τη καρδιά

29

. Η μυοφλεβική αντλία από ανατομική άποψη

αποτελείται από τους μύες και τις ενδομυϊκές φλέβες, οι οποίες πορεύονται
ανάμεσα από τους μυς και τους φλεβώδεις κόλπους. Οι αντλίες αυτές, κατά τη
διάρκεια τη βάδισης, δρουν συνεργικά. Η ενδο-μυϊκή πίεση μπορεί να αυξηθεί
στο επίπεδο των 200-300mmHg, δημιουργώντας μία πίεση τρεις φορές
μεγαλύτερη στις φλέβες των μυών από ότι στις επιπολείς φλέβες, έτσι η
διαφορά πίεσης που προκύπτει έχει κεφαλική κατεύθυνση ξεκινώντας από τη
γαστροκνημία 28. Κατά τη διάρκεια της ηρεμίας, το αίμα κατευθύνεται από τις
επιπολείς φλέβες στις εν τω βάθει φλέβες, που έχουν και τη μικρότερη πίεση
σε αυτή τη φάση.
Μία ειδική αναφορά στην μυϊκή αντλία του άκρου ποδός, που η λειτουργία
της είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με τις προαναφερθείσες. Κατά τη βάδιση
πραγματοποιείται επιμήκυνση των πελματιαίων φλεβών και το αίμα
προωθείται με πίεση ομόδρομα. Η

συμπίεση του πελματιαίου φλεβικού

πλέγματος κατά τη διάρκεια της βάδισης είναι πρόδρομος της αντλίας της
γαστροκνημίας. Μισή ποσότητα του όγκου του αίματος μπορεί να εκτοξευθεί
προς τα πάνω με μία μόνο σύσπαση 29,33.
Η συμμετοχή της σύσπασης της μυϊκής αντλίας του μηρού είναι ελάχιστη σε
σχέση με την αντλία της γαστροκνημίας και του άκρου ποδός όπως αναφέρεται
και άνωθεν με αριθμητικά δεδομένα 29.
Σε ένα ακίνητο και όρθιο άτομο, η ενέργεια προώθησης του αίματος από τα
κάτω μέλη προς τη καρδιά προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την οδηγό
φλεβική πίεση. Επειδή οι βαλβίδες των φλεβών στη θέση αυτή είναι ανοιχτές,
η φλεβική πίεση σε οποιοδήποτε επίπεδο των κάτω μελών είναι ίση με το
άθροισμα της στατικής και της υδροστατικής πίεσης.

49

Η υδροστατική πίεση σε όρθια θέση [Εικ. 19] είναι ίση με την απόσταση από
τον δεξιό κόλπο έως τη θέση μέτρησης (συνήθως η ραχιαία επιφάνεια του
άκρου πόδα). Είναι περίπου μεταξύ 80 και 100 mmHg και εξαρτάται από το
ύψος του ατόμου.
Στο περιφερικό επίπεδο της μυοφλεβικής αντλίας της γαστροκνημίας η
συνολική πίεση θα είναι 95 mmHg.
80 mmHg (υδροστατική πίεση) + 15 mmHg (στατική φλεβική πίεση) = 95
mmHg
Στο επίπεδο των αρτηριολίων η συνολική πίεση θα είναι :
80 mmHg (υδροστατική πίεση) + 95 mmHg (μέση αρτηριακή πίεση) = 175
mmHg
Έτσι, η κλίση πίεσης η οποία αναπτύσσεται κατά μήκος των τριχοειδών της
μυοφλεβικής αντλίας είναι 80 mmHg 20.
175 mmHg ( πίεση στα αρτηριόλια) - 95 mmHg (πίεση στη γαστροκνημία) =
80 mmHg

Εικ. 19: Τα αποτελέσματα της όρθιας θέσης στη φλεβική και αρτηριακή πίεση.( Από
AbuRahma et al. Rutherford’s Vascular Surgery, 9th edition, Vol. 1, p. 153).
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Κατά τη συστολή της μυοφλεβικής αντλίας, οι σκελετικοί μύες συμπιέζουν τις
φλέβες και τους φλεβώδεις κόλπους (συμπίεση των φλεβών), αυξάνεται η
στατική φλεβική πίεση και διευκολύνεται η επιστροφή του φλεβικού αίματος
προς το δεξιό κόλπο. Παράλληλα, η σύγκλειση των φλεβικών βαλβίδων τόσο
των διατιτραίνουσων όσο και των περιφερικών φλεβών παρεμποδίζει την
παλινδρόμηση της φλεβικής αιματικής ροής [Εικ. 18].
Διάρκεια Άσκησης

Εικ. 20: Η επίδραση της άσκησης στη περιφερική φλεβική πίεση των κάτω μελών (Από
Strandness DE Jr, Sumner DS. Hemodynamics for surgeons. New York,NY: Grune and
Stratton;1975).

Κατά τη βάδιση (μετά από 7-12 βήματα), η φλεβική πίεση στη περιοχή του
αστραγάλου πέφτει περίπου στο 22 mmHg [Εικ. 20]

. Έτσι η κλίση

19, 31, 32

πίεσης που αναπτύσσεται κατά μήκος των τριχοειδών της μυοφλεβικής αντλίας
θα είναι 153 mmHg, υπερδιπλάσια δηλαδή από την αντίστοιχη που
αναπτύσσεται στη θέση της ακινησίας:
175 mmHg ( πίεση στα αρτηριόλια) - 22 mmHg (πίεση στη γαστροκνημία) =
153 mmHg
Κατά τη χάλαση της μυοφλεβικής αντλίας [Εικ. 20], η κλίση πίεσης
αναστρέφεται, οι φλεβικές βαλβίδες οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο
υψηλότερο της μυϊκής συμπίεσης συγκλίνουν και παρεμποδίζουν την
παλινδρόμηση της φλεβικής αιματικής ροής, ενώ οι φλέβες και οι φλεβώδεις
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κόλποι που βρίσκονται σε συνθήκες κατάρρευσης ξαναγεμίζουν με αίμα που
προέρχεται από τα τριχοειδή. Παράλληλα, το αίμα των διατιτραινουσών
φλεβών κατευθύνεται προς τις εν τω βάθει φλέβες [Εικ. 18]. Επομένως, γίνεται
αντιληπτό ότι η μυοφλεβική αντλία παίζει ρόλο «περιφερικής καρδιάς».
Στη λειτουργία της συμμετέχουν: οι μύες, οι επιπολής και οι εν τω βάθει
φλέβες. Εκτός από την φλεβική επιστροφή, η μυοφλεβική αντλία, βοηθά και
στην αποφυγή περιφερικών οιδημάτων, ιδιαίτερα κατά την ορθοστασία.
Κατά την παρατεταμένη ορθοστασία, το περιφερικό οίδημα είναι αναπόφευκτο
και αυτό εξηγείται από την εφαρμογή της υπόθεσης Starling στα τριχοειδή.
Ωστόσο, ακόμη και μια ήπια δραστηριότητα της «περιφερικής καρδιάς»,
προκαλεί μεγάλη ελάττωση της μέσης τριχοειδικής πίεσης, η οποία σε
συνδυασμό

με

την

σύσπαση

των

αρτηριολίων

που

παρατηρείται

αντανακλαστικά κατά την όρθια θέση, μειώνουν σημαντικά τους ρυθμούς
σχηματισμού περιφερικού οιδήματος. Αυτό καλείται «φλεβο-αρτηριακό
αντανακλαστικό» και ουσιαστικά η φλεβική διάταση ενεργοποιεί τη σύσπαση
των αρτηριολίων περιορίζοντας τη ροή του αίματος στα αρτηριόλια κατά 50%
34,35

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Με βάση τα συμπεράσματα του VEIN-TERM Transatlantic Interdisciplinary
Consensus που έγινε το 2009

36

, έχουν πλέον καθοριστεί οι ορισμοί για τρεις

διαφορετικές οντότητες που στο παρελθόν είχαν συναφή σημασία.
Χρόνια Φλεβική Νόσος ή Chronic Venous Disease (CVD): οποιαδήποτε
μορφολογική ή λειτουργική ανωμαλία του φλεβικού συστήματος μακράς
χρονική διάρκειας, που εκδηλώνεται είτε με συμπτώματα είτε/και με σημεία
αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία.
Χρόνιες Φλεβικές Διαταραχές ή Chronic Venous Disorders (CVDs): ο όρος
περιλαμβάνει το ευρύ φάσμα των μορφολογικών και λειτουργικών ανωμαλιών
του φλεβικού συστήματος.
Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια ή Chronic Venous Insufficiency (CVI): ο
όρος αφορά αποκλειστικά την προχωρημένη χρόνια φλεβική νόσο, στην οποία
αντιστοιχούν οι λειτουργικές ανωμαλίες του φλεβικού συστήματος που
δημιουργούν οίδημα, μεταβολές του δέρματος ή φλεβικά έλκη. (C3 – C6 στην
κλινική ταξινόμηση κατά CEAP).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΧΡΟΝΙΕΣ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ως χρόνια φλεβική νόσος ορίζεται
οποιαδήποτε μορφολογική ή λειτουργική ανωμαλία του φλεβικού συστήματος
μακράς χρονική διάρκειας που εκδηλώνεται είτε με συμπτώματα είτε/και με
σημεία αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία.
Ενώ, ο όρος χρόνιες φλεβικές διαταραχές (CVDs) περιλαμβάνει το ευρύτερο
φάσμα

των μορφολογικών και λειτουργικών ανωμαλιών του φλεβικού

συστήματος.
Η περιγραφή των φλεβικών συμπτωμάτων των κάτω άκρων και η σχέση τους
με τις χρόνιες φλεβικές διαταραχές είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Όλες οι
κατηγορίες των CVDs, από C0s έως και C6, σχετίζονται με φλεβικά
συμπτώματα. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των
φλεβικών συμπτωμάτων και της επιδείνωσης της σημειολογίας της χρόνιας
φλεβικής νόσου με σοβαρή επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Αντιθέτως, στην Edinburgh Vein Study
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δεν αναδείχθηκε συσχέτιση μεταξύ

των συμπτωμάτων του κάτω άκρου και των φλεβικών κιρσών καταλήγοντας
στο ότι τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα, ως μη παθογνωμονικά της
νόσου, είχαν και μη-φλεβική αιτιολογία. Επιπλέον, φάνηκε πως υπήρχε πτωχή
συσχέτιση ανάμεσα στα συμπτώματα, στα σημεία και στα αποτελέσματα του
κλινικο-απεικονιστικού ελέγχου ρουτίνας.
Λόγω των συγκεχυμένων αποτελεσμάτων, τον Ιούνιο του 2014 στο ετήσιο
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Φλεβολογικής Εταιρείας (European Venous Forum)
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στο Παρίσι, δημιουργήθηκε μία ομάδα ερευνητών – επιστημόνων με σκοπό τη
διευκρίνιση, τον ορισμό, την αιτιοπαθογένεια, την παθοφυσιολογία και την
ταξινόμηση των συμπτωμάτων των χρόνιων φλεβικών διαταραχών βασιζόμενη
σε κάθε διαθέσιμο επιστημονικό σύγγραμμα 38.

 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ

Η κλινική εικόνα, όπως συνήθως καταγράφεται ως “C” από την CEAP
ταξινόμηση (C0 έως C6) κάνει πιο εύκολη την περιγραφή με αριθμούς της
κάθε κλινικής κατηγορίας αλλά και του ρυθμού επιδείνωσης της κλινικής
εικόνας με το χρόνο σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την παχυσαρκία και
άλλους παράγοντες κινδύνου. Η επίπτωση, βάσει αυτών των παραγόντων
διαφέρει σε κάθε επιδημιολογική ομάδα.
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1930 έως 1960, μεγάλες μελέτες ανέφεραν
πως ο επιπολασμός των φλεβικών κιρσών κυμαίνεται στο 2% του γενικού
πληθυσμού 39,40. Ωστόσο, πιο πρόσφατες, μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες, όπως
η Edinburgh Vein Study

37

κατέδειξε ότι 40% των ανδρών και 32% των

γυναικών πάσχουν από κιρσούς των κάτω άκρων. Στις Η.Π.Α., πρόσφατες
μελέτες αναφέρουν τη συχνότητα των κιρσών των κάτω άκρων μεταξύ 10%
έως 35%, ενώ η συχνότητα των φλεβικών ελκών σε άτομα ηλικίας άνω των 65
ετών είναι 4%

41,42

. Σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο, η αναλογία των

άκρων με ανεπάρκεια της σαφηνομηριαίας συμβολής και σαφηνο-ιγνυακής
συμβολής κυμαίνεται από 22% έως 35%

43-45

. Αντίθετα, ανεπάρκεια της

σαφηνο-ιγνυακής συμβολής παρατηρείται μόνο στο 14% των ασθενών 43, 44.
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Οι τηλεαγγειεκτασίες, γνωστές επίσης και ως “spider veins” (C1) αναφέρονται
σε ποσοστό περί το 80% του γενικού πληθυσμού 5. Οι φλεβικοί κιρσοί (C2), οι
οποίοι είναι επίσης συχνοί, έχουν στη βιβλιογραφία επίπτωση που κυμαίνεται
μεταξύ 20% και 64%

. Τα πιο προχωρημένα στάδια τη φλεβικής νόσου

5, 50, 51

δηλαδή η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια εμφανίζεται σε ποσοστό 5% στο
πληθυσμό, με τα ποσοστά των τελικών σταδίων (C5 και C6) να υπολογίζονται
στο 1-2% 52.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Οι πιο γνωστοί, επιβεβαιωμένοι και σημαντικοί παράγοντες κινδύνου της
χρόνιας φλεβικής νόσου είναι οι κάτωθι:

 Ηλικία
Αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει πως η προχωρημένη ηλικία είναι
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για φλεβικούς κιρσούς και χρόνια
φλεβικής ανεπάρκειας. Στη μελέτη του San Diego, η προχωρημένη ηλικία
είχε σημαντικό λόγο πιθανοτήτων (odds ratio – OR) έως και 2.42 για
φλεβικούς κιρσούς και έως 4.85 για χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 53.
Στην μελέτη

Bonn Vein, ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για

φλεβικούς κιρσούς και ανεπάρκεια ήταν η προχωρημένη ηλικία (OR στην
ηλικία 70-79 έτη ήταν 15.9 για τους φλεβικούς κιρσούς και 23.3 για τη
χρόνια φλεβική ανεπάρκεια).
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Ένα κοινό εύρημα όλων των επιδημιολογικών μελετών είναι ότι ο
επιπολασμός των φλεβικών κιρσών αυξάνει με την ηλικία. Η έναρξη
εμφανίσεως των κιρσών αρχίζει στην ηλικία των 20-30 ετών.
% ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΙΡΣΟΙ (n)
ΗΛΙΚΙΑ (έτη)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΆΝΔΡΕΣ

18-24

5 (4)

20 (11)

25-34

14 (22)

16 (16)

35-44

23 (42)

36 (57)

45-54

42 (95)

42 (76)

55-64

55 (111)

61 (124)

n: αριθμός ασθενών

Πίνακας 1: Ο επιπολασμός των φλεβικών κιρσών όπως περιγράφεται στην
Edinburgh Vein Study.

Όπως περιγράφεται στον άνωθι πίνακα [Πίνακας 2], στην Edinburgh Vein
Study, η συχνότητα των κιρσών είναι περίπου 16% στους άνδρες ηλικίας από
25 έως 34 ετών, ενώ η συχνότητα αυξάνεται στο 61% σε ηλικίες από 55 έως 64
ετών. Αντίστοιχα, στις γυναίκες από 25 έως 34 ετών η συχνότητα των κιρσών
είναι 14% , ενώ από 55 έως 64 ετών, 51%
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. Σε ποσοστό περίπου 95% οι

κιρσοί των κάτω άκρων είναι πρωτοπαθείς και από αυτούς το 70% είναι
αμφοτερόπλευροι. Οι δευτεροπαθείς φλεβικοί κιρσοί, αναπτύσσονται κυρίως
ως παράπλευρη κυκλοφορία μετά από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
(ΕΒΦΘ)47, 55, 56.
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 Φύλο
Στη πλειονότητα των επιδημιολογικών μελετών οι κιρσοί των κάτω άκρων
συναντούνται πιο συχνά στις γυναίκες από ότι στους άνδρες 46-48.
Η κατηγορία C2 είναι πιο συχνή στις γυναίκες από ότι στους άνδρες με
ποσοστά 13,9% - 46,3% για τις γυναίκες και 11,4% - 29,3% για τους άνδρες σε
δείγμα 50.974 ενήλικων με ηλικία από 16 έως 90 ετών, σε πέντε κλασσικές
μελέτες της Ευρώπης και των Η.Π.Α.

53, 57-60

. Στις ίδιες μελέτες, η κατηγορία

C3 ποικίλει από 4,5% έως 13,6% και η επίπτωση για τις κατηγορίες από C4 –
C6 ποικίλει από 3,6% έως 12% 53, 57-60. Παρόμοια επίπτωση της κατηγορίας C2
αναγνωρίζεται μεταξύ ανδρών και άτεκνων γυναικών
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. Στις ίδιες μελέτες η

επίδραση του φύλου στις κατηγορίες C0 και C1 δεν είναι σαφής και ξεκάθαρη
όπως στις άλλες κλινικές τάξεις.
Ωστόσο σε μελέτες όπως στην Edinburgh Vein Study και στην Bochum Study
στην Γερμανία οι κιρσοί (κλινική κατηγορία C2) ήταν πιο συχνοί στους άνδρες
37, 49

. Η επίπτωση των φλεβικών κιρσών ανά έτος είναι 2.6% για τις γυναίκες

και 1.9% για τους άνδρες 62. Η επίδραση του παράγοντα «φύλο» εξαφανίζεται
με την ηλικία 63. Δεν υπάρχει εμφανή διαφορά μεταξύ των φύλων όσον αφορά
τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 57, 59, 60.
Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και τα αντισυλληπτικά δεν αυξάνουν
τον κίνδυνο για την ανάπτυξη φλεβικών κιρσών

. Ο αριθμός των κυήσεων

57, 64

αυξάνει τον OR από 1,3 στο 2,2 για την ανάπτυξη φλεβικών κιρσών
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. Άλλη

πρόσφατη μεγάλη μελέτη δεν κατάφερε να αναδείξει αλλαγή στην ανεπάρκεια
της σαφηνομηριαίας συμβολής μετά τις κυήσεις 65.
Ο μισός πληθυσμός της μελέτης Bonn Vein ανέφερε φλεβικά συμπτώματα,
49,1% στους άνδρες και 62,1% στις γυναίκες, ενώ παρατηρήθηκε πως η
συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία 66. Αναγνωρίζεται πως τα συμπτώματα των
κάτω άκρων αναφέρονται πιο συχνά όταν υπάρχει και συμμετοχή από το εν τω
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βάθει φλεβικό σύστημα σε σχέση με το επιπολής και επίσης είναι πιο συχνά
στις γυναίκες 53.
Σε μία παγκόσμια συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων των χρόνιων
φλεβικών διαταραχών του 2012 με 91.545 συμμετέχοντες, έγιναν οι ίδιες
παρατηρήσεις

αλλά

σε

μεγαλύτερη

κλίμακα.

Η

κλινική

κατηγορία

συμπτωματική C0s ήταν πιο συχνή στους άνδρες και οι κατηγορίες C2-C3
ήταν πιο συχνές στις γυναίκες, αλλά όσον αφορά τις κατηγορίες C4-C6 δεν
υπήρχε διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών 50.

 Παχυσαρκία
Σύμφωνα με την ήδη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και την ταξινόμηση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παχυσαρκία [Εικ. 21], είναι γνωστό
πως με δείκτη μάζας σώματος (BMI: Body Mass Index) μεγαλύτερο ή ίσο του
30kg/m2 αυξάνεται ο κίνδυνος για χρόνια φλεβική ανεπάρκεια σημαντικά, με
OR για τους άνδρες στο 6.5 και για τις γυναίκες στο 3.1
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. Άλλη σημαντική

μελέτη με μεγάλο αριθμό ασθενών, ανέδειξε θετική συσχέτιση ανάμεσα στο
BMI

μεγαλύτερο

του

30kg/m2

και

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (OR: 5.8)

στους
67

φλεβικούς

κιρσούς

σε

. Επιπλέον, σε μεταγενέστερη

μελέτη, έχει βρεθεί σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη σοβαρή παχυσαρκία
(BMI μεγαλύτερο του 40kg/m2) και στην εμφάνιση και επιδείνωση
συμπτωμάτων από τα κάτω άκρα, χωρίς εμφανές ανατομικό αίτιο φλεβικής
νόσου, υπονοώντας ότι πως η παχυσαρκία μπορεί να θεωρηθεί μοναδικός
καθοριστικός παράγοντας συμβάλλει στη φλεβική στάση
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. Παρόμοια

ευρήματα, δημοσιεύθηκαν και σε εργασία με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που
είχε ως κατώτερο όριο του BMI το 25kg/m2
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.
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Εικ. 21: Η ταξινόμηση της παχυσαρκίας βάσει του δείκτη μάζας σώματος. (Από World
Health Organization - "Report of a WHO consultation on obesity. Obesity Preventing and
Managing a Global Epidemic).

 Οικογενειακό Ιστορικό
Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει τη συσχέτιση ανάμεσα στο θετικό
οικογενειακό ιστορικό για πρωτοπαθείς κιρσούς των κάτω άκρων ή για χρόνια
φλεβικής νόσο και στον κίνδυνο για ανάπτυξη φλεβικών κιρσών 57. Πρόσφατη
μελέτη κοόρτης του 2012 ανακάλυψε ότι το θετικό οικογενειακό ιστορικό
θεραπευτικής αντιμετώπισης των κιρσών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για
αντίστοιχη ανάγκη για θεραπευτική αντιμετώπιση μεταξύ των συγγενών
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.

Γενετικές μεταβολές – μεταλλάξεις ειδικά υπεύθυνες δεν έχουν βρεθεί να
εξηγούν την εμφανή κληρονομικότητα. Μελέτες βασιζόμενες πάνω στο
γονιδίωμα των ασθενών θα ρίξουν άπλετο φως στο μυστήριο που καλύπτει τη
γενική βάση της χρόνιας φλεβικής νόσου 71.
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 Εθνικότητα
Για αρκετά χρόνια, οι σημαντικές μελέτες για τη φλεβική ανεπάρκεια έχουν
βασιστεί σε συμπτώματα, σημεία και αριθμούς που αφορούν το δυτικό κόσμο.
Δεδομένα από όλη την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και
την Άπω Ανατολή είναι πλέον διαθέσιμα στο παγκόσμιο πρόγραμμα μεγάλης
κλίμακας Vein Consult Program με 91.545 ασθενείς άνω των 18 ετών.
Ασθενείς με κλινική κατηγορία από C1 έως C6 ήταν το 63.9% των ατόμων
της μελέτης. Η επίπτωση της κατηγορίας C2 ήταν σημαντικά μικρότερη στη
Μέση Ανατολή, ενώ η επίπτωση της κατηγορίας C1 ήταν σημαντικά
αυξημένη. Τα ποσοστά των ασθενών με κλινική κατηγορία C5 ή C6
κατανέμονται άνισα στις διάφορες προαναφερθείσες περιοχές 50.
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 ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Κατά διαστήματα, πολλές θεωρίες, ενίοτε εκ διαμέτρου αντίθετες, έχουν
προσπαθήσει να εξηγήσουν την παθογένεια της δημιουργίας κιρσών των κάτω
άκρων

72-75

. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι γενετικοί, μηχανικοί και ορμονικοί

μηχανισμοί που δημιουργούν μείωση της αντίστασης των ιστών με
αποτέλεσμα την παθολογική διάταση των φλεβών του επιπολής φλεβικού
συστήματος, ενώ σπανιότατα παρατηρείται και παθολογική διάταση των
φλεβών του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος [Πίνακας 3].
Πίνακας 2: Προδιαθεσικοί παράγοντες χρόνιας φλεβικής νόσου.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Συγγενής έλλειψη των βαλβίδων

Φύλο

Αρτηριοφλεβική επικοινωνία

Φυλή

Οικογενής επιβάρυνση

Ηλικία

Ιστορικό εν τω βάθει φλεβικής
θρόμβωσης
Γενετικοί Παράγοντες
Παρατεταμένη Ορθοστασία

Κύηση
Παχυσαρκία
Διαιτητικές συνήθειες

Αναδρομικές μελέτες έχουν παρατηρήσει την αλληλοεπίδραση μεταξύ δύο ή
και περισσότερων παραγόντων στην παθογένεια των φλεβικών κιρσών,
ωστόσο μόνο η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και οι γενετικοί παράγοντες
περιγράφονται ως σταθεροί – μη τροποποιήσιμοι προδιαθεσικοί παράγοντες 75.
Πιθανώς, η πιο ισχυρή θεωρία είναι αυτή της καταστροφής των βαλβίδων
των φλεβών, η οποία προκαλεί φλεβική υπέρταση, παλινδρόμηση του
αίματος, διαστολή των φλεβών προκαλώντας κιρσοειδής σχηματισμούς και
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εξίδρωση υγρού στον υποδόριο ιστό. Άλλες μελέτες, υποστηρίζουν ότι μία
βλάβη στο φλεβικό τοίχωμα προδιαθέτει στη δημιουργία των κιρσών 76, 77. Οι
ιστολογικές αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με κιρσούς
περιλαμβάνουν μειωμένη περιεκτικότητα ελαστίνης στο φλεβικό τοίχωμα και
αποδόμηση της ελαστικής μεμβράνης, μειωμένο αριθμό λείων μυϊκών
κυττάρων στο τοίχωμα, αύξηση της μεταλλοπρωτεϊνάσης ΜΜΡ-9, καθώς και
αύξηση της περιεκτικότητας σε κολλαγόνο με αλλαγές στις σχετικές ποσότητες
κολλαγόνου τύπων Ι και III [Εικ. 22]. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία και ιστολογική εικόνα ίνωσης [Εικ. 23] ενώ ειδικότερα, μείωση
των μεσολαβητών αγγειοσύσπασης όπως η νοραδρεναλίνη, έλλειψη της οποίας
μπορεί να προκαλέσει διάταση του φλεβικού τοιχώματος 78.

Εικ. 22: Η παθογένεια της χρόνιας φλεβικής
ανεπάρκειας. Η φλεβική υπέρταση προκαλεί
φλεγμονώδη αντίδραση. FE+2, Ferrous iron;
PDGF, platelet-derived growth factor; TGF-β,
transforming growth factor-β.

Εικ. 23: Εικόνα από ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο από ιστό φλεβικού
έλκους ασθενούς (C6 κατά CEAP).
Αναγνωρίζονται
περι-αγγειακή
ίνωση
και
μακροφάγα
(βέλη)ταοποία
πρόκειται
να
εισέλθουν στο λεμφικό σύστημα.
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 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Η παθοφυσιολογία της χρόνιας φλεβικής νόσου βασίζεται στην παλινδρόμηση
(reflux) του φλεβικού αίματος, στην απόφραξη ή σε συνδυασμό αυτών των
δύο παθολογιών. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη ικανότητα των φλεβών του κάτω
άκρου να αδειάζουν επιστρέφοντας το αίμα στην καρδιά κατά τη διάρκεια της
άσκησης, το οποίο σημαίνει ότι η φλεβική πίεση κατά τη διάρκεια της βάδισης
(AVP) παραμένει υψηλή και αυτό, εν τέλει, οδηγεί σε όλη την κλίμακα των
κλινικών χαρακτηριστικών της φλεβικής υπέρτασης.
Εκτός της παλινδρόμησης και της απόφραξης, υπάρχουν και άλλοι υποκείμενοι
παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη φεβική υπέρταση όπως η
ανεπάρκεια της μυϊκής αντλίας της γαστροκνημίας ή του άκρου ποδός λόγω
μειωμένης κινητικότητας της άρθρωσης του άκρου ποδός ή λόγω άλλων
νευρομυϊκών παθολογιών.
Όπως

αναφέρθηκε

και

προηγουμένως,

η

κύρια

αιμοδυναμική

παθοφυσιολογική διαταραχή στους πρωτοπαθείς κιρσούς κάτω άκρων
συνίσταται στην παλινδρόμηση του φλεβικού αίματος προς την περιφέρεια
κατά τη φάση της χάλασης της μυοφλεβικής αντλίας [Εικ. 24]. Συμβαίνει,
δηλαδή, λίμναση αίματος στο πάσχον άκρο, με αποτέλεσμα η μυοφλεβική
αντλία να εργάζεται σε συνθήκες αυξημένου προφορτίου. Το ποσό του
ανακυκλωμένου αίματος υπολογίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) περίπου του όγκου
του αίματος που επιστρέφει σε κάθε συστολή της αντλίας. Στην οριζόντια και
όρθια θέση η περιφερική φλεβική πίεση είναι φυσιολογική, ενώ η αντίστοιχη
φλεβική πίεση κατά τη βάδιση μειώνεται μόνο κατά 30 - 40%.
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Ανεπάρκεια
βαλβίδων επιπολής
φλεβικού δικτύου

Ηρεμία

Συστολή

Χάλαση

Εικ. 24: Η δυναμική της φλεβικής αιματικής ροής σε ασθενή με πρωτοπαθείς φλεβικούς κιρσούς
(Από Sumner DS. Venous dynamics- varicosities; Clin Obst Gynecol 1981;24:743-760)

Οπότε, και ενώ οι περισσότεροι ασθενείς με πρωτοπαθείς φλεβικούς κιρσούς
(C2)

έχουν ακόμα φυσιολογικές φλεβικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της

βάδισης, όλοι οι ασθενείς σε προχωρημένα στάδια της χρόνιας φλεβικής νόσου
προοδευτικά αναπτύσσουν φλεβική υπέρταση με σημεία και συμπτώματα
χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας σταδίου C3-C6. Οι κλινικές εκδηλώσεις της
χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας είναι το οίδημα και οι αλλοιώσεις του
δέρματος, από τη μελάγχρωση, το έκζεμα, τη λευκή ατροφία και τη
λιποδερματοσκλήρυνση έως τα φλεβικά έλκη.
Όσον αφορά το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο, η ανεπάρκεια των βαλβίδων
αυτού οδηγεί σε ελάχιστη ή και καμία μείωση της φλεβικής πίεσης βάδισης,
ενώ η απόφραξη του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου θα αυξήσει την πίεση κατά
τη διάρκεια της σύσπασης της γαστροκνημίας, αντιπροσωπεύοντας τη φλεβική
υπέρταση κατά τη διάρκεια της βάδισης. Απόφραξη απορροής στο λαγονομηριαίο άξονα με ή χωρίς ανεπάρκεια των βαλβίδων στη μηριαία ή και στην
ιγνυακή φλέβα οδηγεί σε φλεβική χωλότητα που εκδηλώνεται ως έντονο
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καυστικό άλγος κατά τη διάρκεια της βάδισης το οποίο ανακουφίζεται μόνο με
την ανύψωση του σκέλους. Σε πολύ-επίπεδες αποφράξεις, οι βλάβες της
λαγονίου φλέβας είναι «κλειδί» για την παθολογία και την ανάπτυξη
μεταθρομβωτικού συνδρόμου, αφού οι αποφράξεις στις εν τω βάθει φλέβες
κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου είναι καλύτερα ανεκτές λόγω του
πλούσιου παράπλευρου δικτύου που δημιουργούν 79.
Ο συνδυασμός των παθοφυσιολογικών μηχανισμών της παλινδρόμησης και
της απόφραξης είναι πιο συχνός στους ασθενείς με φλεβικά έλκη με σύγκριση
με τους ασθενείς με λιγότερο σοβαρή χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 80.
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 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου έχουν μεγάλη ποικιλία και είναι
αίτιο σημαντικής νοσηρότητα των ασθενών, ενώ επηρεάζουν αρνητικά και την
ποιότητα ζωής (QoL) των ασθενών 81, 82. Τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής
νόσου αναφέρονται πιο συχνά από τις γυναίκες ασθενείς

60, 83

. Οι ασθενείς

περιγράφουν συμπτώματα όπως αίσθημα βάρους, οιδήματος, κόπωσης,
κνησμού, νυχτερινές κράμπες, αιμωδίες και άλγος το οποίο συνήθως είναι
βύθιο στο χαρακτήρα, ενίοτε εκδηλώνεται ως καυσαλγία ή είναι
συσφυγκτικού χαρακτήρα και σπανιότερα παριγράφεται ως αίσθημα
δίκην

σφυγμού,

συμπτώματα

παρατεταμένη ορθοστασία.

τα

οποία

επιδεινώνονται

με

την

Αυτά τα συμπτώματα επηρεάζουν τις

καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών, ειδικά σε ασθενείς, που λόγω
επαγγέλματος, απαιτείται η παρατεταμένη ορθοστασία. Τα συμπτώματα είναι
χειρότερα στο τέλος της ημέρας, ενώ η ανακούφιση αυτών επέρχεται με
ανύψωση του σκέλους, κινητοποίηση και φυσική άσκηση.
Σε ασθενείς με χρόνια απόφραξη απορροής, η συμπτωματολογία φλεβικής
χωλότητας τυπικά συμβαίνει όταν περπατούν ή όταν ανεβαίνουν σκάλες.
Οι επιπολείς φλέβες ενίοτε θρομβώνονται, οδηγώντας σε μία επώδυνη
κατάσταση γνωστή ως επιπολής φλεβική θρόμβωση (SVT) με τοπική εικόνα
φλεγμονής. Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT), ειδικά στο λαγονομηριαίο τμήμα, μπορεί να οδηγήσει σε

φλεβική χωλότητα, όπου

παρουσιάζετια ως καυστικό άλγος σε γλουτό, μηρό ή ολόκληρο το άκρο κατά
τη διάρκεια της βάδισης, ενώ απαιτείται η ανύψωση του σκέλους και η
ξεκούραση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.
Σπανίως, η αιμορραγία από τις επιπολείς φλέβες μπορεί να αποτελεί κλινική
εικόνα της χρόνιας φλεβικής νόσου. Αυτό σχετίζεται με τραυματισμένους
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επιπολείς κιρσούς, γνωστή και ως κιρσορραγία, αλλά σημαντική αιμορραγία
μπορεί να προέλθει και σε περιοχές έλκους. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη
απώλεια αίματος που μπορεί να είναι και απειλητική για τη ζωή 85.
Μελέτες έχουν αναδείξει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στα κλινικά σημεία και
στα πρότυπα της φλεβικής παλινδρόμησης με τη χρήση του Duplex έγχρωμου
υπερηχογραφήματος (DUS). Αυτό αληθεύει για το επιπολής φλεβικό δίκτυο,
όσον αφορά και τη μείζονα και την ελάσσονα σαφηνή φλέβα 86, αλλά και το εν
τω βάθει φλεβικό δίκτυο

87

. Υπάρχουν βιβλιογραφικά στοιχεία που

υποστηρίζουν τη συσχέτιση και με τη διάμετρο της μείζονος σαφηνούς
φλέβας, όπου η μεγαλύτερη διάμετρος σχετίζεται με πιο σοβαρή μορφή της
νόσου 88.
Η βαθμολογία στα ερωτηματολόγια για την ποιότητα ζωής επίσης σχετίζονται
με τη σοβαρότητα της νόσου. Ασθενείς με πιο σοβαρά σημεία και συμπτώματα
έχουν χειρότερη βαθμολογία όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους 89.
Οι κλινικές υποτροπές των φλεβικών κιρσών μπορούν να εμφανιστούν με
παρόμοιο τρόπο, όπως η πρωτοπαθής επιπολής φλεβική νόσος. Σε μία
πολυκεντρική μελέτη
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του 2006, όπου έγινε εκτίμηση των υποτροπών σε

ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σαφηνεκτομής και
τοπικών εκριζώσεων, αναγνωρίστηκε πως βάσει της ταξινόμησης CEAP

91

,

στην πλειοψηφία των ασθενών, η υποτροπή σχετίζεται με οίδημα (C3)
(70.9%), ενώ 29,1% είχαν δερματικές εκδηλώσεις (C4). Φλεβικοί κιρσοί ήταν
παρόντες στο 24,6% των ασθενών (C2), ενώ στο 43% των ασθενών ήταν
παρούσες δύο κλινικές κατηγορίες και στο 24% ήταν παρούσες τέσσερεις
κλινικές τάξεις. Υπήρχε μία μίξη κατηγοριών από C0 έως C6, δηλαδή από
δικτυωτές φλέβες και τηλεαγγειεκτασίες έως φλεβικούς κιρσούς, οίδημα,
μελάγχρωση και έλκη.
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Τα πιο κοινά φλεβικά συμπτώματα των κάτω άκρων στην παγκόσμια
βιβλιογραφία είναι τα παρακάτω:
 ο πόνος ή το βύθιο άλγος
 το αίσθημα βάρους
 το αίσθημα της δυσφορίας
Η ένταση του άλγους ή πόνου δε φαίνεται να σχετίζεται με την κλινική
σοβαρότητα της νόσου, ενώ χαρακτηρίζεται ως βύθιο αίσθημα, διάχυτο στο
άκρο και δύσκολα περιγράφεται με λεπτομέρεια σε ένταση και θέση.
Άλλα συμπτώματα είναι τα εξής:
 η τάση της γαστροκνημίας
 το αίσθημα του οιδήματος
 κράμπες
 αιμωδίες
 κνησμός
 το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών
 ο πόνος δίκην σφυγμού ή πάλλων πόνος
Η συγκεχυμένη έννοια και το μη ειδικό των συμπτωμάτων και η ακατάλληλη
χρήση των όρων είναι ένα πρόβλημα του ιατρικού κόσμου σε ευρεία κλίμακα
όπου συχνά οδηγεί σε παρεξηγήσεις μεταξύ θεράποντα και ασθενούς.
Η ταξινόμηση κατά CEAP περιλαμβάνει ως συμπτώματα, τα οποία και
αναδεικνύονται στην κάθε κατηγορία με ένα μικρό “s”, τον κνησμό, τον πόνο,
το συσφικτικό άλγος, τον ερεθισμό του δέρματος, το αίσθημα βάρους, τις
μυϊκές κράμπες και άλλα συμπτώματα που πιθανώς αποδίδονται στη φλεβική
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δυσλειτουργία 3. Επειδή η ταυτοποίηση της φλεβικής δυσλειτουργίας μπορεί
να μην είναι πάντα δυνατή κατά την καθημερινή κλινική πρακτική, η
ταξινόμηση CEAP περιλαμβάνει μια περιορισμένη λίστα συμπτωμάτων.
Πόνος ή όποια δυσφορία που θεωρείται από τον εξεταστή ως φλεβικής
αιτιολογίας βαθμονομείται στην αναθεωρημένη μορφή του VCSS
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. Εν

αντιθέσει με την ταξινόμησης κατά CEAP που επιτρέπει μία περιορισμένη
λίστα φλεβικών συμπτωμάτων, τα συμπτώματα που περιλαμβάνονται στο rVCSS, παρόλο που είναι καλώς ορισμένα, είναι περιορισμένα στον πόνο και
στη δυσφορία.
Στην Bonn Vein Study, ως φλεβικά συμπτώματα ορίσθηκαν τα παρακάτω: το
αίσθημα οιδήματος, τη τάση, το βάρος, ο πόνος κατά τη διάρκεια της
παρατεταμένης βάδισης – παραμονής σε καθιστή θέση ή ορθοστασίας, οι
μυϊκές κράμπες, ο κνησμός και το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών 57, 93.
Εννέα συμπτώματα αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο του VEINEIS - SYM:
το αίσθημα βάρους στα κάτω άκρα, το οίδημα, οι νυκτερινές κράμπες, το
αίσθημα καύσους, το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, το αίσθημα του κνησμού, οι
αιμωδίες και ο πόνος δίκην σφυγμού. Παρόλο που αυτό το ερωτηματολόγιο
έχει δημιουργηθεί για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με
πρωτοπαθείς χρόνιες φλεβικές διαταραχές 94, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
και σε ασθενείς με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) 95.
Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα παραπάνω, ο όρος «φλεβικά συμπτώματα»
χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι ειδικά των χρόνιων
φλεβικών διαταραχών, αλλά κάποια χαρακτηριστικά τους μπορούν να μας
βοηθήσουν να τα χαρακτηρίσουμε ως συμπτώματα φλεβικής αρχής 38.

 Πόνος ή άλγος
Ο «φλεβικός» πόνος εντοπίζεται κατά μήκος της πορείας ενός κιρσού, όρος
γνωστός και ως «φλεβαλγία», αλλά συνήθως είναι διάχυτος στο κάτω άκρο,
ιδιαίτερα στην περιοχή της γαστροκνημίας. Ωστόσο, οφείλει να γίνεται
διαφοροδιάγνωση του άλγους από άλλα φλεβικά αίτια, βάσει των
χαρακτηριστικών του, όπως η παρουσία επώδυνης λιποδερματοσκλήρυνσης,
μη επουλωθέντος έλκους ή φλεβικής χωλότητας.
Αξίζει να αναφερθούμε στη φλεβική χωλότητα, όπου αφορά έντονο άλγος ή
αίσθημα καύσους στο κάτω άκρο κατά τη διάρκεια της βάδισης ή του
τρεξίματος. Ο πόνος εντοπίζεται σε όλο το κάτω άκρο, συνηθέστερα στο μηρό
και στο γλουτό, αλλά εξαφανίζεται σταδιακά μετά από ανύψωση του σκέλους,
εύρημα το οποίο διαφοροποιεί τη φλεβική χωλότητα από την αρτηριακή ή
νωτιαία χωλότητα. Η φλεβική χωλότητα εμφανίζεται μετά από εν τω βάθει
φλεβική θρόμβωση με απόφραξη του λαγονο-μηριαίου άξονα, αλλά επίσης,
μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενείς με συνδυασμό φλεβικής και νωτιαίας
χωλότητας λόγω διατεταμένων φλεβών στο νωτιαίο σωλήνα στα πλαίσια του
παράπλευρου δικτύου που δημιουργήθηκε μετά από την απόφραξη του
λαγονο-μηριαίου φλεβικού άξονα.

Στη διαφοροδιάγνωση συμβάλλουν

ισομερώς η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI)
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.

Μία σπάνια μορφή φλεβικής χωλότητας της γαστροκνημίας είναι και το
σύνδρομο

παγίδευσης

της

ιγνυακής

φλέβας

και

οφείλει

να

διαφοροδιαγνωσθεί.
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 Πάλλων πόνος ή πόνος δίκην σφυγμού
Ο «πάλλων» πόνος ή πόνος δίκην σφυγμού είναι ένα σπάνιο σύμπτωμα το
οποίο περιγράφεται από τον ασθενή ως σφυγμικός, βύθιος πόνος κατά μήκος
του κάτω άκρου.

 Αίσθημα τάσης
Σύμφωνα με περιγραφές των ασθενών, το αίσθημα τάσης περιγράφεται σαν να
τους έχουν εγκλωβίσει τα πόδια σε μία μέγγενη.

 Αίσθημα βάρους
Οι ασθενείς περιγράφουν το αίσθημα βάρους μετά από παρατεταμένη
ορθοστασία ή παρατεταμένη παραμονή στην καθιστή θέση ή όταν σηκώνονται
από την ύπτια θέση.

 Κόπωση
Η κόπωση των κάτω άκρων είναι ελαφρώς διαφορετική από το αίσθημα του
βάρους και περιγράφεται από τους ασθενείς ως ένα αίσθημα κούρασης που
εμφανίζεται μετά από όποια φυσική δραστηριότητα. Μπορεί επίσης να
εμφανισθεί και μετά από παρατεταμένη ορθοστασία.

 Αίσθημα οιδήματος
Το αίσθημα οιδήματος είναι διαφορετικό από το οίδημα που μπορούμε να
μετρήσουμε αντικειμενικά. Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς νιώθουν τα πόδια
τους οιδηματώδη, κατά τη φυσική εξέταση μπορεί να μην αναδειχθεί οίδημα.
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 Μυϊκές κράμπες
Οι κράμπες είναι ακούσιες, επώδυνες συσπάσεις των μυών. Φλεβικές κράμπες
κατά βάσει εντοπίζονται στη γαστροκνημία (γαστροκνήμιος και υπνοκνημίδιος
μυς) και συνήθως συμβαίνουν τις νυκτερινές ώρες.

 Κνησμός
Ο κνησμός, ο οποίος θεωρείται συχνό και έντονο σύμπτωμα
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, μπορεί να

είναι παρών σε συνδυασμό με δερματίτιδα, συμπεριλαμβανόμενων της
δερματίτιδας εκ στάσεως ή της δερματίτιδας εξ’ επαφής και σε συνδυασμό με
μη - επιπλεγμένους κιρσούς. Στη βιβλιογραφία, αναφέρεται πως 97% των
ασθενών έχουν αυτό το αίσθημα τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες σε
τέτοιο βαθμό που οι μισοί είχαν και διαταραχές ύπνου, ενώ το 40% αυτών
ξυπνούσαν λόγω του κνησμού.

 Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών
Αυτό το σύμπτωμα περιγράφεται από τους ασθενείς ως ένα δυσάρεστο και
απροσδιόριστο αίσθημα που συχνά αναφέρεται σα μια ακαταμάχητη ανάγκη
να κουνήσουν τα κάτω άκρα.

 Αιμωδίες
Οι αιμωδίες περιγράφονται από τον ασθενή ως αίσθημα μουδιάσματος

ή

αίσθημα πολλαπλών τρυπημάτων με «καρφίτσες και βελόνες» (ή “pins and
needles”) στα κάτω άκρα.
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 Αίσθημα καύσους
Η αίσθηση του καύσους περιγράφεται ως μία διάχυτη θερμότητα στα άκρα,
αλλά μερικές φορές και ως μία αίσθηση ότι τα κάτω άκρα έρχονται σε επαφή
με ένα ζεστό αντικείμενο.

 Δευτεροπαθή συμπτώματα
Σπάνια, οι ασθενείς αναφέρουν τα λεγόμενα «δευτεροπαθή συμπτώματα» που
περιλαμβάνουν το αίσθημα κακουχίας, την αϋπνία, το αίσθημα ανησυχίας και
ασθένειας και μπορούν να χαρακτηρίσουν τη χρόνια φλεβική νόσο
ανεξαρτήτως

κλινικής

κατηγορίας

και

αιτιολογίας.

Τα

δευτεροπαθή

συμπτώματα έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στα σωματικά και στα ψυχικά
ερωτηματολόγια. Υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία που συνδέουν αυτά τα
συμπτώματα με επιπλεγμένους αλλά και μη επιπλεγμένους κιρσούς 98 όπως και
με το μεταθρομβωτικό σύνδρομο 99.

74

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ

ΦΛΕΒΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Εξ’ ορισμού τα φλεβικά συμπτώματα σχετίζονται με φλεβικής προέλευσης
αίτια, αλλά, σπάνια είναι ειδικά, γεγονός που κάνει τη διαφοροδιάγνωσή τους
αρκετά δύσκολη και εργώδη.
Με στόχο να λυθεί αυτή η πρόκληση, χρειάζεται να διευκρινισθούν μερικά
σημεία και να απαντηθούν από το θεράποντα οι παρακάτω ερωτήσεις:
 Οφείλονται τα φλεβικά συμπτώματα που μας αναφέρει ο ασθενής σε
πρωτοπαθή παθολογία που αφορά τις κύριες φλέβες, τα φλεβίδια ή τα
τριχοειδή;
 Η

παθολογία

των

κύριων

φλεβικών

στελεχών

σχετίζεται

με

παλινδρόμηση του επιπολής ή/και του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου;
Αναγνωρίζεται απόφραξη ή συμπίεση των εγγύς εν τω βάθει φλεβών;
 Θα μπορούσε κάποια παθολογία των φλεβιδίων ή των τριχοειδών να
ευθύνεται για τη συμπτωματολογία σε ασθενείς με C0s , γνωρίζοντας
ότι η παθολογία στα μείζονα φλεβικά δίκτυα αλλά και σε επίπεδο
φλεβιδίων και τριχοειδών 100 συνυπάρχει σε ασθενείς κατηγορίας C6;
 Θα μπορούσε η απουσία κλινικών σημείων

κα η απουσία της

παλινδρόμησης στο έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα ή στην
πληθυσμογραφία αέρος να αποκλείσουν την φλεβική αιτιολογία;
 Είναι η παρουσία της έντασης των συμπτωμάτων, ανεξάρτητα από την
παρουσία των κλινικών σημείων, ενδεικτικός παράγοντας επιδείνωσης
της χρόνιας φλεβικής νόσου; Εύλογο ερώτημα έχοντας υπόψιν πως αν
χρησιμοποιούμε το VCSS, η μέγιστη βαθμολογία που αφορά και τα
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συμπτώματα είναι 30/30, με άλλα λόγια τα φλεβικά συμπτώματα
υπολογίζονται ελάχιστα έως καθόλου στα συστήματα βαθμολόγησης
της χρόνιας φλεβικής νόσου 92. Όμως σύμφωνα με τη Bonn Vein Study
II, το αίσθημα του οιδήματος αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα για
εμφάνιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (CVI), δηλαδή για
επιδείνωση της χρόνιας φλεβικής νόσου
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.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

Ανεξάρτητα με το αίτιο της χρόνιας φλεβικής νόσου, τα φλεβικά συμπτώματα
αρκετά συχνά απουσιάζουν παρά την παρουσία εκτεταμένων φλεβικών κιρσών
ή προχωρημένης χρόνιας φλεβικής νόσου. Αντιθέτως, η συμπτωματική χρόνια
φλεβική νόσος μπορεί να ταλαιπωρεί ασθενείς με υποτροπή ή μικρής
διαμέτρου φλεβικούς κιρσούς, που όμως έχουν φυσιολογικές παραμέτρους
στην πληθυσμογραφία αέρος

101

. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις οδηγούν στο

συμπέρασμα πως τα φλεβικά συμπτώματα δε σχετίζονται απαραίτητα με την
παρουσία ή την ένταση της φλεβικής υπέρτασης (φλεβική πίεση κατά τη
διάρκεια της άσκησης) και παρότι η φλεβική υπέρταση είναι πρωτεύων
αιτιολογικός παράγοντας, αρκετοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί είναι
παρόντες. Το τελικό αποτέλεσμα των φλεβικών συμπτωμάτων είναι η
επιδείνωση της ποιότητας ζωής, επηρεάζοντας αρνητικά και τα σωματικά αλλά
και τα ψυχολογικά σκορ της ποιότητας ζωής 102.
Ακολουθεί

η

παθοφυσιολογία

των

πρωτοπαθών

και

δευτεροπαθών

συμπτωμάτων της χρόνιας φλεβικής νόσου.
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Πρωτοπαθή συμπτώματα
 Πόνος ή άλγος
Η διαφοροδιάγνωση και ο αποκλεισμός των άλλων μη φλεβικών αιτιών είναι
απαραίτητα, έχοντας υπόψιν μας πως οι επιπλοκές της χρόνιας φλεβικής νόσου
όπως η επιπολής φλεβική θρόμβωση, το φλεβικό έλκος, η εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση και η φλεβική νευροπάθεια, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων και του άλγους, που επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής του ασθενούς

. Θα πρέπει να αναφερθεί πως τα συμπτώματα

103

του κάτω άκρου, που είναι από τα συχνότερα συμπτώματα που αναφέρονται
στο γενικό πληθυσμό, έχουν σωματικές και ψυχολογικές παραμέτρους

, και

104

πως η αντίληψη του πόνου είναι διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ωστόσο, η αντιμετώπιση με τη σαφηνεκτομή ή με τις ενδαγγειακές τεχνικές
(θερμικό ή χημικό καυτηριασμό) βελτιώνει τον πόνο και άλλα συμπτώματα
των ασθενών

, όπως το αίσθημα βάρους, την κόπωση, τον κνησμό, τις

105

αιμωδίες και το αίσθημα καύσους ή καυσαλγία 105, 106.
Θεωρείται πως ο πόνος είναι το αποτέλεσμα της αύξησης της πίεσης που
μεταδίδεται στη μικροκυκλοφορία και οδηγεί στην ενεργοποίηση των
αισθητικών εμμύελων Αδ νευρικών ινών και των αμύελων C νευρικών
ινών

107, 108

. Διάφορα ερεθίσματα ενεργοποιούν αυτούς τους υποδοχείς αλλά

στις CVDs ο κύριος μηχανισμός είναι η τοπική φλεγμονή που σχετίζεται με τη
στάση του αίματος στα φλεβικά τριχοειδή, οδηγώντας σε υποξία και
απελευθέρωση προ-φλεγμονωδών και φλεγμονωδών μεσολαβητών
φλεγμονώδεις

μεσολαβητές

όπως

η

βραδυκινίνη,

η

. Οι

108

σεροτονίνη,

οι

προσταγλανδίνες, τα λευκοτριένια, ο παράγοντας ενεργοποίησης των
αιμοπεταλίων (PAF) και οι ιντερλευκίνες, εκκρίνονται από τα λευκοκύτταρα
μετά από διέγερση των υποδοχέων τους, διαδικασία που οδηγεί σε διάχυτο, μη
σαφώς εντοπιζόμενο άλγος 109.
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Η αίσθηση του πόνου μπορεί να είναι τοπική πάνω από μία περιοχή φλεβικού
κιρσού αλλά συχνά είναι διάχυτη και μη σαφώς εντοπιζόμενη, πιθανώς λόγω
του αυξημένου πάχους του υποδορίου του δέρματος που συμβαίνει σε
ολόκληρο το σκέλος 110.
Η αλληλεπίδραση των λευκοκυττάρων με το ενδοθήλιο ( η προσκόλληση, η
παγίδευση, η μετανάστευση, η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και η
απελευθέρωση φλεγμονωδών μεσολαβητών) στη μικροκυκλοφορία δεν είναι ο
μοναδικός μηχανισμός που ευθύνεται για τη συμπτωματολογία των ασθενών
αλλά σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουν και οι αλλαγές που συμβαίνουν στη
μακρο-κυκλοφορία με την αναδιαμόρφωση, το γνωστό στη βιβλιογραφία
«remodeling», του φλεβικού τοιχώματος και των βαλβίδων (κατακερματισμός
των ελαστικών ινών, διαφοροποίηση των λείων μυϊκών κυττάρων και
μετανάστευση αυτών με αλλαγή της εξωκυττάριας ουσίας και ίνωση),
διαδικασία που επιδεινώνει τη φλεβική υπέρταση. Η αυξανόμενη φλεβική
υπέρταση

επιδεινώνει

την

κατάσταση

στη

μικρο-κυκλοφορία

ακόμα

περισσότερο. Ωστόσο, είναι αναγκαία η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών
που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των συμπτωμάτων.
Η από του στόματος θεραπεία με φλαβονοειδή βελτιώνει το άλγος, χωρίς να
προκαλεί αιμοδυναμικές αλλαγές, παρατήρηση που υποδηλώνει ότι οι
αιμοδυναμικές αλλαγές τις μακρο-κυκλοφορίας είναι μόνο μερικώς υπεύθυνες
για την ανάπτυξη των συμπτωμάτων

111

. Οι υδροξυ-αιθυλ-ρουτοσίδες έχουν

αποδείξει το όφελός τους στο να μειώνουν τη διαπερατότητα των τριχοειδών,
επί ανώμαλης φλεβικής ροής -στάσης αίματος- , με σημαντική αύξηση των
επιπέδων του οξυγόνου. Αυτή η παρατήρηση σχετίζεται με τη βελτίωση της
πλειοψηφίας των συμπτωμάτων στις CVDs και όχι μόνο του άλγους 112.
Η φλεβική υπέρταση είναι υπεύθυνη για τη στάση του αίματος στα τριχοειδή,
που με τη σειρά της οδηγεί στην παλινδρόμηση ή στην απόφραξη ή σε
συνδυασμό αυτών των δύο και στη δημιουργία των συμπτωμάτων. Η φλεβική
υπέρταση μεταδίδεται στη μικρο-κυκλοφορία, οδηγώντας σε αύξηση της
διαπερατότητας και της διαμέτρου των τριχοειδών

και σε αλλαγές στη

μορφολογία αυτών καθώς και σε ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, δηλαδή
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«παγίδευση» των λευκοκυττάρων και αύξηση της διαρροής του πλάσματος και
των ερυθρών αιμοσφαιρίων για του ενδοθηλίου 113.
Όπως είναι αναμενόμενο, τα συμπτώματα αναγνωρίζονται κατά την παραμονή
του ασθενούς σε όρθια στάση, λόγω της αυξημένης λίμνασης του αίματος στην
περιφέρεια και της αύξησης της διατοιχωματικής πίεσης των φλεβών.
Επιπλέον, τα συμπτώματα αναφέρονται πιο συχνά και πιο έντονα από τον
ασθενή κατά το τέλος της ημέρας 103 , πιθανώς ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον εν
μέρει, της διάτασης της μείζονος σαφηνούς φλέβας που σχετίζεται με την
παρατεταμένη ορθοστασία

114

. Επιπλέον, γνωστός εκλυτικός παράγοντας είναι

το ζεστό περιβάλλον (με βελτίωση των συμπτωμάτων στο κρύο περιβάλλον),
πιθανώς λόγω της αγγειοδιαστολής

110

, αν και ο μηχανισμός δεν έχει ακόμα

διευκρινιστεί.
Αντιφατικά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν για τις γυναίκες της προεμμηνοπαυσιακής περιόδου 110, 115. Ως αποτέλεσμα των αιμοδυναμικών αιτιών
του άλγους, αυτό το σύμπτωμα βελτιώνεται με ανύψωση του σκέλους, βάδιση
(λόγω λειτουργίας της μυϊκής αντλίας) 115 και χρήση ελαστικής συμπίεσης 116.
Τα συμπτώματα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανόμενων του άλγους και του
κνησμού, συμβαίνουν πιο συχνά σε ασθενείς με προχωρημένα στάδια της
χρόνιας φλεβικής νόσου

117,118

, σε ηλικιωμένους

119

, και επί παρουσίας

μεγάλου βαθμού παλινδρόμησης στη μείζονα σαφηνή φλέβα

120

. Αξίζει να

αναφερθεί πως οι ασθενείς με φλεβικούς κιρσούς λόγω συνδρόμου πυελικής
συμφόρησης εμφανίζουν πιο έντονο πόνο στο κάτω άκρο σε σύγκριση με τους
ασθενείς με κιρσούς αλλά χωρίς σύνδρομο πυελικής συμφόρησης, πιθανώς
λόγω της πιο σοβαρής μορφής της φλεβικής υπέρτασης
συσχέτιση μεταξύ των χειρότερων βλαβών του

121

. Γραμμική είναι η

δέρματος σε ασθενείς με

χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και στην αυξανόμενη φλεβική πίεση βάδισης
(AVP)

122

, ωστόσο τέτοια σχέση μεταξύ συμπτωμάτων και αυξημένης AVP

δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα.
Παρόλο που τα συμπτώματα αναφέρονται πιο συχνά από ασθενείς με
προχωρημένη φλεβική νόσο, υπάρχει η τάση να είναι λιγότερο σοβαρά σε
ασθενείς σε προχωρημένη κλινική κατηγορία κατά CEAP

123

. Αυτό το
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παράδοξο είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής αντίληψης του πόνου κατά την
πορεία της νόσου ή λόγω της αυξημένης ουδού λόγω περιφερικής
νευροπάθειας του ασθενούς 109.

 Πάλλων πόνος ή πόνος δίκην σφυγμού
Αυτό το κατά τα άλλα χαρακτηριστικό σύμπτωμα των χρόνιων φλεβικών
διαταραχών δεν έχει διερευνηθεί όσο θα έπρεπε. Ο πόνος δίκην σφυγμού
συμβαίνει πιο συχνά σε ασθενείς με φλεβικούς κιρσούς σε σύγκριση με τους
C1 ασθενείς 124, ενδεικτικό αποτελέσματος των αιμοδυναμικών μεταβολών που
αναλύσαμε προηγουμένως.

 Αίσθημα τάσης γαστροκνημίας
Η φύση του συγκεκριμένου συμπτώματος είναι άγνωστη, αλλά πιθανώς
σχετίζεται με την παρουσία υγρού στο διάμεσο χώρο των ανατομικών
διαμερισμάτων

. Είναι σύνηθες σύμπτωμα σε ασθενείς με απόφραξη

125

λαγονίου φλέβας ή της κάτω κοίλης φλέβας και φλεβική χωλότητα.

 Αίσθημα βάρους
Η φύση αυτού του συμπτώματος σχετίζεται με το αίσθημα οιδήματος

110

αλλά

και το οίδημα ως σημείο της φυσική εξέτασης. Το αίσθημα του βάρους
αναφέρεται πιο συχνά από ασθενείς με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια ή αυξημένο
δείκτη μάζας σώματος

118, 126

. Ωστόσο, οι αιμοδυναμικές μεταβολές της

φλεβικής μακρο-κυκλοφορίας δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας
αυτού του συμπτώματος, από τη στιγμή που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα
φλαβονοειδή βελτιώνουν το αίσθημα βάρους και οιδήματος, χωρίς να

80

μεταβάλλουν αιμοδυναμικές παραμέτρους. Αυτό υποδηλώνει πως η μικροκυκλοφορία είναι κατά βάση υπεύθυνη για την εμφάνιση αυτού του
συμπτώματος 111. Δεδομένα από πειραματικά μοντέλα και in-vivo παρατήρηση
της μικρο-κυκλοφορίας έχει αποδείξει πως η θεραπεία από του στόματος των
φλαβονοειδών όπως και του εκχυλίσματος του Ruscus aculeatus, μειώνουν τη
διαπερατότητα του ενδοθηλίου που προάγει η ισταμίνη, η βραδυκινίνη, το
LTB4 ενώ μειώνει και το λόγο ισχαιμία/επαναιμάτωση όπως και τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενδοθηλίου και λευκοκυττάρων 127.

 Αίσθημα κόπωσης
Η κόπωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα του χρόνιου βύθιου πόνου, του
αισθήματος της τάσης και του βάρους της γαστροκνημίας. Περαιτέρω έρευνες
απαιτούνται για να καθοριστεί η ακριβής παθοφυσιολογία.

 Αίσθημα οιδήματος
Αυτό το σύμπτωμα συνήθως σχετίζεται με την ύπαρξη οιδήματος και
επιδεινώνεται σε ζεστό περιβάλλον. Μία πολύπλοκη διαδικασία είναι
υπεύθυνη για αυτό και συμπεριλαμβάνει τα εμφανή αποτελέσματα της
μετάδοσης της φλεβικής υπέρτασης που, ως συνέπεια, που αυξάνει τη
διαπερατότητα των τριχοειδών, με τη βοήθεια των λευκών αιμοσφαιρίων και
των κυτταροκινών που εκκρίνουν, όπως έχει αναγνωρισθεί σε πειραματικές
μελέτες
129

, ενώ παράλληλα μειώνει το φλεβο-αρτηριδιακό αντανακλαστικό

128

. Η δυσλειτουργία της μικρο-κυκλοφορίας η οποία προκαλείται από τη

χρόνια φλεβική υπέρταση, συνήθως δε λαμβάνεται υπόψη στις CVDs, πιθανώς
λόγω της δυσκολίας στην διάγνωση. Οι Virgini-Magalhaes και συνεργάτες

130

εξέτασαν 44 ασθενείς και 13 υγιείς ανθρώπους, με μέσο όρο ηλικίας τα 48  8
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έτη, με τη χρήση απεικόνισης που βασίζεται στο ορθογώνια πολωμένο φάσμα
και εκτίμησαν τις ακόλουθες παραμέτρους της μικρο-κυκλοφορίας στην
περιοχή των έσω σφυρών: την πυκνότητα λειτουργικών τριχοειδών, τη
μορφολογία των τριχοειδών και τη διάμετρο (σε μm) των στιβάδων του
δέρματος με στόχο να ποσοτικοποιήσουν το οίδημα, τη διάμετρο του όγκου
των τριχοειδών με στόχο να εκτιμήσουν το βαθμό της μεταβολής και τη
διάμετρο του σκέλους του τριχοειδούς με στόχο να εκτιμήσουν τη μεγέθυνση.
Η διαφορά αυτών των παραμέτρων είναι στατιστικώς σημαντική ανάμεσα
στους ασθενείς και στους υγιείς. Σε άλλη έρευνα με τη χρήση ορθογώνια
πολωμένου φάσματος, οι Porto και συνεργάτες

131

έχουν αποδείξει πως η

χρήση του εκχυλίσματος του Ruscus aculeatus μείωσε τη διάμετρο των
τριχοειδών σε γυναίκες κλινικής κατηγορίας C2s ή C2,3s. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι οι αλλαγές στις παραμέτρους της μικρο-κυκλοφορίας
θεωρούνται

πρωταρχικά

στάδια

σε

ασθενείς

με

χρόνια

φλεβική

διαταραχή130,131.
Αρκετοί ασθενείς παραπονιούνται για τοπικό οίδημα, σε θέση φλεβικού
κιρσού. Αυτό το σύμπτωμα είναι διαφορετικό από το αίσθημα οιδήματος που
αναφέρεται εδώ και αφορά όλο το άκρο ή συνήθως την περιοχή πέριξ των
σφυρών. Ωστόσο, όπως και το αίσθημα του γενικευμένου οιδήματος, έτσι και
το τοπικό αίσθημα οιδήματος επιδεινώνεται από την τοπική φλεβική υπέρταση
και το τοπικό οίδημα. Το σημείο του φλεβικού οιδήματος έχει μία
χαρακτηριστική μορφολογία στη μαγνητική τομογραφία, όπου περιλαμβάνει
όχι μόνο τον υποδόριο ιστό αλλά και τους μυς και ίσως αυξάνει και την πίεση
εντός των διαμερισμάτων 125.
Αλλαγή της θέσης, από την ύπτια ή καθιστή στην όρθια, οδηγεί σε ταχεία και
σημαντική αύξηση του όγκου αίματος στα κάτω άκρα. Η ταχεία αύξηση του
όγκου αίματος ακολουθεί εκθετική συνάρτηση, που ταιριάζει στην ταχεία
λίμναση του αίματος στην περιφέρεια

132

. Κατά τη διάρκεια της ημέρας,

επιπλέον υγρό τρίτου χώρου συσσωρεύεται στον υποδόριο ιστό αλλά και στα
διαμερίσματα της κνήμης

125

. Το αίσθημα οιδήματος συμβαίνει πιο συχνά σε

82

ασθενείς με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, με υποτροπή των κιρσών και με
υψηλό σωματικό βάρος

118, 126, 133

. Η ακριβής φύση για την τελευταία

συσχέτιση δεν είναι γνωστή, αλλά η παχυσαρκία είναι γνωστός αιτιολογικός
παράγοντας χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας με μηχανισμό διαφορετικό από τα
τοπικά αποτελέσματα της φλεβικής παλινδρόμησης

134

. Στη χρόνια φλεβική

ανεπάρκεια (CVI), δευτεροπαθές λεμφοίδημα μπορεί να συνυπάρχει και να
επιδεινώνει τη συμπτωματολογία των ασθενών.
Η βελτίωση της αίσθησης του βάρους του κάτω άκρου με τη χρήση ελαστικής
συμπίεσης υποδηλώνει πως αυτό το σύμπτωμα είναι το αποτέλεσμα
αιμοδυναμικών αιτίων ή οιδήματος της μικρο-κυκλοφορίας 116.

 Ακούσιες μυϊκές συσπάσεις ή κράμπες
Στην Edinburgh Vein Study, ο συνδυασμός της ανεπάρκειας του επιπολής
και του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου λόγω παλινδρόμησης φαίνεται ότι
σχετίζεται με τις μυϊκές κράμπες του κάτω άκρου σε γυναίκες με χρόνια
φλεβική νόσο (p=0.026, για αριστερό κάτω άκρο)

. Επιπλέον, και η

135

νευροπάθεια έχει κατηγορηθεί ως μηχανισμός για την εμφάνιση των ακούσιων
μυϊκών συσπάσεων. Σε μεταγενέστερη ανάλυση της μελέτης Bonn Vein το
2015, δεν είχε γίνει εφικτό να αναδειχθεί συσχέτιση μεταξύ των μυϊκών
συσπάσεων και των χρόνιων φλεβικών διαταραχών 136.

 Κνησμός
Το σύμπτωμα του κνησμού συνήθως συνδυάζεται με έκζεμα, αλλά μπορεί να
εμφανίζεται και ως μεμονωμένο σύμπτωμα. Η φλεγμονή, οι κυτταροκίνες και
η ενεργοποίηση των μεταλλοπρωτεϊνασών της εξωκυττάριας ουσίας καθώς και
η αλλαγή στις κυτταρικές λειτουργίες εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της

83

δερματικής παθολογίας σε ασθενείς με λιποδερματοσκλήρυνση ή έλκος κάτω
άκρου

, αλλά για τους ασθενείς με έκζεμα λόγω φλεβικής ανεπάρκειας οι

137

πληροφορίες είναι ελάχιστες. Στη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται ότι εκτός της
φλεβικής υπέρτασης απαιτείται και επιπρόσθετος παράγοντας ευαισθησίας,
ενώ στους ασθενείς με έκζεμα, ο πιο συχνός συν-παράγοντας είναι η αλλεργία
στα τοπικά αντιβιοτικά, στη λανολίνη των μαλακτικών και στην κόλλα των
ελαστικών επιδέσμων 138.
Ο κνησμός πιο συχνά αναφέρεται ως κύριο σύμπτωμα σε ασθενείς με χρόνια
φλεβική ανεπάρκεια

118

, σε γυναίκες με μεμονωμένη ανεπάρκεια στο επιπολής

φλεβικό δίκτυο λόγω παλινδρόμησης

133

, σε άνδρες με συνδυασμό

ανεπάρκειας στο επιπολής και στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο λόγω
παλινδρόμησης
μελέτη

110

135

και σε ασθενείς με υποτροπή των κιρσών

. Σε πρόσφατη

133

ο κνησμός σχετίζεται με τοπικό άλγος ύπερθεν των φλεβικών

κιρσών, ενδεικτικό της παρουσίας της τοπικής διαδικασίας της φλεγμονής, ενώ
και άλλη μελέτη

97

έχει επιβεβαιώσει τη συσχέτιση μεταξύ άλγους και

κνησμού καταλήγοντας πως σχεδόν οι μισοί ασθενείς με κνησμό έχουν και
άλγος ή αίσθημα καύσους.

 Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών
Στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατεί η θεωρία πως οι προσαγωγές νευρικές
ίνες ευαισθητοποιούνται από τη διάταση των φλεβικών κιρσών και είναι
υπεύθυνες για αυτές τις ακούσιες κινήσεις των κάτω άκρων. Το σύνδρομο
ανήσυχων ποδιών δεν είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα της χρόνιας φλεβικής
ανεπάρκειας αλλά κυρίως νευρολογικών διαταραχών. Η αντιμετώπιση των
φλεβικών

κιρσών

με

σκληροθεραπεία

έχει

καλά

βραχυπρόθεσμα

αποτελέσματα 139 όσον αφορά αυτό το σύμπτωμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι
η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια θα μπορούσε να είναι ένα αίτιο του συνδρόμου
ανήσυχων ποδιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει, επί του παρόντος, επιβεβαιωμένη
συσχέτιση μεταξύ του συνδρόμου των ανήσυχων ποδιών και της παρουσίας
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της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας 136 ή μεταξύ της σοβαρότητας της νόσου και
του συγκεκριμένου συμπτώματος 118.

 Αιμωδίες άκρων
Η αίσθηση των αιμωδιών είναι αποτέλεσμα της περιφερικής νευροπάθειας
λόγω της φλεβικής υπέρτασης

140,141

. Σε ασθενείς με χρόνια φλεβική

ανεπάρκεια, η βιοψία του δέρματος αναδεικνύει περιοχές με εκφυλισμό των
νεύρων, οίδημα και αλλοίωση των τύπων κολλαγόνου 142. Σε μελέτη του 2014,
οι ασθενείς με C5 και C6 κατηγορία χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας είχαν
υψηλότερη βαθμολογία στο “Neuropathy Symptom Score” και στο
“Neuropathy Disability Score” σε σύγκριση με ασθενείς της κλινικής
κατηγορίας C1 και C2, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της περιφερικής
νευροπάθειας αισθητικού τύπου. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη φλεβική μικροαγγειοπάθεια, όπως υποδηλώνεται από την μείωση της αίσθησης των
δονήσεων και της αντίληψης του κρύου-θερμού σε αυτούς τους ασθενείς
143

140,

. Άλλοι συγγραφείς έχουν αναδείξει την παρουσία πολυνευροπάθειας στους

ασθενείς με CVI
αναγνωρίσθηκε

144

. Ειδικότερα, σε μελέτες αγωγιμότητας νεύρων

στατιστικώς

σημαντική

παράταση

της

λανθάνουσας

κατάστασης των περιφερικών νευρικών μυϊκών ομάδων σε ασθενείς με CVI σε
σύγκριση με τους υγιείς. Σε έλεγχο δονήσεων, το κατώφλι για την αντίληψη
της δόνησης ήταν σημαντικά μειωμένο στους ασθενείς με CVI σε σύγκριση με
τους υγιείς, αναδεικνύοντας κάποια δυσλειτουργία των Aβ νευρικών ινών.
Στον έλεγχο αντίληψης της θερμότητας, η αντίληψη του θερμού ήταν
σημαντικά μειωμένη στους ασθενείς με CVI, υποδηλώνοντας δυσλειτουργία
των περιφερικών προσαγωγών C νευρικών ινών, ενώ η αντίληψη του κρύου
ήταν και αυτή επηρεασμένη, αναγνωρίζοντας διαταραχή των Aδ νευρικών
ινών.
Παρόλα αυτά, δεν έχει επιβεβαιωθεί βιβλιογραφικά καμία συσχέτιση ανάμεσα
στις αιμωδίες και στη σοβαρότητα της χρόνιας φλεβικής νόσου

118

. Υπάρχει η
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υποψία πως η δυσλειτουργία των τοπικών νευρικών ινών μπορεί να
μεταβάλλουν τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς 145, με περαιτέρω επιδείνωση επί
φλεβικής υπέρτασης, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για επιβεβαίωση
αυτής της θεωρίας.

 Αίσθημα καύσους
Το αίσθημα καύσους είναι ένα σύμπτωμα που κατά βάση εμφανίζεται τους
θερμούς μήνες του χρόνου και ανακουφίζεται με κρύα επιθέματα (τοπικές
γέλες ή κρέμες) ή και κρύο νερό. Αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας ύπερθεν
ενός φλεβικού κιρσού μπορεί να παρατηρηθεί σε ορισμένους ασθενείς, εύρημα
το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και ποσοτικοποιηθεί από παλιές μελέτες

. Είναι

146

πιθανό πως αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος ύπερθεν των
φλεβικών κιρσών επιδεινώνεται στο ζεστό περιβάλλον οδηγώντας σε μία
αίσθηση καύσους, ενώ και μία μορφή πρώιμης νευροπάθειας μπορεί να είναι
υπεύθυνη για το αίσθημα καύσους σε κάποιες περιπτώσεις.

 Φλεβική χωλότητα
Η φλεβική χωλότητα, ένα ασυνήθιστο σύμπτωμα της χρόνιας φλεβικής νόσου
το οποίο υπο-αναγνωρίζεται και υπο-θεραπεύεται, αφορά κατά κύριο λόγο
ασθενείς με σοβαρή στένωση του λαγονίου άξονα ή και απόφραξη της
λαγονίου ή/και της κάτω κοίλης φλέβας

147

.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η

φλεβική απόφραξη είναι τόσο σοβαρή που κατά τη διάρκεια της βάδισης η
αρτηριακή εισροή αίματος του κάτω άκρου (inflow) αυξάνεται πέρα από την
ικανότητα του φλεβικού δικτύου για επιστροφή του αίματος οδηγώντας σε
πόνο και οίδημα του άκρου 148. Οι μυϊκές πιέσεις της γαστροκνημίας εν ηρεμία
και κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι υψηλότερες σε σύγκριση με το
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ετερόπλευρο άκρο που δεν έχει φλεβική απόφραξη

149

. Σε αντίθεση με τη

χωλότητα λόγω περιφερικής αγγειοπάθειας, ο χρόνος ανάρρωσης του σκέλους
παρατείνεται, ενώ υπολογίζεται ότι αφορά περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά
148

. Οι πιέσεις στη μηριαία φλέβα, η αντίσταση της φλεβικής απορροής και η

διαφορά «πίεσης άνω άκρου – πίεσης άκρου ποδός» είναι υψηλότερες σε
σύγκριση με τους ασθενείς που έχουν περιφερικότερη απόφραξη, δηλαδή
κάτωθεν της κοινής μηριαίας φλέβας

149, 150

. Αυτοί οι ασθενείς είναι

πιθανότερο να έχουν και οίδημα αλλά και δερματικές βλάβες. Ωστόσο, θα
πρέπει να αναφερθεί πως στους ασθενείς με λαγονο-μηριαία απόφραξη, η
νευρογενής χωλότητα, λόγω διάτασης των φλεβών του νωτιαίου σωλήνα στα
πλαίσια δημιουργία πλούσιου παράπλευρου δικτύου, υπάρχει στο 50% αυτών
των ασθενών είτε ως μεμονωμένο σύμπτωμα είτε ως συνδυασμός με τη
φλεβική χωλότητα 151.

Δευτερογενή συμπτώματα
Η κατάθλιψη και τα καταθληπτικόμορφα σύνδρομα έχουν συσχετισθεί με τις
χρόνιες φλεβικές διαταραχές 152. Ο κυκλοφορούν παράγοντας VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor) σχετίζεται με την πρωτοπαθή χρόνια φλεβική
ανεπάρκεια αλλά και με την κατάθλιψη

, αλλά απαιτείται περαιτέρω

153, 154

έρευνα για να επιβεβαιώσει αυτή τη θεωρία συσχέτισης σε ασθενείς με χρόνια
φλεβική νόσο. Σε μία μελέτη παρατήρησης εκατό (100) ασθενών με φλεβικούς
κιρσούς, περίπου το 1/3 (29%) είχαν υψηλή βαθμολογία στα ερωτηματολόγια
της κατάθλιψης, υποδηλώνοντας πως υπήρχε η κατάθλιψη ως υπόβαθρο

152

. Οι

βαθμολογίες του ερωτηματολογίου της κατάθλιψης είναι ανεξάρτητες από την
ηλικία και το φύλο, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί συσχέτιση ανάμεσα στο VCSS ή
στο VDS και στα σκορ της κατάθλιψης

152

. Ωστόσο, μία ασθενής συσχέτιση

έχει περιγραφεί μεταξύ των σκορ της κατάθλιψης και του ερωτηματολογίου
Aberdeen Varicose Vein, του ερωτηματολογίου EuroQol-5D και του
ερωτηματολογίου EuroQol-Visual Analogue Score

152

. Η παρουσία της
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κατάθλιψης έχει αναφερθεί και από ασθενείς με φλεβικά έλκη

155

. Η

πλειοψηφία των ασθενών (το 68%) ανέφερε ότι τα φλεβικά έλκη είχαν
αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή τους, προκαλώντας τους φόβο, κοινωνική
απομόνωση, θυμό, κατάθλιψη και τάσεις αυτο-καταστροφής

155

. Σε άλλη

μελέτη, ο πόνος και η δυσοσμία από το έλκος σχετίζονταν με το άγχος και την
κατάθλιψη που τους προκαλούσε στη συναισθηματική σφαίρα

156

. Σε μία τρίτη

μελέτη που περιλαμβάνει 60 ασθενείς με φλεβικά έλκη, τα συμπτώματα της
κατάθλιψης, συμπεριλαμβανομένων και της λύπης, της διαστρεβλωμένης
εικόνα για το σωματότυπό τους, της αυτο-υποτίμησης, τη μειωμένης
σεξουαλικής επιθυμίας και της κοινωνικής απόσυρσης αναφέρθηκαν στο 92%
157

. Από τα ανωτέρω, αναγνωρίζουμε πως η κατάθλιψη στους ασθενείς με

φλεβικά έλκη σχετίζεται με το άλγος, τη διαταραχή ύπνου και την κόπωση,
αλλά όχι με το οίδημα ή τη φλεγμονή

158

. Βέβαια, απαιτούνται περισσότερες

μελέτες για να διαφωτίσουν την παθοφυσιολογία της κατάθλιψης σε ασθενείς
με χρόνια φλεβική νόσο. Παρόλα αυτά, σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη κοόρτης
που αφορούσε τη χρήση ελαστικής κάλτσας συμπίεσης 15-20mmHg, οι
διαταραχές ύπνου και τα συμπτώματα της κατάθλιψης βελτιώθηκαν με τη
χρήση της κάλτσας, υποδηλώνοντας πως η αιμοδυναμική του φλεβικού
συστήματος παίζει κάποιο ρόλο 116.
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 Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ
ΝΟΣΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Σύμφωνα με την παλαιότερη βιβλιογραφία, το 1891 περιγράφηκε από τον
Trendelenburg η πρώτη δοκιμασία της φυσικής εξέτασης για να συμβάλλει στη
διαφοροδιάγνωση ανάμεσα στην ανεπάρκεια από παλινδρόμηση του επιπολής
φλεβικού δικτύου και του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου. Πέντε χρόνια
αργότερα ο Perthers περιέγραψε την ομώνυμη δοκιμασία για να πιστοποιεί
κλινικά τη βατότητα του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου. Αξίζει να αναφερθεί
πως και η δοκιμασία του Trendelenburg και του Perthes, που θα αναλυθούν
παρακάτω, είχαν ως βασική συνιστώσα τους τη συμπίεση του άκρου 8. Οι
Homans και συνεργάτες ανέδειξαν πως τα έλκη είχαν διαφορετική
συμπεριφορά ανεξάρτητα από το αν ήταν συνέπεια ανεπάρκειας του επιπολής
ή του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου

159

. Ο Linton το 1953 εισήγαγε την έννοια

της φλεβικής υπέρτασης βάδισης ή “ambulatory venous hypertension” ως
θεμελιώδη θεωρία παθοφυσιολογίας για τη χρόνια φλεβική νόσο 160.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το προσεκτικό ιστορικό και η φυσική εξέταση είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι
της αξιολόγηση και διαχείρισης όλων των παθολογικών και χειρουργικών
ασθενών αλλά και των ασθενών με χρόνιες φλεβικές διαταραχές.
Το ενδελεχές ιστορικό είναι απαραίτητο σε ασθενείς με φλεβική νόσο πριν
κάθε περαιτέρω διερεύνηση, αναζητώντας ειδικά συμπτώματα, προηγούμενα
θρομβοεμβολικά επεισόδια και πιθανή λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων
164

83, 163,

.

Η ολοκληρωμένη εξέταση του ασθενούς θα πρέπει να γίνεται πρωτίστως σε
όρθια θέση και, δευτερευόντως, σε ύπτια θέση υπό επαρκή φωτισμό [Εικ. 25].
A.

B.

Εικ. 25: Η φυσική εξέταση
ασθενών με χρόνια φλεβική
νόσο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αναγνώριση των αρχικών σταδίων της νόσου
όπως της φλεβεκτατικής στεφάνης στην περιοχή των σφυρών ή “corona
phlebetatica paraplantaris” που υποδηλώνει προχωρημένη φλεβική στάση

161

,

ευρυαγγειών (διεσταλμένα ενδοδερμικά φλεβίδια μικρότερα του 1mm) ή
φλεβεκτασιών/ δικτυωτών φλεβών (μη ψηλαφητές υποδερμικές φλέβες 3 mm
ή μικρότερες). Η παρουσία οιδήματος, η διαφορά στην περίμετρο των άκρων
και οι δερματικές αλλοιώσεις θα πρέπει να καταγράφονται. Αξίζει να
σημειωθεί πως πρέπει να επισκοπείται και η κοιλιακή χώρα για παράπλευρο
φλεβικό δίκτυο καθώς και η ηβική περιοχή, για έκτοπη θέση φλεβικών κιρσών.
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Στην

υποτροπή

της

φλεβικής

νόσου,

είναι

σημαντικό

να

έχουμε

καταγεγραμμένα και τα προεγχειρητικά ευρήματα του ασθενούς και να
εκτιμούμε όποια επιδείνωση ή βελτίωση σημείων όπως δερματικές αλλαγές ή
έλκη.
Τα φλεβικά έλκη πρέπει να απεικονίζονται σε διάγραμμα που να περιλαμβάνει
το μέγεθος, το βάθος, το χαρακτήρα της βάσης του έλκους και το χρόνο
επούλωσης 162.
Κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε και
σημεία

άλλης

παθολογίας

που

θα

μπορούσε

να

δικαιολογεί

τη

συμπτωματολογία του ασθενούς όπως σημεία περιφερικής αγγειοπάθειας,
ρευματολογικών νοσημάτων, ορθοπαιδικών νοσημάτων ή νευρολογικών
παθήσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία της μυϊκής αντλίας του κάτω άκρου.
Μετρήσεις της περιφέρειας της γαστροκνημίας αμφότερων των άκρων είναι
απαραίτητες, ειδικά σε περιπτώσεις φλεβο-λεμφοιδήματος ή αγγειακών
δυσπλασιών.
Το σκέλος ψηλαφάται [Εικ. 25] για να αξιολογηθεί ο υποδόριος ιστός και η
θερμοκρασία. Σε πιθανή κυτταρίτιδα του δέρματος το σκέλος είναι θερμό, ενώ
σε αρτηριακή νόσο, ψυχρό. Στους παχύσαρκους ασθενείς, οι κιρσοί δεν είναι
εύκολα εμφανείς στην επισκόπηση και για αυτό, σε αυτούς τους ασθενείς,
αλλά

και

στους

μη

παχύσαρκους,

η

ψηλάφηση

είναι

απαραίτητη

συμπληρωματική εξέταση για τον εντοπισμό τους. Η ψηλάφηση κυκλοτερών
ελλειμμάτων στη συνέχεια του υποδόριου ιστού, στη γαστροκνημία, συνήθως
υποδηλώνει την τοποθεσία ανεπαρκών διατιτραίνουσων φλεβών 165.
Με το πέρας της φυσικής εξέτασης του κάτω άκρου, απαραίτητη είναι και η
ολοκληρωμένη φυσική εξέταση της κοιλιάς και πυελικής - περιγγενητικής
χώρας.
Οι

περισσότερες

εισήχθησαν

πριν

λειτουργικές δοκιμασίες
από

πολλά

χρόνια

του

και

φλεβικού
πλέον,

συστήματος

λόγω

έλλειψης
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αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων τους και μη ένταξης στην καθημέρα
κλινική

πράξη,

έχουν

πλήρως

αντικατασταθεί

από

το

έγχρωμο

υπερηχογράφημα των φλεβών του κάτω άκρου 166.
Οι πιο γνωστές είναι οι κάτωθι και αξίζει να αναφερθούν λόγω της ιστορικής
τους σημασίας:
Δοκιμασία της πλήξεως (Schwartz test)
Ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια θέση. Με τις θηλές του
δαχτύλου του ενός χεριού ψηλαφιούνται οι κιρσοί, ενώ με
τα δάχτυλα του άλλου χεριού πλήττεται η σύστοιχη
σαφηνο-μηριαία συμβολή. Σε ανεπάρκεια των βαλβίδων της
υπό εξέταση φλέβας, η πλήξη μεταδίδεται περιφερικότερα
και γίνεται αντιληπτή με τη ψηλάφηση [Εικ. 26].

Εικ.26: Δοκιμασία
Schwartz

Δοκιμασία του βήχα – Morrissey’s test
Ενώ ψηλαφώνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στη δοκιμασία του Schwatz, οι
κιρσοί, παραγγέλλεται στον ασθενή να βήξει. Σε ανεπάρκεια της συμβολής, η
αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης μεταδίδεται στα κάτω άκρα.
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Η

δοκιμασία

Brodie-

Trendelenburg
Τοποθετείται

ελαστική

κεντρικότερο

σημείο

περίδεση
του

μηρού

στο
και

καλείται ο ασθενής να σηκωθεί. Σε
ανεπάρκεια των διατιτραίνουσων φλεβών,
γίνεται πλήρωση των κιρσών προτού
αφαιρεθεί

η

ελαστική

περίδεση.

Σε

ανεπάρκεια της σαφηνομηριαίας συμβολής,
οι φλεβικοί κιρσοί θα πληρωθούν αμέσως
με την αφαίρεση της ελαστικής περίδεσης
[Εικ. 27].
Εικ. 17: Η δοκιμασία Brodie – Trendelenburg.

Η δοκιμασία Perthes
Με τη μέθοδο αυτή ελέγχεται η βατότητα του εν τω
βάθει φλεβικού συστήματος και η επάρκεια των
διατιτραινουσών

φλεβών.

Τοποθετείται

ελαστική

περίδεση αμέσως κάτω από το γόνατο και

στη

συνέχεια ο ασθενής βαδίζει γρήγορα στο εξεταστικό
δωμάτιο. Εάν το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα είναι
βατό και οι βαλβίδες των διατιτραινουσών φλεβών
επαρκείς, τότε

οι φλεβικοί κιρσοί θα εμφανίσουν

σύμπτωση [Εικ. 28].

Εικ. 28: Τα στάδια της δοκιμασίας Perthes.
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Η δοκιμασία Pratt
Τοποθετείται ελαστικός επίδεσμος από
τα δάχτυλα μέχρι την μεσότητα του
μηρού.

Εκεί

τοποθετείται

ελαστική

περίδεση και καλείται ο ασθενής να
σηκωθεί [Εικ. 29]. Από το κεντρικότερο
σημείο αρχίζει να αφαιρείται ο ελαστικός
επίδεσμός αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να
τοποθετείται δεύτερος ελαστικός από το
μηρό έως την κνήμη, ώστε μεταξύ των Εικ. 29: Τα στάδια της δοκιμασίας Pratt.
δύο επιδέσμων να υπάρχει απόσταση 5cm
περίπου. Όταν εμφανίζονται οι κιρσοί στην ελεύθερη από ελαστικούς
επιδέσμους ζώνη σημαίνει ότι εκεί υπάρχουν ανεπαρκείς διατιτραίνουσες
φλέβες.

Η δοκιμασία Linton
Ο ασθενής είναι σε όρθια θέση και τοποθετείται ελαστική περίδεση κάτω από
το γόνατο. Ο ασθενής κατακλίνεται και το άκρο τοποθετείται σε οριζόντια
θέση. Αν κενωθούν οι κιρσοί, υπάρχει βατό εν τω βάθει φλεβικό σύστημα ενώ
αν παραμείνουν πλήρεις, το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα πάσχει.

Η δοκιμασία Fegan (ή Phalen’s test)
Ο ασθενής είναι σε όρθια θέση και χαρτογραφούνται οι φλεβικοί κιρσοί. Οι
διατιτραίνουσες φλέβες μαρκάρονται ως προεξέχουσες φλέβες. Στην ύπτια
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θέση, στα σημεία που έχουν εντοπισθεί οι διατιτραίνουσες φλέβες
αναγνωρίζεται μια κυκλοτερής καθίζηση του δέρματος [Εικ. 30].

Εικ. 30: Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας κατά Fegan.

Η δοκιμασία με τις πολλαπλές περιδέσεις ή η δοκιμασία των
Oschner & Mahorner
Πολλαπλές

περιδέσεις

τοποθετούνται,

τοποθετώντας τες με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε μία
διατιτρώσα να είναι ανάμεσα σε δύο περιδέσεις. Ο
ασθενής

τοποθετείται

σε

ύπτια

θέση

και

ανασηκώνουμε το σκέλος . Η πρώτη περίδεση,
τοποθετείται ακριβώς μετά τη σαφηνο-μηριαία
συμβολή, η δεύτερη κάτω από τη διατιτρώσα στο
κανάλι των προσαγωγών και η τρίτη περίδεση
Εικ.31: Η θέση των περιδέσεων,
σύμφωνα με την ιστορική
διατιτρώσας. Η τέταρτη περίδεση τοποθετείται περιγραφή.

τοποθετείται κάτωθεν της άνωθεν του γόνατος

αμέσως περιφερικότερα της κάτωθεν του γόνατος
διατιτρώσας φλέβας, ενώ η πέμπτη τοποθετείται κάτωθεν της 15εκ.
διατιτρώσας φλέβας των σφυρών. Η πέμπτη περίδεση τοποθετείται κάτωθεν
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της 10εκ. διατιτρώσας φλέβας των σφυρών, ενώ η έβδομη κάτωθεν της 5εκ.
διατιτρώσας φλέβας των σφυρών [Εικ. 31].
Στη συνέχεια, ζητάμε από τον ασθενή να σηκωθεί [Εικ. 32] σε όρθια θέση με
τους επιδέσμους και παρατηρούμε τις επιπολείς φλέβες. Εάν όποια από τις
διατιτρώσες είναι ανεπαρκούσα, σε αυτό το τμήμα οι επιπολείς φλέβες θα
διαταθούν. Η ίδια δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μόνο με δύο
περιδέσεις πέριξ της διατιτρώσας που ανεπαρκεί.

Εικ. 12: Tα στάδια της δοκιμασίας των πολλαπλών περιδέσεων.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα που σχετίζονται με τους κιρσούς και οφείλουμε
να εκμαιεύσουμε από το ιστορικό του ασθενούς, εκτός από την αισθητικά
δυσάρεστη εμφάνιση, είναι το οίδημα, το αίσθημα βάρους και αίσθημα
οιδήματος των κάτω άκρων. Επίσης, αναφέρονται διάχυτοι πόνοι στη
γαστροκνημία σε ηρεμία ή ορθοστασία, οι παραισθησίες, ο κνησμός, οι
αιμωδίες, το αίσθημα παλμών των κιρσών, οι νυχτερινές κράμπες, η αϋπνία και
η κατάθλιψη ως δευτερεύον σύμπτωμα των προαναφερθέντων. Αρκετά από
αυτά, όμως, μπορεί να απουσιάζουν τελείως, ενώ κάποιοι ασθενείς αναφέρουν
ότι τα περισσότερα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως τη νύχτα ή τους θερμούς
μήνες του έτους. Σε πιο βαριές καταστάσεις παρατηρείται μελάγχρωση του
δέρματος, έκζεμα ή και εξέλκωση.
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 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Οι χρόνιες φλεβικές διαταραχές έχουν διαφόρων τύπων αντίκτυπο στην
καθημερινή ζωή του ασθενούς και περιλαμβάνουν τα συμπτώματα, τα σημεία,
τις επιπλοκές της νόσου, τον περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων
τους καθώς και την επίδραση της νόσου στην ψυχολογική σφαίρα. Το
συνολικό των αποτελεσμάτων της νόσου στον ασθενή, που αναφέραμε και
προηγουμένως, είναι γνωστό ως “HRQoL: health-related quality of life ”
δηλαδή «ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία». Τα φλεβικά
συμπτώματα μπορούν να αξιολογηθούν αυτά καθ’ αυτά ή σε συνδυασμό με πιο
γενικά συστήματα αξιολόγησης, είτε από τον ειδικό ιατρό είτε από τον ίδιο τον
ασθενή.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπευτική προσέγγιση της φλεβικής νόσου,
έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για το βέλτιστο
εργαλείο/σύστημα αξιολόγησης του αποτελέσματος της κάθε θεραπευτικής
παρέμβασης. Το κατάλληλο εργαλείο αξιολόγησης θα πρέπει να μετράει και να
ταξινομεί τα φλεβικά συμπτώματα, εκτιμώντας τα αποτελέσματα της
θεραπείας. Υπάρχουν και γενικά αλλά και ειδικά εργαλεία αξιολόγησης των
συμπτωμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από το θεράποντα
αλλά και από τον ασθενή. Τα πιο σημαντικά και, κατά κύριο λόγο,
χρησιμοποιούμενα στην καθημέρα πράξη εργαλεία (που χρησιμοποιεί ο
θεράπων ιατρός) είναι οι τροποποιημένες ταξινομήσεις κατά CEAP και VCSS.
Με τόσες διαφορετικές κατηγορίες εργαλείων – συστημάτων ταξινόμησης των
φλεβικών συμπτωμάτων, γεννούνται δύο βασικές ερωτήσεις:
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 πώς επιλέγουμε το καλύτερο εργαλείο για να πάρουμε την επιθυμητή
πληροφορία; και
 πόση πληροφορία για τα φλεβικά συμπτώματα μπορούν να
εκμαιεύσουμε από αυτά τα εργαλεία;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

-

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

(“Physician

-

generated Tools”)
Αρκετά

εργαλεία

–

συστήματα

ταξινόμησης

είναι

κατάλληλα

και

επικυρωμένα, αλλά κατά κύριο λόγο βασίζονται σε σημεία που αναγνωρίζουμε
στον ασθενή και όχι σε συμπτώματα. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα
εργαλεία, η κλινική ταξινόμηση κατά CEAP και το VCSS, παρέχουν
πληροφορίες βασιζόμενα σε κλινικές παραμέτρους της προόδου της χρόνιας
φλεβικής νόσου, αλλά όχι στη σοβαρότητα και στον τύπο των συμπτωμάτων.

Η

κλινική,

αιτιολογική,

ανατομική

και

παθοφυσιολογική

ταξινόμηση (CEAP ταξινόμηση)
Η

ταξινόμηση

κατά

CEAP

(Clinical,

Pathophysiological) δημοσιεύθηκε το 1994
και αναθεωρήθηκε το 2004

3

και το 2020
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452

Etiological,

Anatomical,

στο American Venous Forum

στη μορφή που χρησιμοποιούμε

έως και σήμερα. Η εν λόγω ταξινόμηση αποτελεί ορόσημο, συμβάλλοντας
στην επιστημονική προσέγγιση της κλινικής περιγραφής και διάγνωσης της
φλεβικής νόσου. Στην ταξινόμηση κατά CEAP λαμβάνονται υπόψη η κλινική
εικόνα (C), η αιτιολογία (E), η ανατομική κατανομή (A) και η
παθοφυσιολογική δυσλειτουργία (P).
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CEAP ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ του 2020
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
C0: Μη ορατά ή ψηλαφητά σημεία φλεβικής νόσου
C1: Τηλεαγγειεκτασίες (διάμετρος > 0.1mm και < 1mm) και φλεβεκτασίες (>1mm
και <3mm)
C2: Κιρσοί (διάμετρος >3mm)
C2r: υποτροπή κιρσών
C3: Οίδημα
C4: Δερματικές αλλοιώσεις λόγω φλεβικής νόσου
C4a: Μελάγχρωση και φλεβικό έκζεμα
C4b: Λιποδερματοσκλήρυνση και λευκή ατροφία
C4c: Φλεβεκτατική στεφάνη
C5: Επουλωθέν φλεβικό έλκος
C6: Ενεργό φλεβικό έλκος
C6r: υποτροπή ενεργού φλεβικού έλκους
s: Συμπτωματική φλεβική νόσος
α: Ασυμπτωματική φλεβική νόσος
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ep: Πρωτοπαθής
Εs: Δευτεροπαθής (Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο, τραύμα)
Esi: Δευτεροπαθής – αιτιολογικός παράγοντας εντός του φλεβικού δικτύου
Ese: Δευεροπαθής – αιτιολογικός παράγοντας εκτός φλεβικού δικτύου
Εc: Συγγενής (π.χ. Σύνδρομο Κlippel - Trenaunay)
En: Δεν έχει ταυτοποιηθεί φλεβικό αίτιο
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Αs: Επιπολείς φλέβες (Tel, Ret, GSVa, GSVb, SSV, AASV, NSV)
Αp: Διατιτραίνουσες φλέβες (TPV, CPV)
Αd: Εν τω βάθει φλέβες (IVC, CIV, IIV, EIV, PELV,CFV, DFV, FV, POPV, TIBV,
PRV, ATV, PTV, MUSV, GAV, SOV)
Αn: Μη προσδιορισμός της φλεβικής αιτιολογίας
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ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Pr: Παλινδρόμηση
Po: Απόφραξη
Pr,o: Παλινδρόμηση και απόφραξη
Pn: Μη προσδιορισμός της φλεβικής παθοφυσιολογίας

Το σύστημα ταξινόμησης κατά CEAP έχει αντικαταστήσει πολλά παλαιότερα
εργαλεία, επιτρέποντας μία τυποποιημένη προσέγγιση των σημείων και των
συμπτωμάτων της χρόνιας φλεβικής νόσου. Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως έχει
μέτριου βαθμού αναπαραγωγιμότητα μεταξύ των εξεταστών

. Ωστόσο,

168

παραμένει ένα σύστημα ταξινόμησης και όχι σύστημα ανταπόκρισης σε
θεραπευτική μέθοδο. Η ταξινόμηση CEAP δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα μίας τεχνικής ως μοναδικό εργαλείο,
γιατί έχει περιορισμένη απόκριση στη μεταβολή, ειδικά για ασθενείς σταδίων
C5 και C6.

Παράλληλα, εντός του συστήματος της CEAP δεν

περιλαμβάνονται παράμετροι για μικτή φλεβική και αρτηριακή νόσο, για τη
φλεβική νευροπάθεια, για τη φλεβική χωλότητα, για την corona phlebectatica ή
για την παχυσαρκία 84. Παρόλα αυτά, η ταξινόμηση κατά CEAP είναι, επί του
παρόντος, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα αξιολόγησης της
χρόνιας φλεβικής νόσου.

Venous

Severity

Scoring:

βαθμονόμηση

των

φλεβικών

συμπτωμάτων
 Venous Clinical Severity Score (VCSS): ποσοτικοποίηση της

σοβαρότητας της νόσου
Το VCSS [Πίνακας 4] αναπτύχθηκε ως συμπληρωματικό του CEAP και όχι για
να

το

αντικαταστήσει.

Προσφέρει

μία

ευρεία

ποσοτικοποίηση

της

σοβαρότητας της φλεβικής νόσου αλλά δεν είναι λεπτομερές περιγραφικό
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εργαλείο. Στο συγκεκριμένο σύστημα υπολογίζεται και η σοβαρότητα της
νόσου, αλλά και ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται ο ασθενής. Συνολικά δέκα
(10) κλινικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται από το θεράποντα ιατρό και
βαθμολογούνται από το 0 έως το 3 ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτών. Μέγιστο
άθροισμα της εν λόγω βαθμολογίας είναι το τριάντα (30). Το VCSS
αναπτύχθηκε για να εκτιμά την πρόοδο της χρόνιας φλεβικής νόσου και
δίνει περισσότερη βαρύτητα στις πιο σοβαρές κλινικές τάξεις ασθενών (C4 –
C6) 92, 169.
Το VCSS παρέχει πιο ακριβή και ποσοτικοποιημένη μέτρηση της σοβαρότητας
της νόσου και της επίδρασης της νόσου στις καθημερινές δραστηριότητες των
ασθενών. Παρότι χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο εκτίμησης της
σοβαρότητας της νόσου, έχει αναγνωρισθεί και ως χρήσιμο εργαλείο διαλογής
(“screening tool”) λόγω της συσχέτισης του με τη σοβαρότητα της νόσου σε
απεικονιστικές μεθόδους
διάφορες

μελέτες

και

170, 171

έχει

. Έχει χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί σε
χαρακτηριστεί

ως

κατάλληλο

για

την

ποσοτικοποίηση – μέτρηση αλλαγών μετά το χειρουργείο, αλλά δεν είναι
κατάλληλο για να εκτιμήσει ασθενείς μετά τη χρήση ελαστικής κάλτσας αφού
είναι παράγοντας που επηρεάζει τη βαθμολογία του VCSS

172

. Το VCSS έχει

χρησιμοποιηθεί χωρίς την παράμετρο που αφορά τη χρήση ελαστικής κάλτσας
(VCSS-S) στην εκτίμηση της μηχανικής καταστολής της αγγειογένεσης μετά
το χειρουργείο της σαφηνεκτομής 173.
Πίνακας 4: Το Venous Clinical Severity Score (VCSS). Από: C. Wittens et al. Eur J Vasc Endovasc Surg (2015) 49, p.
688
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 Venous

Segmental Disease Score: παθοφυσιολογία και

ανατομία
Το Venous Segmental Disease Score (VSDS) [Πίνακας 5] συνυπολογίζει
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και στοιχεία ανατομίας που συμμετέχουν
στην παρουσίαση της χρόνιας φλεβικής νόσου 169, 174.
Πίνακας 5: Το Venous Segmental Disease Score (VSDS). Από: C. Wittens et al. Eur J Vasc Endovasc Surg (2015) 49,
p. 689.

Το VSDS υπολογίζει την ανατομική εντόπιση και τη φύση της νόσου
(παλινδρόμηση ή απόφραξη), παρέχοντας μία σφαιρική εκτίμηση της
παθοφυσιολογίας της φλεβικής νόσου. Βασίζεται στην εκτίμηση του υπερήχου
για το επιπολής και το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα και έχει ως μέγιστο
άθροισμα της βαθμολόγησης το δέκα (10). Παρόλο που η παθοφυσιολογία και
τα παθολογικά φλεβικά τμήμα μπορούν να περιγραφούν με ακρίβεια και στην
τροποποιημένη

CEAP

ταξινόμηση,

το

VSDS

αποδίδει

διαφορετική

βαθμολογία σε διαφορετικά φλεβικά τμήματα, αναδεικνύοντας το συνολικό
αντίκτυπο του κάθε επιπέδου στη φλεβική λειτουργία.
Ο όρος «παλινδρόμηση» στη βαθμολογία σημαίνει πως όλες οι βαλβίδες του
συγκεκριμένου φλεβικού τμήματος είναι ανεπαρκείς. Ο όρος «απόφραξη»
αφορά ολική απόφραξη σε ένα σημείο του συγκεκριμένου φλεβικού τμήματος
ή στένωση μεγαλύτερη του 50% σε μήκος τουλάχιστον μισό του υπό εξέταση
φλεβικού τμήματος. Η απόφραξη λόγω τραύματος, η απολίνωση και η εκτομή
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τμήματος του εν βάθει φλεβικού συστήματος θεωρείται

ως θρόμβωση -

απόφραξη. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και για το επιπολής φλεβικό δίκτυο. Η
απολίνωση διατιτρώσας και η απολίνωση ή ο θερμοκαυτηριασμός της μείζονος
σαφηνούς φλέβας υπολογίζεται ως μείωση του σκορ της παλινδρόμησης και
όχι της απόφραξης.
Το VSDS «συνεργάζεται» αρκετά καλά με τα υπόλοιπα σκορ, με την
παράμετρο της παλινδρόμησης να συσχετίζεται με τη σοβαρότητα τω
συμπτωμάτων της χρόνιας φλεβικής νόσου 172.

 Venous Disability Score: επίπτωση στη λειτουργικότητα του

ασθενούς
Το Venous Disability Score (VDS) παρέχει μία απλή μέτρηση του αντίκτυπου
της νόσου στη λειτουργικότητα του ασθενούς, χρησιμοποιώντας μια τεσσάρων
σημείων κλίμακα (0 έως και 3) [Πίνακας 6]

169

. Αυτό το εργαλείο εκτιμά τα

αποτελέσματα της χρόνιας φλεβικής νόσου στις καθημερινές δραστηριότητες
των ασθενών. Το VDS έχει επικυρωθεί ως ένα μέτρο της σοβαρότητας και
χρησιμοποιείται ως μέτρο αλλαγών μετά το χειρουργείο

. Όπως και με το

172

VCSS, το VDS έχει σχεδιαστεί ως συμπληρωματικό της ταξινόμησης κατά
CEAP παρέχοντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο επίπεδο της έκπτωσης της
λειτουργικότητας που υφίσταται ο ασθενής.
Πίνακας 6: Το Venous Disability Score (VDS.) Από: C. Wittens et al. Eur J Vasc Endovasc Surg
(2015) 49, p. 689.
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Visual Analogue Scale: Οπτική αναλογική κλίμακα
Το Visual Analogue Scale (VAS) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενός
ειδικού συμπτώματος κάθε φορά και όχι την ταυτόχρονη ολική εκτίμηση του
συνόλου των συμπτωμάτων. Είναι ειδικό εργαλείο, ευαίσθητο και διεθνώς
επικυρωμένο. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για την βαθμολόγηση του
πόνου και άλλων συμπτωμάτων, όχι ειδικά για τη χρόνια φλεβική νόσο, αλλά
και για άλλες παθολογίες.
Η κλίμακα του VAS [Εικ. 33] αποτελείται από μία διαβαθμιζόμενη γραμμή
100-mm, οριζόντια ή κάθετη, με την ένδειξη «Καθόλου άλγος ή 0» στο ένα της
άκρο και την ένδειξη «Μέγιστο άλγος ή 10» στην άλλη άκρη. Ο θεράπων
ιατρός εξηγεί τη διαδικασία στον ασθενή και ζητάει από τον ασθενή να
σημειώσει επί της γραμμής το σημείο εκείνο το οποίο αντιπροσωπεύει
καλύτερα την ένταση του πόνου που βιώνει.

Εναλλακτικές εκδόσεις και

επιλογές υπάρχουν, όπως αντικατάσταση της κλίμακας που περιγράφηκε με
μία 5-επίπεδη ή 7-επίπεδη κλίμακα ή με τη χρήση λεκτικού περιγραφέα.

Εικ. 33: Η αναλογική κλίμακα του VAS όπως χρησιμοποιείται στην καθημέρα πράξη. (Από:
Perrin et al. SYM vein consensus statement Int Angiol 2016.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ (“Patient-reported outcomes”)

Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της χρόνιας φλεβικής νόσου «αγγίζουν»
την καθημερινότητα των ασθενών, με σχεδόν το 30% αυτών να εμφανίζει
συμπτώματα καταθλιπτικής νόσου

152

. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής στους

ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής
και ενδελεχούς εκτίμησης του status της νόσου τους. Τα δεδομένα της
βιβλιογραφίας δείχνουν ότι η επιδείνωση της σοβαρότητας της κλινικής
κατηγορίας συνδέεται άρρηκτα με την επιδείνωση της ποιότητας ζωής,
που αναδεικνύεται τόσο με γενικές βαθμονομήσεις όσο και με βαθμονομήσεις
ειδικές της νόσου 175. Ομοίως, η κλινική βελτίωση σχετίζεται με βελτίωση της
ποιότητας ζωής

176

. Τα συστήματα της κλινικής ταξινόμησης εκτιμούν τη

σοβαρότητα της νόσου, ενώ τα εργαλεία για την ποιότητα ζωής αξιολογούν τα
αποτελέσματα που αναφέρει ο ασθενής. Επί του παρόντος, υπάρχει πληθώρα
βαθμονομήσεων της ποιότητας ζωής, αλλά υστερούν σε ευαισθησία στη
μεταβολή των κλινικών συνθηκών.

Γενικές βαθμονομήσεις της ποιότητας ζωής που σχετίζονται με την υγεία
(Generic HRQoL scale)
Το SF-36 Medical Outcomes Study 36 Item Short Form
Η φόρμα του SF-36 χρησιμοποιείται ευρέως, με σωματικούς και ψυχικούς
τομείς, παρέχοντας μία ολιστική εκτίμηση της ευεξίας του ασθενούς [Πίνακας
7]

.

177

Η σωματική παράμετρος αυτού

του

ερωτηματολογίου

που

συμπληρώνεται από τον ασθενή έχει φανεί πως «συνεργάζεται» καλά με τη
σοβαρότητα της φλεβικής νόσου. Μελέτες έχουν δείξει πως όλες οι
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υποκατηγορίες της σωματικής παραμέτρου συνάδουν με τα αποτελέσματα της
ταξινόμησης κατά CEAP όσον αφορά τη σοβαρότητα της νόσου. Δεν ισχύει,
βέβαια, το ίδιο και για την ψυχολογική παράμετρο, καθώς συσχετίσεις με την
ψυχική υγεία 179 και τη ζωτικότητα 178 είναι αδύναμες .

Πίνακας 7: Το SF-36. Από: C. Wittens et al. Eur J Vasc Endovasc Surg (2015) 49, p. 690.

Τα EuroQoL-5D και EuroQoL-VAS
Η EuroQol ομάδα είναι ένα διεθνές, πολυκεντρικό και πολυπαραγοντικό
δίκτυο ερευνητών υπεύθυνο για την αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου και του
επιπέδου της ποιότητας της υγείας. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο [Πίνακας 8]
σχεδιάσθηκε τη δεκαετία του 1990 με στόχο την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου
και απλού μέτρου αξιολόγησης της υγείας για κλινική και οικονομική
εκτίμηση 180. Αποτελείται από ένα περιγραφικό μέρος, που εκτιμά σε πέντε (5)
διαστάσεις (EuroQol-5D) και μία κάθετη, οπτική αναλογική βαθμολόγηση
(VAS-visual analogue score), καταγράφοντας την αυτο-αξιολόγηση της υγείας
του εξεταζόμενου (EuroQol-VAS).
Και τα δύο σκορ μαζί παρέχουν μία κατανοητή και αξιόπιστη μέτρηση της
ποιότητας της υγείας του εξεταζόμενου. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό των (QALYs – quality-adjusted life years) των ετών ζωής
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προσαρμοσμένων στην ποιότητα ζωής ως ένα μέτρο εκτίμησης των ασθενών
με συμπτωματικούς κιρσούς των κάτω άκρων 152.

Πίνακας 8: Το EuroQol-5D και το EuroQol-VAS. Από: C. Wittens et al. Eur J Vasc Endovasc Surg
(2015) 49, p. 690.

Ειδικές για τη νόσο βαθμονομήσεις της ποιότητας ζωής που σχετίζονται με
την υγεία (Disease-specific HRQoL scales)

Ερωτηματολόγιο Aberdeen Varicose Veins
Το

ερωτηματολόγιο

Aberdeen

Varicose

Veins

(AVVQ)

είναι

ένα

ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται από τον εξεταζόμενο ασθενή και
περιλαμβάνει δεκατρείς (13) ερωτήσεις που αφορούν παραμέτρους όπως τα
συμπτώματα, τον κοινωνικό αντίκτυπο της νόσου και την επίδραση της νόσου
στην κοινωνική ζωή του ασθενούς [Πίνακας 9]

181

. Κάθε ερώτηση

βαθμολογείται ανάλογα με τη σοβαρότητα και την παρουσία ή απουσία και τα
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αποτελέσματα συνδυάζονται με το Aberdeen Varicose Veins Symptom
Severity Score από 0 έως 100, όπου και η υψηλότερη βαθμολογία έχει τη
χειρότερη ποιότητα ζωής.
Το AVVQ έχει επικυρωθεί ως ένα μέτρο των αποτελεσμάτων επί της υγείας
των ασθενών με φλεβικούς κιρσούς σε σύγκριση με το SF-36 ερωτηματολόγιο
182

. Είναι αξιόπιστο και έχει ισχυρή συσχέτιση με τα συμπτώματα των

ασθενών. Αρκετοί συγγραφείς θεωρούν πως η ανταπόκριση και η ευαισθησία
του AVVQ είναι ισχυρότερη σε σχέση με άλλα ερωτηματολόγια της ίδιας
κατηγορίας. Ωστόσο, άλλα εργαλεία που αξιολογούν την ποιότητα ζωής χωρίς
να είναι ειδικά για τη φλεβική νόσο, επιτρέπουν τον πιο απλό υπολογισμό των
QALYs, που είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τις συγκρίσεις μεταξύ υγείας
και οικονομίας.
Πίνακας 9: Το Aberdeen Varicose Veins ερωτηματολόγιο. Από: C. Wittens et al. Eur J Vasc
Endovasc Surg (2015) 49, p. 691.

Ερωτηματολόγιο για τη Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (Chronic
Venous Insufficiency Questionnaire - CIVIQ)
To CIVIQ ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε το 1996 στη Γαλλία ως ένα εργαλείο
με αρχικά δεκατέσσερις (14) παραμέτρους και στη συνέχεια με είκοσι (20)
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παραμέτρους, που απαντώνται από τον ίδιο τον εξεταζόμενο και καλύπτει
τέσσερεις (4) πυλώνες: σωματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό-λειτουργικό και του
πόνου/άλγους [Πίνακας 10]
πόντων Likert κλίμακα

184

183, 187

. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται σε μία 5

. Το ερωτηματολόγιο έχει επικυρωθεί στη Γαλλική

έκδοση αλλά και σε πολλές άλλες όπως και στα Ελληνικά το 2004

185, 186

. Το

2010, στην ψυχομετρική επανα - επικυροποίηση αυτού του ερωτηματολογίου,
αναδείχθηκε πάλι η αξιοπιστία του και η αξία του στην εκτίμηση των αλλαγών
στην ποιότητα ζωής μετά τη θεραπεία.
Πίνακας 10: Το CIVIQ-20 ερωτηματολόγιο. (Από: Launois R et al. International Psychometric
Validation of the Chronic Venous Disease Quality of Life Questionnaire (CIVIQ-20). Eur J Vasc
Endovasc Surg (2010) 40, p.786.)
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Η επιδημιολογική και οικονομική μελέτη για τη φλεβική
ανεπάρκεια (VEINES – Venous Insufficiency Epidemiological and
Economic study)

Η επιδημιολογική και οικονομική μελέτη για τη φλεβική ανεπάρκεια
(VEINES)

είναι μία διεθνής, προοπτική μελέτη κοόρτης που εκτιμά τα

επιδημιολογικά
ανεπάρκειας

188

και

οικονομικά

αποτελέσματα

της

χρόνιας

φλεβικής

. Ως μέρος αυτής της μελέτης, αναπτύχθηκε το VEINES

QoL/Sym ως έγκυρο εργαλείο ειδικό για τη χρόνια φλεβική νόσο που εκτιμά
την ποιότητα ζωής των ασθενών και τα συμπτώματα αυτών [Πίνακας 11]

189

.

Σκοπός αυτού του εργαλείου είναι η εκτίμηση της ποιότητας ζωής και των
συμπτωμάτων

σε

ασθενείς

με

ευρεία

κλίμακα

κλινικής

εικόνας

(συμπεριλαμβανόμενων ασθενών με τηλεαγγειεκτασίες, κιρσούς, οίδημα,
βλάβες δέρματος και έλκη κάτω άκρου). Τα ψυχομετρικά τεστ έχουν αποδείξει
πως αυτό το εργαλείο είναι αποδεκτό, αξιόπιστο και έγκυρο σε τέσσερις
διαφορετικές γλώσσες και πως είναι ισχυρά συσχετιζόμενο με το SF-36 και
την κλινική ταξινόμηση κατά CEAP.
Πίνακας 11: Το VEINES QoL/Sym ερωτηματολόγιο. Από: C. Wittens et al. Eur J Vasc Endovasc
Surg (2015) 49, p. 694-5.
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Πίνακας 11 (συνέχεια)

Το VEINES QoL/Sym επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκτίμηση
της ποιότητας ζωής και των συμπτωμάτων ασθενών με οξεία εν τω βάθει
φλεβική θρόμβωση 190.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα εργαλεία για την εκτίμηση – αξιολόγηση των συμπτωμάτων
και σημείων της νόσου και τον αντίκτυπο αυτής στην καθημερινότητα των
ασθενών, γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει πληθώρα αξιόπιστων και έγκυρων
εργαλείων αλλά δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Όλα τα ανωτέρω εργαλεία
χρειάζονται επιπλέον λειτουργικούς ελέγχους και πρέπει να συνδυαστούν
μεταξύ τους για να παρέχουν μία συνολική κλινική εικόνα.
Χρησιμοποιώντας

συνδυαστικά

το

VAS

για

τη

βαθμολόγηση

των

συμπτωμάτων, το VCSS για την εκτίμηση του θεράποντα ιατρού και τα
ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής από τον

ίδιο τον

ασθενή, μπορούμε να εκμαιεύσουμε πληροφορίες για την κλινική σοβαρότητα
της νόσου και την ποιότητα ζωής. Ωστόσο, πάντα τελικός κριτής είναι η
ικανοποίηση του ασθενούς μετά τη θεραπεία καθώς και η βελτίωση των
συμπτωμάτων,

αλλά

ένα

επικυροποιημένο

ερωτηματολόγιο

που

να

ποσοτικοποιεί τα συμπτώματα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα 191.
Όπως γίνεται

αντιληπτό από τα ανωτέρω, η ποσοτικοποίηση των

συμπτωμάτων θα μας βοηθήσει στην κατανόηση της φυσικής πορείας της
νόσου και είναι απαραίτητα στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων
θεραπευτικών τεχνικών. Είναι φανερό πως καλύτερα να ποσοτικοποιούμε τα
συμπτώματα χρησιμοποιώντας βαθμολογία, παρά να τα εκτιμούμε ποιοτικά με
ανάλογα με την απουσία ή την παρουσία τους, δηλαδή με «ναι ή όχι». Με
βάση τη 10cm κλίμακα του VAS μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε όλα τα
συμπτώματα ξεχωριστά το καθένα. Ωστόσο, τα φλεβικά συμπτώματα έχουν
περισσότερες παραμέτρους που τα χαρακτηρίζουν όπως η συχνότητα
εμφάνισης καθώς και η διακύμανση μέσα στην ημέρα. Ένα απλό σκορ που
προτάθηκε από το SYM Vein Consensus, περιλαμβάνει όλα τα φλεβικά
συμπτώματα, τα οποία θα βαθμολογούνται με το ελάχιστο «0» πόντων και το
μέγιστο «9» πόντων, αλλά θα περιλαμβάνει και ένα τριών διαστάσεων
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διάγραμμα του κάθε συμπτώματος βάση της συχνότητας, της ημερήσιας
διακύμανσης και της σοβαρότητας.
Με την παρούσα διδακτορική διατριβή, όπως θα αποδειχθεί και στη
συνέχεια, είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη πρόταση παίρνει «σάρκα
και οστά» αλλά και ταυτόχρονα επικυροποιείται.

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΦΛΕΒΙΚΗ ΝΟΣΟ
Όπως είναι γνωστό το ιστορικό και η φυσική εξέταση είναι οι ακρογωνιαίοι
λίθοι για τη διαφοροδιάγνωση της νόσου του ασθενούς, αλλά και για το
θεραπευτικό πλάνο. Στην περίπτωση της χρόνιας φλεβικής νόσου, το ιστορικό
οφείλει να είναι ενδελεχές και λεπτομερές ειδικότερα όσον αφορά τα
συμπτώματα του ασθενούς και τα χαρακτηριστικά αυτών ενώ στη φυσική
εξέταση οφείλουμε να εξετάσουμε τον ασθενή για κιρσούς κάτω άκρου,
οίδημα καθώς και δερματικές βλάβες

. Οι παραδοσιακές διαγνωστικές

163, 164

δοκιμασίες τύπου Trendelenburg, Perthes και οι υπόλοιπες που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, δεν έχουν ένδειξη στην εξέταση των ασθενών με χρόνια
φλεβική νόσο στη σύγχρονη καθημερινή ιατρική πράξη

. Στις παρακάτω

192

παραγράφους ακολουθεί εκτενής αναφορά στα διαγνωστικά μέσα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στην καθημέρα πράξη.

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DOPPLER
Η εξέταση με φορητή συσκευή Doppler είναι
μία μη επεμβατική διαγνωστική διαδικασία
Εικ. 34: Εικονική αναπαράσταση του
φαινομένου Doppler. (Από: Abigail Thrush et
al. Υπερηχογραφία των αγγείων, 2011.)
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που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες
του φαινομένου Doppler [Εικ. 34]
για να καθορίσει την παρουσία ή
απουσία ροής εντός των φλεβικών
τοιχωμάτων

αλλά

και

τα

χαρακτηριστικά αυτής.

Με τη μέθοδο αυτή δεν παρέχονται
πληροφορίες για τη μορφολογία
του φλεβικού τοιχώματος, οπότε
είναι

ακατάλληλη

καθορισμό

όποιου

για

τον

ανατομικού

στοιχείου της φλεβικής νόσου. Η
αξιοπιστία αυτής της διαγνωστικής
δοκιμασίας στο να αναγνωρίζει την
παλινδρόμηση ή την απόφραξη
εντός μίας εν τω βάθει φλέβας έχει Εικ. 35: Εικονική αναπαράσταση της δοκιμασίας με
εξαιρετικά χαμηλή ειδικότητα. φορητή συσκευή Doppler και γραφική αναπαράσταση
Έρευνες

έχουν

προεγχειρητικός

δείξει

ότι

σχεδιασμός

του γραφήματος κατά τη συμπίεση και τη χαλάρωση

ο της γαστροκνημίας. (Από: Rautio T et al. ur J Vasc
με Endovasc Surg 2002 Nov;24(5):450-5.)

βάση μόνο τη φορητή συσκευή
Doppler [Εικ. 35] και όχι το έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα, οδηγεί σε
λανθασμένο θεραπευτικό πλάνο σε σημαντικό ποσοστό των ασθενών

193

. Σε

μελέτη με σαράντα (40) ασθενείς βρέθηκε πως το έγχρωμο Duplex
υπερηχογράφημα είναι πιο αξιόπιστο από το συνδυασμό φυσικής εξέτασης και
φορητής συσκευής Doppler, με ελάχιστη διαφορά στην αξιοπιστία μεταξύ των
δύο τελευταίων 194.
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ΈΓΧΡΩΜΟ DUPLEX ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Η υπερηχογραφία των φλεβών στηρίζεται στο συνδυασμό της απεικόνισης των
υπερήχων και του κύματος που παράγεται βασιζόμενο στο φαινόμενο Doppler.
Με αυτό το συνδυασμό ανακτούμε πληροφορίες για την ανατομική
μορφολογία καθώς και για τα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά του φλεβικού
δικτύου.

Επιπρόσθετο πλεονέκτημα, η έγχρωμη απεικόνιση της ροής

βελτιώνει την ακρίβεια του υπερήχου και διευκολύνει το έργο του εξεταστή.
Η ανατομία, η ανεπάρκεια των βαλβίδων
[Εικ. 36] και η φλεβική απόφραξη μπορούν
εύκολα και με ακρίβεια να ανιχνευθούν με
τη βοήθεια του υπερήχου

. Με τη

195, 196

χρήση του υπερήχου, είναι δυνατό να
εκτιμήσουμε και το εν τω βάθει φλεβικό
δίκτυο με αρκετή ακρίβεια 197.

Εικ. 36: Βαλβιδική ανεπάρκεια, όπως
αναγνωρίζεται
στο
b-mode
υπερηχογράφημα.

Επιπλέον, η επαναληψιμότητα αυτής της διαγνωστικής μεθόδου

και ο μη

επεμβατικός της χαρακτήρας, την καθιστούν μέθοδο εκλογής για το φλεβικό
σύστημα, οπότε και με την εξέλιξη του υπερήχου, διαγνωστικές μέθοδοι όπως
η φλεβογραφία έχουν πλέον περιορισμένο εύρος ενδείξεων, ενώ μέθοδοι όπως
η ακρόαση του σήματος με τη βοήθεια φορητής συσκευής Doppler έχει
εξαφανιστεί. Το έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα (DUS) θεωρείται η
εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της χρόνιας φλεβικής νόσου 193, 194, 198.

Ωστόσο, η διαγνωστική διαδικασία έχει μειωμένη αξιοπιστία όσον αφορά τη
βατότητα, την απόφραξη ή τη συμπίεση των εν τω βάθει φλεβών του κάτω
άκρου, ενώ υψηλή ακρίβεια έχει αναφερθεί για το μηρο-ιγνυακό τμήμα 199, 200.
Όσον αφορά τις πυελικές φλέβες, η εκτίμηση με διακολπικό υπέρηχο δεν έχει
πλήρως καθοριστεί 201, 202.
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Η χρήση του χρώματος στην απεικόνιση οδηγεί σε διευκόλυνση της όλης
διαδικασίας στα υπό εξέταση τμήματα για την εκτίμηση της βατότητας και την
παλινδρόμησης. Ακόμα και σε περιπτώσεις μεταθρομβωτικού συνδρόμου ο
υπέρηχος μπορεί να διαγνώσει υπολειπόμενες στενώσεις, αποφράξεις ή
ανεπάρκεια των βαλβίδων στα φλεβικά τμήματα που έχουν επηρεαστεί, με
μεγαλύτερη ακρίβεια στην κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου περιοχή. Η
ψηφιακή φλεβογραφία, η αξονική φλεβογραφία και η μαγνητική φλεβογραφία
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαγνωστική εξέταση των φλεβών της
κοιλιακής χώρας και της πυέλου.
Με την εισαγωγή και την εξέλιξη του έγχρωμου Duplex υπερηχογραφήματος,
διαγνωστικές εξετάσεις όπως η πληθυσμογραφία (με εξαίρεση μερικές
εφαρμογές της πληθυσμογραφίας αέρος που θα αναφερθούν και στη συνέχεια)
έχασαν την αξία τους και δεν χρησιμοποιούνται πλέον ως ρουτίνα στην
καθημέρα πράξη.
Το έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα είναι ένα ιδανικό εργαλείο και για την
παρακολούθηση των ασθενών. Μελέτες έχουν δείξει πως ο υπέρηχος που
πραγματοποιείται ένα έτος μετά την χειρουργική επέμβαση εστιάζοντας στην
ανίχνευση νεοαγγείωσης έχει αρκετά υψηλή ακρίβεια στο να προβλέπει την
υποτροπή στη σαφηνο-μηριαία συμβολή μετά την πενταετία

203

. Ο υπέρηχος

επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακρίβεια στον προεγχειρητικό σχεδιασμό
ασθενών, όπως συστήνεται και από τις κατευθυντήριες οδηγίες της
Αμερικανικής

εταιρείας

Αγγειοχειρουργικής

και

της

Αμερικανικής

Φλεβολογικής Εταιρείας (American Venous Forum) 163.
Τα πέντε βασικά στοιχεία που θα ορίσουν ότι μία εξέταση με έγχρωμο Duplex
υπερηχογράφημα είναι πλήρης είναι τα εξής: οι ανατομικές πληροφορίες, η
παρουσία ή απουσία ροής, οι τεχνικές πρόκλησης επιτάχυνσης της ροής, η
μορφολογία και η συμπιεστότητα των φλεβικών τοιχωμάτων. Η εξέταση με
υπέρηχο που περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω παραμέτρους για τη χρόνια
φλεβική νόσο οφείλει να πραγματοποιείται με τον ασθενή σε όρθια θέση και το
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άκρο προς εξέταση σε έξω στροφή σε χαλαρή θέση, ρίχνοντας το βάρος του
ασθενής στο ετερόπλευρο σκέλος.
Για τη διερεύνηση της βατότητας των λαγονίων φλεβών και την ανεπάρκεια
στο επίπεδο της κοινής μηριαίας φλέβας η εξέταση οφείλει να γίνεται σε ύπτια
θέση, ενώ για τον έλεγχο της μηριαίας και ιγνυακής φλέβας για ανεπάρκεια ο
ασθενής οφείλει να είναι όρθιος ενώ ο έλεγχος βατότητας για τα συγκεκριμένα
τμήματα μπορεί να γίνει και σε όρθια και σε ύπτια θέση

198

. Οι εν τω βάθει

φλέβας της κνήμης πρέπει να εξετάζονται με χαλαρούς τους μυς της
γαστροκνημίας.
Γενικά χρησιμοποιούνται υψηλής συχνότητας γραμμικοί ηχοβολείς για τα
κάτω άκρα, αλλά για ενώ τω βάθει φλέβες της κοιλίας ή σε παχύσαρκους
ασθενείς, προσφέρουν καλύτερη εικόνα οι χαμηλότερης συχνότητας curved
array ηχοβολείς. Για έλεγχο της ανεπάρκειας των φλεβών της πυέλου, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί διακολπικός υπέρηχος και αντίστοιχος ηχοβολέας σε
περιπτώσεις συνδρόμου πυελικής συμφόρησης 198.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα έχει
σημαντική θέση και στη διάγνωση της υποτροπής των κιρσών. Η εξέταση με
DUS μπορεί να διαγνώσει την υποτροπή ακόμα και χωρίς της παρουσία
κλινικών ευρημάτων. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν υποτροπή της
παλινδρόμησης/ανεπάρκειας (ή όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία, του
“reflux”) στο DUS αλλά χωρίς κλινικά ευρήματα ή συμπτώματα. Η υποτροπή
στο έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα στην 5ετία αγγίζει το 64%, ενώ η
κλινική υποτροπή το 4%

204

.
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ
Στη χρόνια φλεβική νόσο, οι λειτουργικές αλλαγές του φλεβικού συστήματος
χαρακτηρίζονται από μη επαρκή λειτουργία της μυοφλεβικής αντλίας με
αποτέλεσμα την ανεπαρκή προώθηση όλης της ποσότητας του αίματος από την
γαστροκνημία και την ανεπαρκή μείωση της φλεβικής πίεσης κατά τη βάδιση.
Η μείωση στην φλεβική πίεση που προκαλείται από τη δραστηριότητα των
μυών συνδέεται με αλλαγές στον όγκο του αίματος και είναι άμεσα
συσχετισμένη με τη σοβαρότητα της ΧΦΝ. Οι μεταβολές στον φλεβικό όγκο
μπορούν να καταγραφούν με διάφορες μεθόδους όπως στον αέρα
(αεροπληθυσμογραφία), στο νερό, στο φως (φωτοπληθυσμογραφία), και στη
strain gauge plethysmography ή αλλιώς πληθυσμογραφία με τη χρήση
μανόμετρου 205.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
Η χρήση της πληθυσμογραφίας με
τη

μανόμετρο

[Εικ.

37]

περιγράφηκε για πρώτη φορά το
1953

από

τον

Whitney

και

αναπτύχθηκε ως μία μέθοδος για
την έμμεση μέτρηση της φλεβικής
λειτουργίας

206

.

Εν

συνεχεία,

χρησιμοποιήθηκε στη διάγνωση
της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης Εικ. 37: Σχεδιάγραμμα της πληθυσμογραφίας με τη
και
στην
ποσοτικοποίηση
του χρήση μανομέτρου. (Από: Feliciani G et al. Adv Physiol
μεταθρομβωτικού
Καθορίζοντας

μία

Educ 40: 410–417, 2016; doi:10.1152

συνδρόμου. /advan.00096.2015 ).
σχέση μεταξύ
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πίεσης και όγκου, αυτή η τεχνική μπορεί να «μεταφράσει» μία μείωση του
όγκου σε μείωση της πίεσης 207.

ΦΩΤΟ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ
Η αρχή της φωτοπληθυσμογραφίας [Εικ. 38] ή αλλιώς light reflection
rheography , όπως περιγράφηκε από τον Hertzman το 1937 208, στηρίζεται στο
γεγονός ότι η μετάδοση της αντανάκλασης του φωτός στο υποεπιδερμιδικό
φλεβικό δίκτυο ανιχνεύεται ως ένα μέτρο της αλλαγής του όγκου αίματος στο
δέρμα. Η τεχνική αυτή στην αρχή χρησιμοποιήθηκε για έρευνα πάνω σε
παθήσεις του αρτηριακού δικτύου, αλλά υιοθετήθηκε από τον Abramowitz το
1979 209 για εφαρμογή πάνω στις φλέβες. Τη δεκαετία του 1980, οι Wienert και
Blazek ανέπτυξαν την τεχνική αυτή σε μία πιο τυποποιημένη ψηφιακή μορφή
210, 211

.

Εικ. 38: Σχεδιάγραμμα του τρόπου εφαρμογής της φωτοπληθυσμογραφίας (a) και των
διαγραμμάτων που λαμβάνουμε από την εξέταση, (b): σε φυσιολογικό φλεβικό σύστημα (c):
επί χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. (Από: Allen J Physiol. Meas. 28 (2007) R1–R39
doi:10.1088/0967-3334/28/3/R01).

Η βασική παράμετρος της πληθυσμογραφίας των φλεβών είναι ο χρόνος
επαναπλήρωσης (refill time). Υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο
χρόνο επαναπλήρωσης στην άμεση μέτρηση φλεβικής πίεσης αλλά και στη
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πληθυσμογραφία

208, 212

. Ωστόσο, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του χρόνου

επαναπλήρωσης και του βαθμού της φλεβικής νόσου 213, 214.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΟΣ
Με τη χρήση της πληθυσμογραφίας αέρος [Εικ. 39], οι αλλαγές στον όγκο
μπορούν να μετρηθούν, με το Δείκτη Πλήρωσης των Φλεβών ή Venous Filling
Index – VFI να είναι η πιο σημαντική παράμετρος

. Επίσης, η

215, 216

ποσοτικοποίηση της παλινδρόμησης αλλά και το κλάσμα εξώθησης του
αίματος μπορούν να εκτιμηθούν με αυτή τη διαγνωστική μέθοδο και μας
παρέχουν μία ολιστική εκτίμηση της λειτουργικότητας του κάτω άκρου, αλλά
και της επιδείνωσης της λειτουργίας σε περιπτώσεις φλεβικής απόφραξης ή
βαλβιδικής ανεπάρκειας, ποσοτικοποιώντας τη δυσλειτουργία της μυϊκής
αντλίας 217.
Από τη στιγμή που εξελίχθηκαν, το έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα και
άλλες εναλλακτικές διαγνωστικές τεχνικές, οι διάφοροι τύποι εξετάσεων της
πληθυσμογραφίας θεωρούνται λιγότερο σημαντικές για την καθημέρα πράξη

Εικ. 39: Τα στάδια της πληθυσμογραφίας αέρος. (Από: AbuRahma et al. Rutherford’s
Vascular Surgery, 9th edition, Vol. 1, p.261).
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και δεν συμπεριλαμβάνονται ως αυτούσια διαγνωστικά εργαλεία της χρόνιας
φλεβικής νόσου. Η πληθυσμογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη φλεβική λειτουργία
για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και μετεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών
217

215-

.

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

Στην καθημέρα πράξη, η ποσοτικοποίηση του οιδήματος στο σκέλος είναι
σημαντική στην παρακολούθηση ενός ασθενούς με ΧΦΑ ή λεμφοίδημα. Η
ακριβής ποσοτικοποίηση του οιδήματος είναι δύσκολη, έτσι στην καθημερινή
πρακτική μετράται ο όγκος. Η ογκομετρία [Εικ. 40] είναι κατάλληλη μόνο για
μετρήσεις όγκου των άκρων. Με την ογκομετρία μπορεί να προσδιοριστεί η
αποτελεσματικότητα των αντι - οιδηματικών θεραπειών, των χειρουργικών
επεμβάσεων ή της θεραπείας συμπίεσης με ελαστικές κάλτσες (compression
stockings) 218.
Η ογκόμετρηση πραγματοποιείται με τον ασθενή σε όρθια θέση, εμβυθίζοντας
το πόδι σε μία δεξαμενή με νερό. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να
υπολογιστούν ο αποβαλλόμενος όγκος νερού (expelled volume - EV) σε ml, ο
ρυθμός επαναπλήρωσης (refilling rate, Q: ml/100ml x minute) και ο συνολικός
όγκος του άκρου ποδός (σε ml). Η χρήση της ογκομετρίας του άκρου ποδός
έγκειται στο να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα της θεραπείας συμπίεσης σε
ασθενείς με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και να προβλέψουμε τα αποτελέσματα
των θεραπευτικών παρεμβάσεων στο επιπολής φλεβικό δίκτυο σε περιπτώσεις
με φλεβικό έλκος

. Επομένως, η ογκομετρία του άκρου ποδός δεν έχει

220

ένδειξη ως εξέταση ρουτίνας σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο 219.
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Εικ. 40: Ογκομετρία άκρου ποδός. (Από: Henscke N Responsiveness of Two
Methods for Measuring Foot and Ankle Volume. Foot and Ankle International
2006;27: 826-832).

ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ
Αποτελεί την κατεξοχήν απεικονιστική μέθοδο και των τριών φλεβικών
συστημάτων. Γίνεται μετά από έγχυση σκιαγραφικού σε φλέβα του επιπολής
φλεβικού συστήματος και λήψη ακτινογραφιών σε όλο το μήκος τους σκέλους
ή της περιοχής προς εξέταση. Η χρήση της φλεβογραφίας έχει μειωθεί
σημαντικά για τους ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο, μετά την ανάπτυξη του
έγχρωμου Duplex υπερηχογραφήματος. Για τη διάγνωση της ανεπάρκειας του
επιπολής ή εν τω βάθει φλεβικού δικτύου και του δικτύου των
διατιτραινουσών φλεβών, το έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα είναι το ίδιο
αξιόπιστο με τη φλεβογραφία

. Ωστόσο, για τη διάγνωση του συνδρόμου

195

πυελικής συμφόρησης, για τη θρόμβωση των πυελικών φλεβών και για τις
αγγειακές δυσπλασίες, όταν οι εναλλακτικές απεικονιστικές εξετάσεις έχουν
ασαφή αποτελέσματα, η φλεβογραφία είναι απαραίτητη για την τελική
διάγνωση.
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ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ
Πραγματοποιείται έγχυση ραδιοφαρμάκου σε φλέβα του επιπολής φλεβικού
συστήματος και απεικονίζονται θέσεις απόφραξης ή ενεργοί θρόμβοι τόσο του
επιπολής όσο και του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος. Αποτελεί εξέταση
του παρελθόντος η οποία έχει εγκαταλειφθεί όσον αφορά την καθημέρα
ιατρική πράξη.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ
Με την αξονική και τη μαγνητική φλεβογραφία, οι οποίες έχουν εξελιχθεί
σημαντικά τα τελευταία έτη, έχουμε μια ακριβή τρισδιάστατη αναπαράσταση
του συνόλου του

φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων

221-226

. Είναι

ιδιαίτερα χρήσιμες στη διάγνωση των συγγενών αγγειακών δυσπλασιών και
της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Σε περιπτώσεις λαγονο-κοιλικής ή
πυελικής φλεβικής παθολογίας (μεταθρομβωτική απόφραξη, σύνδρομο MayTurner, σύνδρομο πυελικής συμφόρησης) ή γενικότερα άνωθεν του
βουβωνικού συνδέσμου φλεβικής παθολογίας, η αξονική και η μαγνητική
φλεβογραφία είναι αξιόπιστα εργαλεία 227-232.
Ωστόσο, υπάρχουν ασαφή επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την αληθή
αποτελεσματικότητα αυτών των δύο τεχνικών λόγω της ετερογένειας που
παρατηρείται στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία.
Αξίζει να σημειωθεί πως, όσον αφορά ασθενείς με φλεβικούς κιρσούς, η χρήση
της αξονικής και της μαγνητικής φλεβογραφίας πρέπει να περιορίζεται στις
ανωτέρω αναφερθείσες ενδείξεις.
Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, η χορήγηση του ενδοφλέβιου
σκιαγραφικού που απαιτείται για τη διενέργεια αυτών των δύο απεικονιστικών
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εξετάσεων,

αντενδείκνυται.

Σημαντικό

μειονέκτημα

της

μαγνητικής

φλεβογραφίας είναι ο μεγαλύτερος χρόνος που απαιτείται για τη διενέργεια της
εξέτασης σε σύγκριση με την αξονική φλεβογραφία, ενώ στην περίπτωση της
αξονικής φλεβογραφίας, σημαντικότατο μειονέκτημα παραμένει η έκθεση
στην ακτινοβολία.
Και οι δύο τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση της εν τω
βάθει φλεβικής θρόμβωσης/απόφραξης, αλλά η μαγνητική φλεβογραφία έχει
τη δυνατότητα να μας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις πέριξ δομές
αλλά και για τις ενδαγγειακές ανωμαλίες, καθιστώντας τη πιο χρήσιμη στη
διαμόρφωση του θεραπευτικού πλάνου (ενδαγγειακή ή ανοικτή χειρουργική)
221

.

Η απόφαση για το ποια από τις δύο απεικονιστικές εξετάσεις θα
χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες και την
εμπειρία των ιατρών του κάθε τμήματος στο να διενεργούν και να εκτιμούν
την κάθε μία εξέταση.
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ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ (IntraVascular UltraSound IVUS)
Συμπληρωματικά με τις προαναφερθείσες τεχνικές, ο ενδαγγειακός υπέρηχος
είναι μία επεμβατική [Εικ. 41] αλλά και απεικονιστική μέθοδος κατάλληλη για
την εκτίμηση, διάγνωση και αντιμετώπιση της λαγονο-κοιλικής φλεβικής
παθολογίας

228-233

. Για την εκτίμηση της χρόνιας φλεβικής απόφραξης ή

ανεπάρκειας και για το σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου σε περιπτώσεις
χειρουργικής ανακατασκευής του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου, όλες οι
ανωτέρω απεικονιστικές εξετάσεις αλλά και ο ενδαγγειακός υπέρηχος έχουν
χρησιμοποιηθεί. Σημαντικό πλεονέκτημα του ενδαγγειακού υπερήχου, είναι η
δυνατότητα της μέτρησης των φλεβικών πιέσεων που μπορεί να πιστοποιήσει
εάν τα φλεβικά παράπλευρα δίκτυα είναι ικανά στο να μειώσουν
αποτελεσματικά

τη

φλεβική

υπέρταση βάδισης.
Βάσει

των

κατευθυντήριων

οδηγιών, όταν η χρήση της
μαγνητικής και της αξονικής
φλεβογραφίας δεν ενδείκνυται,
ο

ενδαγγειακός

υπέρηχος

θεωρείται ως μία επιπρόσθετη
εναλλακτική τεχνική για τη
διάγνωση και θεραπεία της
λαγονο-κοιλικής απόφραξης
238

234-

.

Εικ. 41: Ενδεικτική εικόνα τοποθέτησης ενδονάρθηκα με τη
χρήση ενδαγγειακού υπερήχου σε ασθενή με σύνδρομο
May-Turner. (Από: Villalba L. , EndoVascular Today 2018;17:
71-102.)
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 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Η φλεβεκτατική στεφάνη [Εικ. 42] (corona
phlebectatica) στην περιοχή των σφυρών
(ενδοδερμικές

ευρυαγγείες

σε

σχήμα

βεντάλιας), είναι η πιο κοινή αρχική
εκδήλωση της φλεβικής νόσου (CEAP C1)
και αποτελεί παθογνωμονικό εύρημα.
Εν συνεχεία, παρατηρούνται μεμονωμένοι Εικ.
κιρσοί στην γαστροκνημία, συνήθως μετά

42: Η φλεβεκτατική στεφάνη,
παθογνωμονικό σημείο φλεβικής νόσου.

ως

από παρατεταμένη ορθοστασία ή κατά τη διάρκεια της κύησης στις γυναίκες.
Με την εξέλιξη της νόσου, οι φλέβες διατείνονται, γίνονται ελικοειδείς λόγω
αύξησης και του μήκους τους, ενώ είναι και πιο εμφανείς ιδίως στο εγγύς
τμήμα του σκέλους. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι οι κιρσοί αναπτύχτηκαν
γρήγορα σε μέγεθος και αριθμό κατά την πρώτη τους εγκυμοσύνη, με
περαιτέρω εξέλιξη σε κάθε επόμενη κύηση.
Το οίδημα είναι ένα πρώιμο σύμπτωμα της φλεβικής νόσου. Οι ασθενείς
συνήθως παρατηρούν μια ήπια διόγκωση, η οποία περιορίζεται σε μια γραμμή
στην κορυφή από τις κάλτσες τους. Όμως, καθώς η νόσος επιδεινώνεται, το
οίδημα επεκτείνεται σε όλη τη γαστροκνημία. Σε αντίθεση με το οίδημα του
λεμφοιδήματος, η περιοχή των μεταταρσίων μένει ανέπαφη στα πρώτα στάδια
της φλεβικής νόσου. Αν και το εντύπωμα κατά την πίεση είναι χαρακτηριστικό
του λεμφοιδήματος, αυτό που το καθορίζει είναι ο βαθμός της υποδόριας
ίνωσης η οποία επηρεάζεται κυρίως από τη διάρκεια της νόσου και την
εμφάνιση επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων, ανεξάρτητα από την αιτίαφλεβική ή λεμφική 239.
Διάφοροι τύποι άλγους συνδέονται με τη χρόνια φλεβική νόσο. Η πιο συχνή
περιγραφή είναι το αίσθημα βάρους ή ο πόνος που εμφανίζεται μετά από
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παρατεταμένη ορθοστασία. Σε αντίθεση με την αρτηριακή νόσο, το περπάτημα
ή η ανύψωση του σκέλους μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Ορισμένοι ασθενείς
αισθάνονται πόνο και ευαισθησία κατά μήκος της πορείας των διατεταμένων
κιρσών. Οι ασθενείς με σοβαρή παλινδρόμηση μπορεί να παραπονεθούν για
φλεβική χωλότητα ή να έχουν σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις.
Η λιποδερματοσκλήρυνση [Εικ. 43] μειώνει δραματικά την ακεραιότητα του
προσβεβλημένου δέρματος, και ένα μικρό τραύμα μπορεί να οδηγήσει σε
σχηματισμό έλους, που αποτελεί και το τελικό στάδιο χρόνιας φλεβικής νόσου
(CEAP C6) 240.

Εικ. 43: Η εξέλιξη της χρόνιας φλεβικής νόσου, σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά CEAP.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΗΣ

ΧΡΟΝΙΑΣ

ΦΛΕΒΙΚΗΣ

ΝΟΣΟΥ

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Στην αρχαία Ελλάδα, ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, ως θεραπεία για
τους κιρσούς των κάτω άκρων είχε συστήσει την άμεση παρακέντηση αυτών
και ταυτόχρονη συμπίεση του άκρου

. Τετρακόσια χρόνια αργότερα, ο

241

Celsus πραγματοποίησε την πρώτη τοπική εκρίζωση της εποχής με τη χρήση
αγκιστροειδών εργαλείων ή hooks για τους κιρσούς. Ο Γάλλος χειρουργός
Pravaz ήταν ο ιθύνων νους της ανακάλυψης της «τεχνικής με τη σύριγγα» για
τις ενδαγγειακές ενέσεις το 1831, ενώ αργότερα ο Petrequin εισήγαγε τη
μέθοδο της σκληροθεραπείας για τους κιρσούς.
Μετά από τα απογοητευτικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και
κυρίως από τον Smith το 1939, η τεχνική που χρησιμοποιούσαν
εγκαταλείφθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 1944, ο Orbach εισήγαγε
την τεχνική «μπλοκαρισμένου αέρα» ή αλλιώς «air-block» για να αποφύγει τη
διάλυση του ενέσιμης σκληρυντικής ουσίας αλλά και για να δημιουργήσει
στενή επαφή με το ενδοθήλιο, ένα βήμα που προ-οικονομούσε τη
σκληροθεραπεία αφρού που χρησιμοποιούμε σήμερα 242.
Ο Trendelenburg πρότεινε την απολίνωση της μείζονος σαφηνούς φλέβας στη
μεσότητα του μηρού το 1891, σαν ένα βήμα για τον έλεγχο των περιφερικών
κιρσών

243

. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ήταν η «εξωτερική

εκρίζωση ή external stripping» από τον Mayo και η μέθοδος του Babcock με
την «ενδοαυλική εκρίζωση ή intraluminal technique» και οι δύο στις αρχές του
20ου αιώνα, ενώ αργότερα ο Oesch (περί το 1963) περιέγραψε την τεχνική
«pin-stripping»

244

. Ο Muller το 1956 αναθεώρησε την τεχνική προσθέτοντας

και τις εκριζώσεις των κιρσών με hooks από πολύ μικρές τομές 245.
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Οι ελαστικές κάλτσες εφευρέθηκαν από τον Jobst το 1930 σαν αποτέλεσμα
προσωπικής εμπειρίας, αφού ήταν μηχανικός και υπέφερε από φλεβικά έλκη.
Επίσης, παρατήρησε ότι κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των κάτω άκρων στην
πισίνα του τα συμπτώματά του υποχωρούσαν, συμπεραίνοντας πως το
αυξανόμενο βάθος του νερού ήταν το μυστικό για την επούλωση και τη
θεραπεία του προβλήματός του. Έτσι, ανακάλυψε τις ελαστικές κάλτσες
διαβαθμιζόμενης συμπίεσης 84.
Την τελευταία πεντηκονταετία, παρουσιάστηκαν οι χειρουργικές επεμβάσεις
παράκαμψης ή επεμβάσεις κατά May-Husni

246

και Palma

247

οι οποίες είναι η

χειρουργική θεραπεία της απόφραξης της μηριαίας φλέβας και τη λαγονίου
φλέβας αντίστοιχα. Ο Gloviczki, μερικά χρόνια αργότερα, παρουσίασε την
πειραματική δουλειά του πάνω στις παρακάμψεις μείζονων φλεβικών
στελεχών της κοιλιάς με συνθετικά μοσχεύματα και την ταυτόχρονη
δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας. Παράλληλα, ο Eklof περιέγραφε το
όφελος της δημιουργίας της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας μετά τη
θρομβεκτομή της λαγονίου φλέβας. Τον ίδιο καιρό, οι πρωτοπόροι Kistner και
Raju έκαναν τις πρώτες ανακατασκευές βαλβίδων και μεταφορά βαλβίδων
250,251

.

Ο Hauer το 1985 εισήγαγε την ενδοσκοπική μέθοδο απολίνωσης των
διατιτραίνουσων φλεβών ή SEPS (subfascial endoscopic perforator surgery)
252

. Η χρήση των αεροθαλάμων και των ενδονάρθηκων στο φλεβικό σύστημα

δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1991 από τον Okrent ο οποίος
χρησιμοποίησε τους αεροθαλάμους της αγγειοπλαστικής εκείνης της εποχής
και το 1994 από τον Semba, ο οποίος εισήγαγε και ενδονάρθηκα. Και οι δύο
τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν επιπρόσθετα της θρομβόλυσης με καθετήρα στο
επίπεδο του λαγονομηριαίου φλεβικού άξονα

253,

254

. Η τοποθέτηση

ενδονάρθηκα σε ασθενείς με απόφραξη της λαγονίου φλέβας και χρόνια
φλεβική ανεπάρκεια δημοσιεύθηκε το 2000 από τον Neglen με μία μεγάλη
σειρά ασθενών 255.
Οι ενδαγγειακές επεμβάσεις για τους φλεβικούς κιρσούς αναπτύχθηκαν τη
δεκαετία του 1990 και περιλαμβάνουν το θερμικό, χημικό, μηχανοχημικό

129

καυτηριασμό για νόσο της μείζονος ή της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας αλλά
βασίζονται στην πρώιμη δουλειά που είχε γίνει τη δεκαετία του 1960 πάνω
στις μικρο-παρακεντήσεις και τους καυτηριασμούς των κιρσών και της
μείζονος σαφηνούς με τροποποιημένη συσκευή διαθερμίας.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ
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ΤΗΣ

ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
Η θεραπεία συμπίεσης, παρά την ανάπτυξη και εξέλιξη των διάφορων υλικών
και

τεχνικών,

παραμένει

ο

ακρογωνιαίος

λίθος

της

συντηρητικής

αντιμετώπισης της χρόνιας φλεβικής νόσου. Βασικά πλεονεκτήματα της
μεθόδου είναι η ευκολία στη χρήση και εφαρμογή της συμπίεσης, ο μη
επεμβατικός

χαρακτήρας

των

διαφορετικών

τεχνικών

και

η

αποτελεσματικότητα στο να αντιμετωπίζεται αιτιοπαθογενετικά η φλεβική
υπέρταση, που είναι ο κύριος παθοφυσιολογικός μηχανισμός της χρόνιας
φλεβικής νόσου.
Οι πιο συχνές μορφές της θεραπείας συμπίεσης των κάτω άκρων είναι οι
ελαστικές κάλτσες συμπεριλαμβανόμενων των ελαστικών [Εικ. 44] και μη
ελαστικών επιδέσμων (κοντής και μακριάς έκτασης), του καλσόν και της
διαλείπουσας συμπίεσης με χρήση αεροθαλάμου. Ο μηχανισμός δράσης των
διαφόρων τεχνικών συμπίεσης είναι όμοιος και αφορά τη συμπίεση των
επιπολείς και των εν τω βάθει φλεβών καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας
της μυϊκής αντλίας οδηγώντας σε μείωση της περιπατητικής φλεβικής πίεσης
(AVP) και του οιδήματος.
Βάσει των ανωτέρω αλλά και των
κατευθυντήριων οδηγιών, οι ελαστικές
κάλτσες

συνίσταται

ως

μία

αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης
των σημείων και των συμπτωμάτων της
χρόνιας φλεβικής νόσου 256,257.

Εικ. 44: Ένας τύπος ζεύγους ελαστικών
καλτσών διαβαθμιζόμενης συμπίεσης
κάτωθεν του γόνατος.
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Εν συντομία, παρακάτω, θα αναφερθούν οι εφαρμογές της χρήσης της
θεραπείας συμπίεσης σε διάφορες κατηγορίες ασθενών με χρόνια φλεβική
νόσο.

Η χρήση της θεραπείας συμπίεσης σε ασθενείς με χρόνια φλεβική
νόσο χωρίς έλκος (C0 – C4)

Οι ελαστικές κάλτσες διαβαθμιζόμενης συμπίεσης είναι η πεμπτουσία της
συντηρητικής αντιμετώπισης της χρόνιας φλεβικής νόσου τάξεων C0 έως και
C4 για δεκαετίες. Συμπιέζουν τους φλεβικούς κιρσούς, μειώνουν την
παλινδρόμηση του φλεβικού αίματος και βελτιώνουν τη λειτουργία της μυϊκής
αντλίας της γαστροκνημίας.
Πρόσφατα

αποδείχθηκε

πως

οι

ελαστικές

κάλτσες

προοδευτικά

διαβαθμιζόμενης συμπίεσης (ασκούν υψηλότερη πίεση στη γαστροκνημία σε
σύγκριση με το σφυρό) εκτός του ότι είναι πιο εύκολες στη χρήση, είναι και
πιο αποτελεσματικές στο να βελτιώνουν τον πόνο και τα υπόλοιπα
συμπτώματα του κάτω άκρου

258

. Αυτά τα πλεονεκτήματα των ελαστικών

καλτσών προοδευτικής διαβαθμιζόμενης συμπίεσης, πιθανώς, σχετίζονται με
την παρατήρηση πως αυτού του τύπου οι κάλτσες έχουν πιο σαφές αποτέλεσμα
πάνω στη λειτουργία της φλεβικής αντλίας σε σύγκριση με τις κλασσικές
ελαστικές κάλτσες διαβαθμιζόμενης συμπίεσης

259

. Επιπλέον, η υψηλότερη

πίεση στη γαστροκνημία κατά τη διάρκεια της βάδισης φαίνεται να είναι ο
λόγος που οι μη ελαστικοί επίδεσμοι είναι αιμοδυναμικά πιο αποτελεσματικοί
σε σχέση με τις ελαστικές κάλτσες 260.
Παρά τη δημοτικότητα της ελαστικής κάλτσας, μέχρι πρόσφατα, η
αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την ανεπάρκεια του επιπολής φλεβικού
δικτύου και το μεταθρομβωτικό σύνδρομο είναι ασαφής γιατί δε βασίζεται σε
τυχαιοποιημένες μελέτες

. Ωστόσο, μία τυχαιοποιημένη μελέτη, μικρού

256, 260

αριθμού ασθενών που πραγματοποιήθηκε στην κλινική μας 261 κατέληξε πως οι
ελαστικές

κάλτσες

διαβαθμιζόμενης

συμπίεσης

βελτιώνουν

τη
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συμπτωματολογία των ασθενών με χρόνια φλεβική νόσο, ακόμα και μετά από
χρήση μίας εβδομάδας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν επαρκή δεδομένα από μη
τυχαιοποιημένες μελέτες και από την κλινική εμπειρία για να δικαιολογήσουν
και να προτείνουν τη χρήση τους στους ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο με
σκοπό τη βελτίωση των συμπτωμάτων 256 και της ποιότητας ζωής τους257.
Αξίζει να αναφερθούμε και στις δυσκολίες της χρήσης της ελαστικής κάλτσας.
Βάσει σχεδιασμού της ύφανσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι
ελαφρώς δύσκολο αλλά και χρονοβόρο, ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες, η
καθημερινή χρήση της κάλτσας. Ταυτόχρονα, η θερμότητα που προκαλεί λόγω
της ύφανσης και ο συνδυασμός του κνησμού και του εκζέματος, οδηγούν στη
μη συμμόρφωση αρκετών ασθενών

262

. Επιπρόσθετα προβλήματα προκύπτουν

όταν υπάρχει βλάβη του δέρματος, ενώ

βασική αντένδειξη παραμένει η

περιφερική αγγειακή νόσος του κάτω άκρου. Αξίζει να τονιστεί στους ασθενείς
πως οι ελαστικές κάλτσες οφείλουν να έχουν άριστη εφαρμογή στο κάτω άκρο
ούτως ώστε να αποδώσουν τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα αλλά και πως
πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 - 4 μήνες, ανάλογα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

Η χρήση της θεραπείας συμπίεσης σε ασθενείς με φλεβικό έλκος
(C5 – C6) και σε υποτροπή αυτού

Οι επίδεσμοι συμπίεσης έχουν
αποδείξει την αξία τους στη
βελτίωση της επούλωσης του
έλκους σε σύγκριση με την
καθιερωμένη φροντίδα χωρίς
τη χρήση συμπίεσης

263-265

. Εικ. 45: Το μη ελαστικό σύστημα της Unna boot. (Από:
Partsch H et al. Wounds International 2019;10:28-32).
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Ένας εναλλακτικός τρόπος περίδεσης είναι η μη ελαστική συμπίεση που
περιλαμβάνει την Unna boot (επίδεσμος συμπίεσης που είναι εμποτισμένος με
πάστα οξειδίου του ψευδάργυρου) [Εικ. 45] και το μη ελαστικό σύστημα
συμπίεσης που βασίζεται στους ρυθμιζόμενους Velcro ιμάντες που μπορούν να
αλλάζουν και να προσαρμόζονται καθημερινά ανάλογα με το οίδημα και τις
εκκρίσεις του έλκους 266.
Ωστόσο, το να συμπεριλαμβάνεται ένα ελαστικό συστατικό στο σύστημα
περίδεσης είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την επούλωση του έλκους, σε
σύγκριση με το να μη χρησιμοποιηθεί

. Σε μία ιστορική τυχαιοποιημένη

265

μελέτη του 1988, αποδείχθηκε πως η χρήση της περίδεσης συμπίεσης
τεσσάρων στρωμάτων ή four layer compression bandage [Εικ. 46], όπως είναι
γνωστή στη βιβλιογραφία, με πίεση τουλάχιστον 40mmHg για μία εβδομάδα
είναι πιο αποτελεσματική από άλλους τρόπους συμπίεσης μικρότερης πίεσης.
Ωστόσο και άλλοι τύποι συμπίεσης που εφαρμόζουν την ίδια υψηλή πίεση,
όπως ο επίδεσμος συμπίεσης δύο ή τριών στρωμάτων, η Unna boot και οι
υψηλής συμπίεσης ελαστικές κάλτσες, έχουν αποδείξει πως είναι εξίσου
αποτελεσματικοί με τον επίδεσμο τεσσάρων στρωμάτων 268-276. Πιθανώς, αυτό
είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης και εξέλιξης των υλικών και των μεθόδων
καθώς και της καλύτερης συμμόρφωσης και εξοικείωσης των ασθενών με τους
1ο στρώμα

3ο στρώμα

2ο στρώμα

4ο στρώμα

Εικ. 46: Η περίδεση συμπίεσης τεσσάρων στρωμάτων ή four layer compression bandage.
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νεότερους τρόπους συμπίεσης

. Ωστόσο, βάσει μελέτης του 2012, ο

277

επίδεσμος τεσσάρων στρωμάτων οδηγεί σε πιο γρήγορη επούλωση των ελκών
σε σύγκριση με τον βραχείας έκτασης επίδεσμο ή short stretch bandage 265.

Μέχρι να υπάρξουν μελλοντικές μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες που θα
καθορίσουν τη βέλτιστη και πιο αποτελεσματική θεραπεία συμπίεσης,
συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες, η θεραπεία συμπίεσης να
πραγματοποιείται με όποια μέθοδο μπορεί να συμμορφωθεί καλύτερα ο
ασθενής 263, 264.
Η θεραπεία συμπίεσης έχει σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη της υποτροπής
του έλκους και πιο αποτελεσματική θεωρείται η συμπίεση με υψηλότερες
πιέσεις συμπίεσης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι ανεκτό από τον ασθενή

278

.

Αφού επουλωθεί το έλκος, μετά τους επιδέσμους συμπίεσης, θα πρέπει ο
ασθενής να συμμορφωθεί με τις ελαστικές κάλτσες στην υψηλότερη πίεση που
μπορεί να ανεχθεί, ιδανικά 25 - 35mmHg στο επίπεδο των σφυρών 279.
Σύμφωνα με την τυχαιοποιημένη μελέτη ESCHAR που δημοσιεύθηκε το 2007,
η

συμπίεση

με

τον

επίδεσμο

τεσσάρων

στρωμάτων

είναι

εξίσου

αποτελεσματική με το συνδυασμό χειρουργικής αντιμετώπισης και συμπίεσης
με ελαστικές κάλτσες όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη επούλωση του φλεβικού
έλκους, αλλά τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι επισφαλή όσον αφορά την
υποτροπή σε σύγκριση με τη συνδυαστική θεραπεία χειρουργείου και
συμπίεσης 280.

Η

διαλείπουσα

αεροθάλαμο

συμπίεση

με

(Intermittent

Pneumatic Compression - IPC)
[Εικ. 47] βελτιώνει σημαντικά τη
φλεβική επιστροφή σε ασθενείς που
χρησιμοποιούν
επιδέσμους

ελαστικούς

, ενώ η διαλείπουσα

281

Εικ. 47: Το σύστημα διαλείπουσας πνευματικής
συμπίεσης (IPC).
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συμπίεση σε συνδυασμό με τις ελαστικές κάλτσες φαίνεται ότι επιταχύνει το
χρόνο επούλωσης των φλεβικών ελκών σε σύγκριση με τις ελαστικές κάλτσες
ως μονοθεραπεία 282.
Τρεις μεταγενέστερες μελέτες είτε αποτύχανε

283

να αναδείξουν το όφελος της

IPC σε συνδυασμό με άλλη θεραπεία συμπίεσης είτε ανέδειξαν οριακό όφελος
. Αυτά τα αποτελέσματα εγείρουν ανησυχία για την αποτελεσματικότητα

284, 285

της IPC

286

. Ωστόσο, σε μελέτη στην οποία συμπεριελήφθησαν ασθενείς με

φλεβικά έλκη που δε χρησιμοποιούσαν άλλη θεραπεία συμπίεσης, η ταχεία
IPC (δηλαδή μία βραχεία συμπίεση διάρκειας 6.5sec, τρεις φορές το κάθε
λεπτό) επούλωσε 86% των φλεβικών ελκών σε αντίθεση με τη βραδεία IPC
(μία συμπίεση διάρκειας 90sec κάθε τρία λεπτά) η οποία επούλωσε το 61%
κατά τη διάρκεια εξάμηνης παρακολούθησης 287.
Έχει προταθεί ότι η διαλείπουσα συμπίεση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε
ασθενείς με ανθεκτικό οίδημα και σημαντική εξέλκωση του κάτω άκρου, μετά
από αποτυχία της εξάμηνης θεραπείας με τις καθιερωμένες μεθόδους
συμπίεσης όπως οι ελαστικές κάλτσες 288.
Η διαλείπουσα συμπίεση είναι αποτελεσματική και στη χρόνια φλεβική
ανεπάρκεια

και

οι

υψηλότερες

πιέσεις

συμπίεσης

σχετίζονται

με

σημαντικότερη μείωση του όγκου του κάτω άκρου σε ασθενείς με χρόνιο
φλεβικό οίδημα

289

, ενώ προσφέρει και συμπτωματική θεραπεία στους

ασθενείς με μεταθρομβωτικό σύνδρομο 290, 291.

Η χρήση της θεραπείας συμπίεσης σε ασθενείς μετά από επέμβαση
(ανοικτή ή ενδαγγειακή)

Η θεραπεία συμπίεσης καταλαμβάνει σημαντική θέση όχι μόνο στην
προεγχειρητική αντιμετώπιση του ασθενούς αλλά και στη μετεγχειρητική, είτε
έχει προηγηθεί ανοικτή επέμβαση είτε ενδαγγειακή επέμβαση. Βάσει μεταανάλυσης του 2013, τόσο η μεγάλης διάρκειας συμπίεση (3 - 6 εβδομάδες) όσο
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και η μικρής διάρκειας συμπίεση (περίπου για μία εβδομάδα) μετά το
χειρουργείο της σαφηνεκτομής, μειώνει το μετεγχειρητικό πόνο, τον όγκο του
κάτω άκρου, την επίπτωση των επιπλοκών και την απουσία από τη δουλειά,
σε παρόμοια ποσοστά

292

. Μετά από σαφηνεκτομή για φλεβικό έλκος, ειδικά

μετά από εκρίζωση της μείζονος σαφηνούς έως το γόνατο ή επί υπολειπόμενης
νόσου, η συνέχιση της θεραπείας συμπίεσης είναι απαραίτητη.
Επιπλέον, μετά τον ενδαγγειακό καυτηριασμό με Laser (EVLA), η χρήση της
ελαστικής κάλτσας υψηλής συμπίεσης (περί τα 35mmHg) για μία εβδομάδα
μειώνει σημαντικά τον μετεπεμβατικό πόνο και βελτιώνει τη σωματική
λειτουργία, σε αντίθεση με τη χρήση της ίδια κάλτσας για μόνο δύο ημέρες 293.
Ομοίως, μετά τη σκληροθεραπεία με αφρό, η συμπίεση με επίδεσμο για μία
ημέρα και οι αντιθρομβωτικές κάλτσες χωρίς συμπίεση για δεκαπέντε ημέρες
είχαν ισάξια αποτελέσματα με τη χρήση επιδέσμου για πέντε ημέρες 294, 295.
Η χρήση της ελαστικής κάλτσας (23-32mmHg) για τρεις εβδομάδες μετά τη
σκληροθεραπεία

σε

αποτελεσματικότητά

της

τηλεαγγειεκτασίες
βάσει

της

έχει

κλινικής

αποδείξει
«εξαφάνισης»

την
των

τηλεαγγειεκτασιών 296.
Μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του τύπου και της
διάρκειας της συμπίεσης μετά τη σαφηνεκτομή, ειδικότερα όταν επιτελείται
για φλεβικό έλκος.
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PHYSICAL METHODS: ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΝΑΡΡΟΠΗ ΘΕΣΗ
ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
Φυσιοθεραπεία

Στους ασθενείς με χρόνιες φλεβικές διαταραχές, έχει παρατηρηθεί μείωση του
εύρους της κινητικότητας των αρθρώσεων, που σχετίζεται με τη σοβαρότητα
της νόσου (κλινική ταξινόμηση κατά CEAP) και τις αιμοδυναμικές αλλαγές
στην πληθυσμογραφία αέρος

297

. Η ακίνητη ποδοκνημική άρθρωση και το

μειωμένο εύρος της κινητικότητας του γόνατος έχουν αποδειχθεί ως
ανεξάρτητες παράμετροι που σχετίζονται με τη μη επούλωση του φλεβικού
έλκους,

υποδηλώνοντας

πως

αυτά

τα

ευρήματα

λειτουργικότητα της μυϊκής αντλίας της γαστροκνημίας

αντανακλούν
298

στη

. Επιπρόσθετα, η

λειτουργία και η δύναμη της μυϊκής αντλίας της γαστροκνημίας μπορούν να
βελτιωθούν με την άσκηση

299, 300

και με την πλήρη κινητικότητα της

άρθρωσης του γόνατος 301.
Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τις τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες

302-304

της

βιβλιογραφίας, πάνω στο θέμα της φυσιοθεραπείας σε ασθενείς με φλεβικό
έλκος, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα. Αξίζει, βέβαια να σημειωθεί πως η
μεγαλύτερη, από τις τρεις, τυχαιοποιημένη μελέτη δεν κατάφερε να αναδείξει
κάποια θετική επίδραση της άσκησης πάνω στην επούλωση του έλκους

304

,

γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες
όπου η φυσιοθεραπεία δεν είναι μέτρο επιτάχυνσης της επούλωσης του έλκους,
αλλά οι ασθενείς θα πρέπει να είναι περιπατητικοί όσο περισσότερο γίνεται
304

302,

.
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Ανάρροπη θέση άκρου
Η ανάρροπη θέση του κάτω άκρου χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια με
σκοπό τη μείωση της στάσης – λίμνασης του φλεβικού αίματος, την
ανακούφιση των συμπτωμάτων, τη μείωση του οιδήματος του άκρου και για να
προωθήσει την επούλωση των φλεβικών ελκών σε ασθενείς με χρόνια φλεβική
νόσο 305, 306. Η ανάρροπη θέση του άκρου σε ασθενείς της κλινικής κατηγορίας
C3 έως και C6 μειώνει τον όγκο του άκρου και τη φλεβική πίεση και βελτιώνει
την ταχύτητα της φλεβικής ροής στην μικροκυκλοφορία στο δέρμα με
λιποδερματοσκλήρυνση

307-309

. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να

αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της ανάρροπης θέσης στην επούλωση του
φλεβικού έλκους με αντικειμενικούς και στατιστικούς όρους, αλλά τα
αποτελέσματα είναι αρκετά αμφίβολα.
Παρόλο που η ανάρροπη θέση του άκρου ακόμα συνίσταται, η θεραπευτική
αυτή αντιμετώπιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλή συμβουλή, επειδή η
συμμόρφωση του ασθενούς είναι συνήθως πτωχή και η υποτροπή του έλκους
είναι εξαιρετικά συχνή ακόμα και μετά από παρατεταμένη κατακεκλιμένη και
ανάρροπη θέση

310, 311

. Αξίζει να αναφερθεί πως αυτό το θεραπευτικό μέτρο

έχει χρησιμοποιηθεί πριν τη συστηματική εφαρμογή των διαφόρων τρόπων
θεραπευτικής συμπίεσης και μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μείωση του
οιδήματος πριν την εφαρμογή της ελαστικής κάλτσας 312.

Χειροπρακτική μάλαξη κάτω άκρου (Leg Massage)
Αυτή η μέθοδος, σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, μπορεί
να αποτελέσει μέρος της πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης που
έχει στόχο να μειώσει το οίδημα των ιστών γύρω από την περιοχή του
φλεβικού έλκους,

πριν τη χρήση της θεραπείας συμπίεσης αλλά και να

μειώσει το οίδημα σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο

313,

314

. Η

χειροπρακτική μάλαξη συνεπάγεται μία μορφή απαλής μάλαξης του κάτω
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άκρου ύπερθεν μίας ελαστικής κάλτσας. Επιπρόσθετες μελέτες χρειάζονται για
να εκτιμήσουν το ρόλο της μάλαξης του κάτω άκρου σε ασθενείς με οίδημα
λόγω χρόνιας φλεβικής νόσου, αλλά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η
χειροπρακτική μάλαξη έχει αντικατασταθεί κατά πολύ από τη διαλείπουσα
συμπίεση.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η φαρμακευτική θεραπεία χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες, αλλά η θέση της
στη θεραπευτική αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής νόσου είναι υπό διαρκή
συζήτηση. Τα φλεβοτονικά φάρμακα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα
φυσικά και τα συνθετικά φάρμακα, όπως το naftazone και το calcium
dobesilate. Ο μηχανισμός δράσης των φλεβοτονικών φαρμάκων είναι η μείωση
της διαπερατότητας των τριχοειδών, η εξάλειψη της απελευθέρωσης των
φλεγμονωδών μεσολαβητών και η βελτίωση του φλεβικού τόνου. Τα μη
φλεβοτονικά φάρμακα όπως η πεντοξυφυλλίνη, μειώνουν την ενεργοποίηση
των

λευκών

αιμοσφαιρίων,

ενώ

το

ακετυλοσαλυκιλικό

οξύ

έχει

αντιφλεγμονώδη δράση και αναστέλλει τη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.

Η χρήση της φαρμακοθεραπείας σε ασθενείς με χρόνια φλεβική
νόσο χωρίς έλκος (C0 – C4)
Σε

σημαντική

ανασκόπηση

του

2005,

110

δημοσιεύσεων,

που

συμπεριελάμβανε και 44 μελέτες για τους ασθενείς κλινικής κατηγορίας C0
έως και C4, κατέληξε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν
τη χρήση όλων των φλεβοτονικών φαρμάκων στη θεραπεία της χρόνιας
φλεβικής νόσου. Ωστόσο, έδειξε πως η χρήση του κονιοποιηµένου
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κεκαθαρµένου κλάσµατος φλαβονοειδούς ή MPFF (micronized purified
flavonoid fraction) ήταν η πιο αποτελεσματική στο να μειώνει το αίσθημα
βάρους και των ανήσυχων ποδιών. Επίσης, αποδείχθηκε πως είχε θετική
επίδραση στην επούλωση του έλκους και στη θεραπεία των αιμωδιών και του
οιδήματος 315, 316.
Σε πρόσφατη ανασκόπηση του 2012, που συμπεριλάμβανε 17 τυχαιοποιημένες
μελέτες, αποδείχθηκε πως το εκχύλισμα ιπποκάστανου

ή HCSE (horse

chestnut extract) ήταν αποτελεσματικό στη μείωση του οιδήματος, του άλγους
και του κνησμού 317.
Αξίζει να αναφερθεί η μελέτη RELIEF 176 που συμπεριλάμβανε 5.052 ασθενείς
με χρόνια φλεβική νόσο και κλινική κατηγορία C0 – C4, οι οποίοι και
διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες με κριτήριο το εάν είχαν ή όχι παλινδρόμηση
(reflux). Όλοι ασθενείς έλαβαν αγωγή με MPFF για τουλάχιστον έξι μήνες.
Όπως αποδείχθηκε, το MPFF μείωνε σημαντικά τα συμπτώματα (άλγος,
αίσθημα βάρους, αίσθημα οιδήματος και κράμπες στα κάτω άκρα), τα σημεία
αλλά και το οίδημα των σφυρών.
Βάσει των ανωτέρω και των πρόσφατων κατευθυντήριων οδηγιών, τα
φλεβοτονικά φάρμακα θεωρούνται μία θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με
χρόνια φλεβική νόσο, αφού έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του οιδήματος
και του άλγους του κάτω άκρου 176, 315 - 324.

Η χρήση της φαρμακοθεραπείας σε ασθενείς με φλεβικό έλκος (C5 –
C6)
Η πεντοξυφυλλίνη, βάσει της δημοσιευμένης, το 2012, ανασκόπησης της
βιβλιογραφίας, απέδειξε την αποτελεσματικότητά της ως επικουρική θεραπεία
σε συνδυασμό με τη θεραπεία συμπίεσης, αλλά και χωρίς αυτή

325

. Άλλες

μελέτες απέδειξαν ότι η πεντοξυφυλλίνη 326, 327 επιταχύνει το χρόνο επούλωσης
του έλκους σε συνδυασμό με τη θεραπεία του έλκους 328.
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Μερικές μικρές μελέτες έδειξαν ότι το ακετυλοσαλυκιλικό οξύ επιταχύνει την
επούλωση του φλεβικού έλκους, αλλά τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή και τόσο
ανομοιογενή, που αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να υιοθετηθούν από
τις κατευθυντήριες οδηγίες και να μπουν στην καθημερινή πρακτική 329-331.
Η αποτελεσματικότητα της συστηματικής χρήσης των αντιβιοτικών,
ανεξάρτητα από την παρουσία φλεγμονής, δεν έχει αποδειχθεί βάσει
ανασκόπησης 25 τυχαιοποιημένων μελετών που δημοσιεύθηκε το 2010

332

.

Μόνο σε περιπτώσεις φλεγμονής του έλκους, με σκοπό να μην επιδεινωθεί η
αντίσταση στα αντιβιοτικά και να μειωθεί ο αποικισμός των ασθενών με
ανθεκτικά στελέχη, έχει ένδειξη η χορήγηση των αντιβιοτικών.
Όσον αφορά τα φλαβονοειδή και τα λοιπά φάρμακα παρόμοιας κατηγορίας, οι
μελέτες έχουν αμφίβολα συμπεράσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά
τους στην επούλωση των φλεβικών ελκών. Το HCSE παρότι επιβεβαιωμένα
μειώνει το οίδημα, δε συμβάλει στην επούλωση του φλεβικού έλκους όπως
απέδειξε η μελέτη των Leach et al 333. Ένα πιθανό αίτιο είναι ότι η μείωση του
οιδήματος από μόνη της είναι ανεπαρκής να επουλώσει το φλεβικό έλκος.
Το 2005, σε μετα-ανάλυση

334

πέντε τυχαιοποιημένων μελετών αποδείχθηκε

πως στους έξι μήνες παρακολούθησης, η πιθανότητα επούλωσης φλεβικών
ελκών ήταν 32% υψηλότερη στους ασθενείς που ελάμβαναν και MPFF εν
αντιθέσει με αυτούς που ελάμβαναν μόνο τη απλή καθιερωμένη θεραπεία.
Παρόλα τα ανωτέρω, πρόσφατη ανασκόπηση (του 2009) 335 που συμπεριέλαβε
προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, κατέληξε πως το MPFF και τα άλλα
παράγωγα των φλαβονοειδών καθώς και η πεντοξυφυλλίνη, έχουν κλινικά
οφέλη στους ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο και κλινική κατηγορία C4 – C6.
Οπότε,

βάσει

των

ανωτέρω

και

των

κατευθυντήριων

οδηγιών,

η

φαρμακοθεραπεία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των θεραπευτικών
επιλογών στη σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια φλεβική νόσο
και επιπλοκές αυτής.
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ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η σκληροθεραπεία [Εικ. 48] είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση

μείζονων

φλεβικών

στελεχών,

κιρσών,

φλεβιδίων

και

τηλεαγγειεκτασιών μέσω της έγχυσης χημικού παράγοντα σε υγρή μορφή ή ως
αφρό, με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στο ενδοθήλιο και τελικά καυτηριασμό
στις φλέβες.
Διάφοροι χημικοί παράγοντες (όπως η πολιδοκανόλη, το STS – sodium
tetradecyl sulphate, η γλυκερίνη, ο υπέρτονος ορός, το morrhuate sodium)
έχουν χρησιμοποιηθεί με ποικιλία μηχανισμών δράσης, είτε σε υγρή μορφή
είτε ως αφρός, σε διάφορες συγκεντρώσεις ανάλογα με τη διάμετρο της φλέβας
που θα καυτηριαστεί. Η θεραπεία συμπίεσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
μετ-επεμβατικής θεραπείας και χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις
σκληροθεραπείας αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της
μεθόδου.
Ωστόσο, οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ενήμεροι των ανεπιθύμητων ενεργειών
της μεθόδου όπως η νέκρωση του δέρματος, η εμφάνιση πολυάριθμων
λεπτοφυών τηλεαγγειεκτασιών (telangiectatic matting), η μελάχρωση, η οποία
μπορεί να είναι και μόνιμη και οι αλλεργικές αντιδράσεις. Επιπρόσθετα, θα
πρέπει να ενημερώνονται και για τις μείζονες επιπλοκές της σκληροθεραπείας
όπως η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή και το
εγκεφαλικό εμβολικό επεισόδιο επί παρουσίας ανοικτού ωοειδούς τρήματος.

Εικ. 48: Η σκληροθεραπεία με υγρό και η σκληροθεραπεία με αφρό (εν προκειμένω
κατευθυνόμενη από υπέρηχο). (Από Rutherford’s Vascular Surgery, 9th edition, p. 20452046).
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Η σκληροθεραπεία σε υγρή μορφή (Liquid Sclerotherapy) θα πρέπει να
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των τηλεαγγειεκτασιών και των
φλεβεκτασιών/δικτυωτών φλεβών, δηλαδή για την κλινική κατηγορία C1

337

.

Η σκληροθεραπεία, είτε σε υγρή μορφή είτε ως αφρός, δεν έχει ένδειξη ως
θεραπεία πρώτης εκλογής σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο και κλινική
κατηγορία C2 – C6 338-345.
Η σκληροθεραπεία αφρού, συνήθως κατευθυνόμενη από υπέρηχο, έχει
αποδειχθεί πιο αποτελεσματική λόγω των βελτιωμένων ιδιοτήτων του αφρού
σε σύγκριση με την υγρή μορφή

338-341

. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε

συνδυασμό με άλλες τεχνικές ενδαγγειακής ή ανοικτής χειρουργικής

349

.

Ωστόσο, η σκληροθεραπεία αφρού σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά
επανασηρραγγοποιήσης όταν αντιμετωπίζονται μεγάλες φλέβες διαμέτρου 5 –
7 mm 350-352, αλλά έχει παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με το χειρουργείο και
τον ενδαγγειακό καυτηριασμό με laser ή ραδιοκύματα σε ασθενείς με
ανεπάρκεια της μείζονος σαφηνούς φλέβας 342-345.
Βάσει των ανωτέρω και των πρόσφατων οδηγιών, η σκληροθεραπεία αφρού
(Foam Sclerotherapy) έχει ένδειξη ως δεύτερης γραμμής θεραπεία 342, 343, 346 για
ασθενείς με φλεβικούς κιρσούς (C2) και για πιο προχωρημένα στάδια της
νόσου (C3 - C6) σε ασθενείς με ανεπάρκεια και που δεν μπορούν να
υποβληθούν σε χειρουργείο ή ενδαγγειακή θεραπεία. Η σκληροθεραπεία
αφρού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρώτης γραμμής θεραπεία μόνο σε
επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών όπως σε ασθενείς με υποτροπή των
φλεβικών κιρσών, σε ηλικιωμένους ασθενείς με έλκος και σε ασθενείς με
φλεβικό έλκος που δεν μπορούν να υποβληθούν σε ριζική επέμβαση λόγω
συνοσηροτήτων 347, 348.
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TRANSCUTANEUS LASER (TCL)
Το διαδερμικό laser χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1970 για την
αντιμετώπιση των τηλεαγγειεκτασιών και των δικτυωτών φλεβών. Ο
μηχανισμός με τον οποίο δρα έγκειται στο να προκαλέσει ενδοθηλιακή βλάβη
στη φλέβα μέσω της μεταφοράς θερμότητας στην αιμοσφαιρίνη και τελικά να
εξαλείψει τον αυλό της φλέβας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας του laser με την
επαρκή μεταφορά της κατάλληλης δόσης ενέργειας έχει οδηγήσει στην
επίτευξη της παν-ενδοθηλιακής νέκρωσης χωρίς να επηρεάζει πιο επιφανειακές
δομές όπως η επιδερμίδα. Το διαδερμικό laser είναι αποτελεσματική θεραπεία
για τις τηλεαγγειεκτασίες και τις δικτυωτές φλέβες, αλλά δεν είναι ικανό να τις
εξαφανίσει πλήρως

. Η φωτεινή ενέργεια του laser μεταφέρεται από τη

353

γεννήτρια μέσω ενός στυλεού που τοποθετείται ύπερθεν της φλέβας – στόχου,
όπου γίνεται εκλεκτική απορρόφηση της ενέργειας από την οξυ-αιμοσφαιρίνη
και μετατροπή της ενέργειας σε θερμική οδηγώντας στη θέρμανση, πήξη και
καταστροφή του φλεβιδίου 354, 355.
Το διαδερμικό laser είναι λιγότερο αποτελεσματικό από τη σκληροθεραπεία
στην αντιμετώπιση των τηλεαγγειεκτασιών και απαιτεί περισσότερες
συνεδρίες

356, 357

. Ωστόσο, όταν το μέγεθος του αγγείου - στόχου είναι

μικρότερο από 0.5 mm, ή όταν ο ασθενής έχει γνωστή αλλεργία στην ουσία
της σκληροθεραπείας, ή σε περίπτωση φοβίας της βελόνας, ή

όταν έχει

αποτύχει η σκληροθεραπεία ή ο ασθενής έχει εμφανίσει matting μετά από
συνεδρία σκληροθεραπείας, έχει ένδειξη το διαδερμικό laser για την
αντιμετώπιση των τηλεαγγειεκτασιών 358.
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 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΗΣ

ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ενδαγγειακές τεχνικές στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της σαφηνούς
φλέβας έχουν τύχει ευρείας διάδοσης λόγω του ελάχιστου επεμβατικού τους
χαρακτήρα, σε αντίθεση με το χειρουργείο. Στις χώρες που εγκρίνεται από τα
ασφαλιστικά ταμεία, η πλειοψηφία των ασθενών αντιμετωπίζεται ενδαγγειακά.
Ο πρώτος ιατρός που χρησιμοποίησε σε ασθενή το ενδαγγειακό laser ήταν ο
Carlos Boné το 1999

359

. Την τελευταία δεκαετία, οι ενδαγγειακές τεχνικές

έχουν εξελιχθεί ταχύτατα και η απόδοσή τους έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ενδαγγειακές τεχνικές είναι δύο: το ο
ενδαγγειακός καυτηριασμός με laser (Endovenous Laser Ablation - EVLA)
και ο καυτηριασμός με ραδιοκύματα (Radiofrequency Ablation - RFA).
Νεότερη ενδαγγειακή τεχνική θερμικού καυτηριασμού (Endovenous Thermal
Ablation - EVTA) είναι ο καυτηριασμός με ατμό (Steam Ablation) 360. Ακόμα
πιο

πρόσφατες

τεχνικές

είναι

ο

μηχανοχημικός

καυτηριασμός

(Mechanochemical Abation - MOCA) 361 και η έγχυση της κυανοακρυλικής
κόλλας 362.
Η χρήση της EVTA (EVLA, RFA, Steam) προϋποθέτει την έγχυση μεγάλου
όγκου τοπικού αναισθητικού (αναισθησία τύπου

tumescent) πέριξ της

φλέβας – στόχου. Σκοπός αυτού του τύπου αναισθησίας είναι η προστασία των
ιστών πέριξ της φλέβας από τη θερμική ενέργεια κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, δηλαδή το υγρό της τοπικής περιφλεβικής αναισθησίας λειτουργεί
ως δεξαμενή θερμότητας

363

. Επιπλέον, η τοπική περιφλεβική αναισθησία έχει

ως σκοπό να δημιουργήσει σπασμό στη φλέβα, τοπική συμπίεση και
αναισθησία. Οι νέες τεχνικές (MOCA και κόλλα) δεν απαιτούν τη χορήγηση
της τοπικής περιφλεβικής αναισθησίας.
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Τα επιστημονικά δεδομένα για την έγχυση της κόλλας είναι λίγα και ελλιπή για
να εκμαιεύσουμε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά
όσον αφορά τον καυτηριασμό με ατμό, τα αποτελέσματα φαίνονται να είναι
ισάξια των άλλων τεχνικών θερμικών καυτηριασμός, σε ένα έτος
παρακολούθησης

364

, αλλά απαιτούνται επιπλέον μελέτες για μεσοπρόθεσμα

και μακροπρόθεσμα συμπεράσματα.

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Η τεχνική του θερμικού
καυτηριασμού

είναι

παρόμοια είτε χρησιμοποιεί
τη θερμική ενέργεια του
είτε

laser

των

ραδιοκυμάτων
ατμού

είτε

[Εικ.

49].

του
Η

επέμβαση
πραγματοποιείται
διαδερμικά

υπό

υπερηχογραφική
καθοδήγηση
άσηπτες

και

συνθήκες.

υπό
Ο
Εικ. 49: Μηχανήματα διαφόρων εταιριών για EVLA και

καθετήρας προωθείται εντός RFA. (Από Rutherford’s Vascular Surgery, 9th edition, p.
της φλέβας και τοποθετείται 2040).
1 – 2 εκατοστά περιφερικά της συμβολής. Ακολουθεί η έγχυση της τοπικής
περιφλεβικής αναισθησίας[Εικ. 50], που αποτελείται από κρύο φυσιολογικό
ορό, διττανθρακικά και επινεφρίνη. Είναι σημαντικό να φέρουμε το κάτω άκρο
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σε ανάρροπη θέση, ούτως ώστε να αδειάσει η φλέβα – στόχος. Ενώ
αποσύρουμε τον καθετήρα, η θερμική ενέργεια μεταφέρεται εντός του αυλού
της φλέβας και προκαλεί μη αναστρέψιμη καταστροφή του ενδοθηλίου του
φλεβικού τοιχώματος. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, επιτακτική
ανάγκη είναι η χρήση της θεραπείας συμπίεσης, αλλά η διάρκεια αυτής δεν
είναι πλήρως καθορισμένη 365, 366.

Εικ. 50: Η διαδικασία της χειροκίνητης έγχυσης tumescent αναισθησίας και ο αυτόματος
εγχυτής της. (Από Rutherford’s Vascular Surgery, 9th edition, p. 2041).

Τα ποσοστά της επιτυχούς θρόμβωσης με την EVLA και την RFA
παρόμοια και ποικίλουν από 77%

367

έως και 99%

368

342

είναι

στο ένα έτος

παρακολούθησης, με τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε RFA να εμφανίζουν
μικρότερο μετεπεμβατικό πόνο και εκχυμώσεις

342

. Σε σύγκριση με το

χειρουργείο (υψηλή απολίνωση και σαφηνεκτομή) οι περισσότερες μελέτες δεν
αναφέρουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην υποτροπή των κιρσών, είτε
κλινική είτε βάσει του έγχρωμου Duplex υπερηχογραφήματος
Επιπρόσθετα, σύγχρονες μετα-αναλύσεις

376-378

342, 367, 369-375

.

αποδεικνύουν πως το RFA και

το EVLA είναι ίσης αποτελεσματικότητας με το χειρουργείο όσον αφορά την
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μείζονος σαφηνούς φλέβας. Επιπρόσθετα,
όσον αφορά τον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής, οι τεχνικές της EVTA
έχουν αποδειχθεί εξίσου ασφαλείς με το χειρουργείο της σαφηνεκτομής 375, 379.
Τα ποσοστά της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης με τις παλαιότερες τεχνικές
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της EVTA ήταν περίπου στο 0.2% για την RFA και 1.3% για την EVLA

377

.

Πλέον, οι περιπτώσεις επέκτασης του θρόμβου στη σαφηνομηριαία συμβολή,
ή όπως αναφέρεται βιβλιογραφικά Endovenous Heat Induced Thrombosis, και
πνευμονικής εμβολής, ποικίλουν από 0.3% – 7.8% και 0.0% - 3% αντίστοιχα
380-382

.

Στις επιπλοκές μετά από EVTA 370, 378 περιλαμβάνονται η θρόμβωση (7%), το
θερμικό έγκαυμα του υπερκείμενου δέρματος (<1%), οι εκχυμώσεις, η
υπερμελάγχρωση (5%), οι αιμωδίες (1 - 2%) και τα αιματώματα (0 - 7%).
Βάσει των ανωτέρω και των πρόσφατων κατευθυντήριων οδηγιών 4, οι
τεχνικές του θερμικού καυτηριασμού προτιμώνται σε σχέση με το χειρουργείο
και την σκληροθεραπεία αφρού στους ασθενείς με σημεία και συμπτώματα
χρόνιας φλεβικής νόσου για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μείζονος
σαφηνούς φλέβας 342, 369.
Όσον αφορά την ανεπάρκεια της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας, οι τεχνικές της
EVTA φαίνεται να έχουν άριστα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα
αποτελέσματα

383-385

. Σε σύγκριση με το χειρουργείο, η EVTA αποδεικνύεται

πιο αποτελεσματική και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (λιγότερα
αιματώματα, αιμωδίες και πιο γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές
δραστηριότητες)

384

. Επειδή όμως τα αποτελέσματα είναι αρκετά πρώιμα, οι

κατευθυντήριες οδηγίες 4 αναφέρουν, χωρίς να συνιστούν σθεναρά, την EVTA
της ελάσσονος σαφηνούς, ως έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης της
ανεπάρκειάς της σε ασθενείς με σημεία και συμπτώματα χρόνιας φλεβικής
νόσου 383-385.
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ΜΗΧΑΝΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (MOCA)
Η κατηγορία του μηχανοχημικού καυτηριασμού είναι μία νέα υβριδική
μέθοδος που έχει αναπτυχθεί με μοναδικό μέχρι στιγμής εκπρόσωπο το
ClariVein Vascular Insights, Quincy, MA, USA [Εικ. 51]. Ο μηχανισμός
δράσης του βασίζεται στη μηχανική τριβή από το σύρμα στην κορυφή του
καθετήρα (μηχανικό συστατικό) και στο χημικό καυτηριασμό από την
ταυτόχρονη έγχυση του σκληρυντικού (χημικό συστατικό). Αυτή η τεχνική
είναι υπό εξέλιξη και οι κατάλληλες δόσεις της σκληρυντικής ουσίας είναι
ακόμα υπό συζήτηση.
Το ποσοστό επιτυχούς θρόμβωσης με την τεχνική MOCA είναι 96,7% στους
έξι μήνες τακτικής παρακολούθησης και οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαίνεται να
είναι περιορισμένες. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι σχετικά ασαφή
και αυτό γιατί μέχρι στιγμής, υπάρχουν μόνο δύο μελέτες κοόρτης με μικρό
αριθμό ασθενών 361, 386.

Εικ. 51: a: Το σύστημα της τεχνικής MOCA (ClariVein Vascular Insights, Quincy, MA,
USA) και b: ο καθετήρες και το σύρμα που τοποθετούνται εντός της φλέβας – στόχου.
(Από: Boersma et al. Trials 2014, 15:421 ).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για αρκετά χρόνια, η θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης εκλογής (“gold
standard”) για τους ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο και ανεπάρκεια ήταν η
χειρουργική. Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών 4, για μη επιπλεγμένους
κιρσούς (κλινική κατηγορία C2 και C3) η χειρουργική αντιμετώπιση έχει
απόλυτη ένδειξη εις βάρος της συντηρητικής θεραπείας, αφού οδηγεί στη
βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής.
Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να εξατομικεύεται σύμφωνα με την
προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς, που συμπεριλαμβάνει και τη
χαρτογράφηση των φλεβών και των φλεβικών στελεχών που θα εκριζωθούν,
σε όρθια θέση του ασθενούς, με τη βοήθεια του έγχρωμου Duplex
υπερηχογραφήματος. Ένας συνδυασμός χειρουργικών τεχνικών μπορεί να
είναι απαραίτητος για την πλήρη θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος
του ασθενούς. Επιπρόσθετα, στην προεγχειρητική εκτίμηση συγκαταλέγεται
και η τρόπος της χορήγησης της αναισθησίας. Όλες οι τεχνικές μπορούν να
πραγματοποιηθούν με γενική αναισθησία, με τοπική αναισθησία, με ραχιαία
αναισθησία είτε ακόμα και με τη χρήση τοπικής περιφλεβικής αναισθησίας
που αναφέρθηκε στους ενδαγγειακές μεθόδους.
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ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ

ΜΕ

ΣΑΦΗΝΟΥΣ

Η’ ΧΩΡΙΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ
ΦΛΕΒΑΣ

(High

Ligation

with/without Stripping of the Great Saphenous Vein)

Υψηλή Απολίνωση - Χειρουργική τεχνική 389

Η μείζονα σαφηνής φλέβα προσεγγίζεται μέσω λοξής τομής, 1εκ. άνωθεν και
παραλλήλως της μηροβουβωνικής πτυχής. Αυτή η τομή παρέχει τα καλύτερα
αισθητικά αποτελέσματα αλλά είναι και αξιόπιστη όσον αφορά την εύκολη και
άμεση αναγνώριση και παρασκευή της σαφηνομηριαίας συμβολής. Για να
μειωθεί το μέγεθος της τομής και οι παρασκευές των υποκείμενων ιστών, καλό
θα είναι να έχει γίνει προεγχειρητικά ταυτοποίηση της μείζονος σαφηνούς
φλέβας με τη χρήση του υπερήχου. Ακολουθεί η αναγνώριση της συμβολής
και της μείζονος σαφηνούς φλέβας και η παρασκευή αυτών σε πρόσθιο πλάνο
με σκοπό την αποφυγή κακώσεων στους μικρούς φλεβικούς κλάδους, που
πρέπει να απολινωθούν και να διαταμούν, αλλά και στον αρτηριακό κλάδο της
μηριαίας αρτηρίας (έξω αιδοϊική αρτηρία - EPA ή κλάδος αυτού) που διασχίζει
προσθίως τη σαφηνομηριαία συμβολή ή ενίοτε πορεύεται μεταξύ της ΜΣΦ και
της μηριαίας φλέβας. Προχωρώντας στην υψηλή απολίνωση, υπάρχουν

Εικ. 52: Η τεχνική της υψηλής απολίνωσης. 1: κάτω επιγάστρια φλέβα, 2: επιπολής περισπώμενη
λαγόνια φλέβα, 3: έξω επικουρική σαφηνής φλέβα, 4: εν τω βάθει έξω αιδιοϊκή φλέβα, 5: επιπολής
έξω αιδιοϊκή φλέβα 6: έσω επικουρική σαφηνής φλέβα (Από Rutherford’s Vascular Surgery, 9th
edition, p. 2025.)
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τέσσερα κύρια φλεβικά κλαδιά [Εικ. 52] και δύο επικουρικοί κλάδοι, που
συμμετέχουν στη σαφηνομηριαία συμβολή και πρέπει να απολινωθούν, όπως
έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο της «Ανατομίας του φλεβικού συστήματος»,
αλλά ο αριθμός και η θέση τους ποικίλουν σημαντικά. Για αυτό το λόγο είναι
απαραίτητο να παρασκευάζεται η μηριαία φλέβα 2εκ. άνωθεν και κάτωθεν της
συμβολής, με σκοπό να αναγνωρισθούν και να απολινωθούν όλοι οι κλάδοι και
να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα νεοαγγειογένεσης και υποτροπής των
κιρσών.
Αξίζει να αναφερθεί πως οι δύο επικουρικοί κλάδοι της σαφηνούς
προσεγγίζουν τη συμβολή σε απόσταση 2εκ. και 20εκ. αντίστοιχα και
οφείλουν να απολινωθούν, για να μειωθεί η πιθανότητα της αιμορραγίας και
υποτροπής της νόσου

388

. Όταν έχει προγραμματιστεί και εκρίζωση (stripping)

της μείζονος σαφηνούς φλέβας - σαφηνεκτομή, αυτοί οι κλάδοι συνήθως
εκριζώνονται κατά τη διάρκεια της σαφηνεκτομής, ενώ όταν γίνεται απλά
απολίνωση της σαφηνούς οφείλουμε να τους απολινώνουμε σε απόσταση από
τη συμβολή.

Η υψηλή απολίνωση της ΜΣΦ πραγματοποιείται κοντά στη

σαφηνομηριαία συμβολή με διπλή απολίνωση. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για
να αποφευχθεί η στένωση της μηριαίας φλέβας κατά αυτή τη διαδικασία.
Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται και το μακρύ κολόβωμα της σαφηνούς
γιατί ενέχει τον κίνδυνο του σχηματισμού θρόμβου και πιθανής πνευμονικής
εμβολής. Εάν έχει προγραμματιστεί ως χειρουργείο μόνο η υψηλή απολίνωση,
οφείλουμε να αφαιρούμε και τα πρώτα 5εκ - 10εκ. της μείζονος σαφηνούς
φλέβας, έτσι ώστε να μην είναι ορατή στο χειρουργικό πεδίο και να μην
αποτελέσει εστία νεοαγγειογένεσης

388

. Ακολουθεί ο έλεγχος για πιθανές

αιμορραγικές εστίες και επιμελής αιμόσταση. Σύγκλειση του μηροβουβωνικού
τραύματος κατά στρώματα με απορροφήσιμες ραφές και του δέρματος με
ενδοδερμική ραφή ή μεμονωμένες ραφές.
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Εκρίζωση

της

Μείζονος

Σαφηνούς

Φλέβας

-

Χειρουργική τεχνική389

Η εκρίζωση της μείζονος σαφηνούς φλέβας ή σαφηνεκτομή (stripping) είναι το
κύριο συστατικό της επέμβασης για τους κιρσούς του κάτω άκρου. Τα
ποσοστά υποτροπής μειώνονται σημαντικά όταν επιτελείται και εκρίζωση της
σαφηνούς, σε αντίθεση με το αν πραγματοποιηθεί μόνο υψηλή απολίνωση, για
αυτό το λόγο και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πραγματοποιούνται
συγχρόνως

390, 391

. Κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής χαρτογράφησης, θα

πρέπει ο χειρουργός να σημειώσει και την έκταση της παλινδρόμησης επί της
σαφηνούς φλέβας. Η μείζονα σαφηνής φλέβα στο μηρό, ανεπαρκεί στα 2/3 των
ασθενών

392

που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση. Επιπρόσθετα, εάν η

κάτωθεν του γόνατος σαφηνής φλέβα δεν είναι
εμφανώς

ανεπαρκής

και

κιρσοειδούς

μορφολογίας, δε χρειάζεται να αφαιρεθεί.
Ομοίως, όταν ο ασθενής έχει τον ανατομικό
τύπο H ή τον τύπο S [Εικ. 4, σελ. 26], δεν είναι
απαραίτητο να εκριζωθεί το άτρητο ή μη
ανεπαρκές τμήμα της ΜΣΦ, μάλιστα, σε
ορισμένες περιπτώσεις η εκρίζωσή του οδηγεί
σε επιδείνωση της κλινικής κατάστασης, αφού
αφαιρούνται και τα μη ανεπαρκή παράπλευρα
δίκτυα.

Αυτή η στοχευμένη

προσέγγιση,

επιτρέπει τη μη εκρίζωση των φυσιολογικών
περιφερικών

φλεβών,

αποφεύγεται

ο

τραυματισμός του σαφηνούς νεύρου και ο
ασθενής έχει ελάχιστο μετεγχειρητικό άλγος
και αιματώματα.
Μετά την απολίνωση της ΜΣΦ, μέσω μίας
εγκάρσιας

φλεβοτομής,

προωθείται

ο Εικ. 53: Η τεχνική προώθησης,
καθήλωσης και εκρίζωσης του
καθετήρα
stripper
(Από
Rutherford’s Vascular Surgery, 9th
edition, p. 2026.)
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πλαστικός (συνήθως) καθετήρας της εκρίζωσης – stripper [Εικ. 53]
περιφερικά, έως το σημείο της προσημειωμένης ανεπαρκούσας μείζονος
σαφηνούς φλέβας, όπου μέσω μίας μικρής τομής στο δέρμα εξέρχεται το
stripper από το φλεβικό δίκτυο. Η προώθηση του stripper με αυτή τη φορά,
επιτρέπει στην άμεση αναγνώριση της ΜΣΦ με την ελάχιστη παρασκευή δια
της μικρής τομής στο δέρμα, αλλά και αποφεύγεται η πιθανότητα το stripper
κατά την προώθησή του από περιφερικά προς της συμβολή να καταλήξει στη
μηριαία φλέβα μέσω διατιτρώσας του μηρού. Η μείζονα σαφηνής φλέβα
εκριζώνεται με κατεύθυνση προς τα κάτω

393

, ούτως ώστε να εκριζώνονται και

οι διάφοροι ανεπαρκούντες κλάδοι – κιρσοί αλλά και να αποφεύγονται οι
κακώσεις του σαφηνούς νεύρου. Για μία επιτυχή εκρίζωση, θα πρέπει αφού
τοποθετηθεί η κατάλληλη κεφαλή του stripper ή όπως είναι γνωστή ως
«ελαία», να καθηλωθεί η φλέβα με ράμμα πάνω στον καθετήρα stripper και να
αποκοπεί από την υπόλοιπη σαφηνή φλέβα.

Αφού πραγματοποιηθεί η

εκρίζωση της σαφηνούς και των κλάδων, η σαφηνής αφαιρείται από την
περιφερική τομή, ενώ κατά άλλους αφού έχει απολινωθεί περιφερικά και
εκριζωθεί σε όλο το μήκος της, αποσύρεται με προσοχή από το
μηροβουβωνικό τραύμα.
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της βασικής τεχνικής και με διαφορετικούς
καθετήρες – stripper, αλλά η τεχνική που μόλις περιγράφηκε χρησιμοποιείται
κατά κύριο λόγο διεθνώς, όπως και κατά τη διάρκεια της εκπόνηση αυτής της
μελέτης.

Επιστημονικά δεδομένα – Μελέτες

Έχει ήδη αναφερθεί πως η χειρουργική αντιμετώπιση των φλεβικών κιρσών
και κατά συνέπεια της χρόνιας φλεβικής νόσου προχωρημένου σταδίου,
υπερτερεί της συντηρητικής αντιμετώπισης. Στη μελέτη REACTIV

394

, όπου

συμπεριελήφθησαν 246 ασθενείς με μη επιπλεγμένους κιρσούς, συγκρίθηκαν
άμεσα τα αποτελέσματα του χειρουργείου (υψηλή απολίνωση και εκρίζωση
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της ΜΣΦ σε συνδυασμό με πολλαπλές τοπικές εκριζώσεις) με την
αποκλειστική χρήση της θεραπείας συμπίεσης

387

. Μετά από δύο έτη

παρακολούθησης των ασθενών, η ομάδα του χειρουργείου είχε αποδεδειγμένα
καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ανακούφιση των συμπτωμάτων, το
αισθητικό αποτέλεσμα και την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με την ομάδα που
αντιμετωπίσθηκε μόνο με θεραπεία συμπίεσης. Παρόμοια αποτελέσματα όσον
αφορά την ποιότητα ζωής είχαν και η μελέτη των Sam και συνεργατών396 και η
μελέτη των MacKenzie και συνεργατών 395 σε 203 ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε χειρουργική αντιμετώπιση των κιρσών. Μετά από δύο έτη παρακολούθησης
είχαν σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ζωής βάσει του AVVQ score και του
SF-36 score, διαφορά η οποία ήταν και στατιστικά και κλινικά σημαντική.
Όσον αφορά τον τύπο της χειρουργικής αντιμετώπισης, υπάρχουν διάφορες
μελέτες

397-400

που συγκρίνουν την υψηλή απολίνωση

ως μοναδική

χειρουργική αντιμετώπιση ή το συνδυασμό αυτής με την εκρίζωση της
μείζονος σαφηνούς φλέβας. Το σύνολο των μελετών ανέδειξε πως όταν
εφαρμόζεται μόνο υψηλή απολίνωση χωρίς εκρίζωση της σαφηνούς φλέβας τα
ποσοστά επανεγχείρησης είναι περίπου στο 20%, ενώ σε συνδυασμό με την
εκρίζωση της ΜΣΦ αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 6%, σε διάστημα
παρακολούθησης 11 ετών, ακόμα και όταν δεν υπάρχει διαφορά στην ορατή
κλινικά υποτροπή των κιρσών 397.
Παράλληλα, υπάρχουν διάφορες τυχαιοποιημένες και μη μελέτες για την
κάλυψη του ενδοθηλίου του κολοβώματος της μείζονος σαφηνούς φλέβας με
τη χρήση μη - απορροφήσιμης ραφής

401

. Το σύνολο το μελετών καταλήγει

στο ότι αυτή η μικρή τροποποίηση της τεχνικής οδηγεί σε μειωμένα ποσοστά
νεοαγγειογένεσης. Έχουν περιγραφεί και άλλες τροποποιήσεις της αρχικής
τεχνικής όπως η συρραφή της περιτονίας ύπερθεν του κολοβώματος της
σαφηνούς

402

συμβολής

403

και η τοποθέτηση συνθετικού εμβαλώματος ύπερθεν της

, που συμβάλλουν στη μείωση της νεοαγγειογένεσης στην

περιοχή της συμβολής, που είναι και από τα βασικά αίτια της υποτροπής της
νόσου.
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Βέβαια και η «παραδοσιακή» μέθοδος της υψηλής απολίνωσης και εκρίζωσης
της ΜΣΦ εξελίσσεται σε μία λιγότερο επεμβατική μέθοδο με τη χρήση της
ενθυλάκωσης ή “invagination” της σαφηνούς [Εικ. 54] και τη χρήση τοπικής
περιφλεβικής αναισθησίας, με στόχο τα καλά αποτελέσματα που έχουν οι
ενδαγγειακές μέθοδοι όσον αφορά τα αιματώματα, το μετεγχειρητικό πόνο και
την ποιότητα ζωής, όπως απέδειξε και η μελέτη των Rasmussen και
συνεργατών 342.

Εικ. 54: Τα στάδια της τεχνικής της ενθυλάκωσης ή invagination. (Από Goren G et al
Invaginated axial saphenectomy by a semirigid stripper: Perforate-invaginate stripping.
J Vasc Surg 1994;20: 970-7.)

Αφού οι ενδαγγειακές τεχνικές έχουν καλά αποτελέσματα χωρίς το στάδιο της
υψηλής απολίνωσης, έχει μελετηθεί και η τεχνική της εκρίζωσης της μείζονος
σαφηνούς φλέβας χωρίς την τεχνική της υψηλής απολίνωσης. Η αναδρομική
μελέτη των Pittaluga και συνεργατών

404

απέδειξε πως η εκρίζωση της ΜΣΦ

χωρίς την υψηλή απολίνωση έχει χαμηλά ποσοστά επαναγγείωσης και
παλινδρόμηση στη συμβολή σε διάστημα παρακολούθησης τριών ετών (0.9%
και 1.8% αντίστοιχα). Βέβαια και η πρόσφατη, σημαντική τυχαιοποιημένη
μελέτη των Casoni και συνεργατών

405

με χρονικό διάστημα παρακολούθησης
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των ασθενών τα οκτώ (8) έτη, όπου η μία ομάδα των ασθενών
αντιμετωπίσθηκε με εκρίζωση της ΜΣΦ χωρίς υψηλή απολίνωση, είχε
σημαντικά λιγότερες υποτροπές από ότι η ομάδα που αντιμετωπίσθηκε με
συνδυασμό υψηλής απολίνωσης και εκρίζωσης της σαφηνούς (9.8% vs 29%,
p=0.014). Βέβαια, βάσει και των κατευθυντήριων οδηγιών, όταν αποφασίζεται
η τεχνική της σαφηνεκτομής χωρίς την υψηλή απολίνωση, το υπολειπόμενο
κολόβωμα της σαφηνούς πρέπει να είναι περί τα 2εκ. σε μήκος 404, 405.
Υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα
της υψηλής απολίνωσης με σαφηνεκτομή σε σύγκριση με τις νεότερες
ενδαγγειακές τεχνικές (EVLA, RFA, σκληροθεραπεία αφρού). Μεταξύ αυτών
ξεχωρίζει η 4-ομάλων (ή 4-arm) τυχαιοποιημένη μελέτη των Rasmussen και
συνεγατών

406

που συνέκρινε την υψηλή απολίνωση σε συνδυασμό με την

εκρίζωση της ΜΣΦ υπό αναισθησία tumescent

με την τεχνική της

ενθυλάκωσης με όλες τις προαναφερθείσες ενδαγγειακές τεχνικές. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η βαθμολόγηση του μετεγχειρητικού πόνου στις
δέκα ημέρες στην ομάδα της σκληροθεραπείας αφρού και του RFA ήταν
σημαντικά μικρότερη της βαθμολόγησης του μετεγχειρητικού άλγους στην
ομάδα του χειρουργείου και του EVLA, και όπως είναι κατανοητό είχαν και
πιο γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες και επιστροφή στη
δουλειά. Αλλά το VCSS, το AVVQ και τα ποσοστά κλινικής υποτροπής δεν
ήταν διαφορετικά μεταξύ της ομάδας του χειρουργείου και των υπόλοιπων
ομάδων στα τρία χρόνια παρακολούθησης. Βέβαια, καταλήγουν πως παρά την
υψηλότερη βαθμολογία μετεγχειρητικού πόνου και το υψηλότερο συνολικό
κόστος για την χειρουργική επέμβαση (υψηλή απολίνωση και σαφηνεκτομή)
και την EVLA, η αποτελεσματικότητα και των τεσσάρων τεχνικών δεν ήταν
στατιστικώς σημαντικά διαφορετική

406

και σαφώς η τεχνική της υψηλής

απολίνωσης και σαφηνεκτομής σε καμία περίπτωση δε θεωρείται κατώτερη
των υπόλοιπων τεχνικών.
Καταλήγοντας, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών, σε περιπτώσεις στις
οποίες ακολουθούμε τη χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης των κιρσών, η
υψηλή απολίνωση και σαφηνεκτομή είναι η επέμβαση που ενδείκνυται

397-400

.
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ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ
Χειρουργική τεχνική 407
Η επέμβαση της απολίνωσης της ελάσσονος σαφηνούς μπορεί να
πραγματοποιηθεί είτε με γενική αναισθησία, είτε με περιοχική είτε με τοπική
αναισθησία. Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση με ειδική μέριμνα και
προστασία των σημείων πίεσης, ενώ για να αποφευχθεί η τάση στις
νευραγγειακές δομές του γόνατος, θα πρέπει να τοποθετείται η άρθρωση του
γόνατος σε ήπια κάμψη. Σημαντικό ρόλο και εδώ έχει ο προεγχειρητικός
έλεγχος με το έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα, όπου γίνεται σήμανση της
σαφηνοϊγνυακής συμβολής, οπότε η εγκάρσια τομή γίνεται ελάχιστα εκατοστά
περιφερικά της προσημειωμένης περιοχής. Η περιτονία διανοίγεται επιμήκως
και παράλληλα της τομής, ενώ κάτωθεν αυτής αναγνωρίζεται η ελάσσονα
σαφηνής φλέβα [Εικ. 55] μεταξύ της περιτονίας και των μυών της
γαστροκνημίας.

Εικ. 55: Η ανατομική εντόπιση της
ελάσσονος σαφηνούς φλέβας και η
στενή συνάφεια με τις λοιπές
νευραγγειακές δομές του ιγνυακού
βόθρου. (Από Rutherford’s Vascular
Surgery, 9th edition, p. 2024.)

Ακολουθεί η παρασκευή της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας, η οποία πρέπει να
γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να αποφευχθεί όποια κάκωση των
λοιπών νευραγγειακών δομών της περιοχής, και κατά κύριο λόγο του
γαστροκνήμιου

νεύρου.

Εν

συνεχεία,

η

ελάσσονα

σαφηνής

φλέβα
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απολινώνεται και διατέμνεται. Χρησιμοποιούμε ήπια τάση ούτως ώστε να
αποφύγουμε τραυματισμό στις νευρικές δομές της περιοχής (γαστροκνήμιο
νεύρο και κνημιαίο νεύρο) και να επισκοπήσουμε τη συμβολή. Ωστόσο, εάν ο
προεγχειρητικός υπέρηχος έχει αναγνωρίσει παλινδρόμηση στις γαστροκνήμιες
φλέβες ή σε άλλες φλέβες της ιγνυακής περιοχής, θα πρέπει να γίνει
απολίνωση και αυτών. Τμήμα της περιφερικής ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
αφαιρείται, ενώ, κατά γενική ομολογία, η εκρίζωση της σαφηνούς δεν έχει
ένδειξη λόγω αυξημένης πιθανότητας κάκωσης του γαστροκνήμιου νεύρου, το
οποίο συνήθως είναι προσκολλημένο στο περιφερικό τριτημόριο της
ελάσσονος σαφηνούς φλέβας. Ακολουθεί επιμελής αιμόσταση, σύγκλειση του
τραύματος κατά την ανατομική τάξη και συρραφή του δέρματος με
ενδοδερμική ραφή. Εν συνεχεία, ακολουθούν οι τοπικές εκριζώσεις των
κιρσών στις περιοχές που έχουν προσημειωθεί με το προεγχειρητικό
υπερηχογράφημα.

Επιστημονικά δεδομένα – Μελέτες

Βάσει των ισχυουσών κατευθυντήριων οδηγιών, για τη θεραπεία της
ανεπάρκειας της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας, έχει απόλυτη ένδειξη η υψηλή
απολίνωση της φλέβας επί της πτυχής του ιγνυακού βόθρου, περί τα 3εκ. –
5εκ. περιφερικά από τη σαφηνοϊγνυακή συμβολή, με εκλεκτική εκτομή του
τμήματος που είναι ανεπαρκές 408.
Όσον αφορά τις ενδαγγειακές τεχνικές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τεχνικές
της EVTA (EVLA και RFA) φαίνεται να έχουν άριστα βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα

383-385

. Σε σύγκριση με το χειρουργείο, η EVTA

αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
(λιγότερα αιματώματα, αιμωδίες και πιο γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές
δραστηριότητες)

384

. Επειδή όμως τα αποτελέσματα είναι αρκετά πρώιμα, οι

κατευθυντήριες οδηγίες 4 αναφέρουν, χωρίς να συνιστούν σθεναρά, την EVTA
της ελάσσονος σαφηνούς, ως έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης της
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ανεπάρκειάς της σε ασθενείς με σημεία και συμπτώματα χρόνιας φλεβικής
νόσου 383-385.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΚΙΡΣΩΝ (Phlebectomies)

Χειρουργική τεχνική 407
Η σαφηνεκτομή ή/και η απολίνωση της μείζονος σαφηνούς ή της ελάσσονος
σαφηνούς φλέβας άμεσα μειώνουν την παλινδρόμηση στο φλεβικό άξονα και
για αυτό οι επεμβάσεις αυτές από μόνες τους έχουν θετική επίδραση στην
αιμοδυναμική του κάτω άκρου. Ωστόσο, αν οι κιρσοί δεν αντιμετωπισθούν, οι
εναπομείναντες κιρσοί θα δημιουργήσουν εναλλακτικά μονοπάτια για την
παροχέτευσή τους στο φλεβικό δίκτυο, τα οποία θα είναι και κλινικά εμφανή –
ορατά

και

συμπτωματικά.

Στο

παρελθόν,

οι

τοπικές

εκριζώσεις

πραγματοποιούνταν δια μεγάλων, εγκάρσιων τομών που δημιουργούσαν
άσχημες ουλές. Σημαντικές

βελτιώσεις της τεχνικής έχουν οδηγήσει σε

βελτιωμένα αισθητικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα και αποτελεσματική
εκρίζωση των κιρσών από πολύ μικρές τομές (1-3χιλ.)

409,

. Η

410

αποτελεσματική χρήση αυτών των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών απαιτεί
σχεδιασμό, εμπειρία και υπομονή. Είναι σύνηθες για αυτήν την επέμβαση να
απαιτούνται πάνω από είκοσι (20) μικρές τομές, γεγονός που μπορεί είναι
χρονοβόρο. Για αυτό το λόγο η προεγχειρητική σήμανση είναι πολύ
σημαντική, αφού ως γνωστόν, στην ύπτια θέση του ασθενούς επί της
χειρουργικής τράπεζας, η πλειοψηφία των κιρσών είναι αδύνατον να
αναγνωρισθεί.
Διάφοροι τρόποι αναισθησίας, όπως η γενική αναισθησία, η τοπική αναισθησία
και η περιοχική αναισθησία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεχνική των

161

τοπικών

εκριζώσεων,

αλλά

η

πλειοψηφία

αυτών

των

επεμβάσεων

ανταποκρίνεται εξαιρετικά καλά στην τοπική αναισθησία. Αυτού του είδους η
αναισθησία μπορεί να επιτευχθεί είτε με την έγχυση τοπικής αναισθησίας
υποεπιδερμιδικά ύπερθεν του αγγείου – στόχου είτε με τη χρήση της tumescent
αναισθησίας, η οποία, βέβαια, αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ασθενών με
γλαύκωμα, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αγγειακή νόσο,
αρρυθμίες, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και υπερθυρεοειδισμό. Κατά τη
διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής τοποθετείται σε οριζόντια ύπτια ή πρηνή
θέση, με στόχο τη βέλτιστη ορατότητα των προσημειωμένων σημείων τομής.
Η βελτιωμένη τεχνική που χρησιμοποιούμε σήμερα ανήκει στον Muller 245, 410,
ο οποίος, το 1966, εξέλιξε την τεχνική που χρησιμοποιούσαν τα παλαιότερα
χρόνια και την περιέγραψε ως «stab avulsions». Βάσει του Muller, μία τομή
περί τα 2mm θεωρείται επαρκής και ικανοποιητική για την αφαίρεση του
κιρσού και παρά το ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνεται, αναγκαστικά,
μεγέθυνση της τομής λόγω της τάσης, ο συνδυασμός της μετεγχειρητικής
συμπίεσης και της ελαστικότητας του δέρματος, επιτρέπει την επαναφορά της
τομής στο αρχικό μικρό της μέγεθος. Οι τομές εκτείνονται συνήθως επιμήκως,
εκτός από τις περιοχές της μηροβουβωνικής χώρας, του γόνατος και των
σφυρών όπου η τομή οφείλει να είναι εγκάρσια, ακολουθώντας τις γραμμές
του Langer.
Δια της μικρής τομής, οι
κιρσοί «πιάνονται» και με
τάση

ωθούνται

εκτός

αυτής [Εικ. 56]. Η αγκύλη
της

φλέβας

που

δημιουργείται καθαρίζεται
από

στοιχεία

λίπους, Εικ. 56: Η τεχνική των τοπικών εκριζώσεων μέσω “stab
απολινώνεται με λαβίδες avulsions”th κατά Muller. (Από Rutherford’s Vascular
Surgery, 9 edition, p. 2029.)

και

διατέμνεται.

Ακολουθεί ήπια τάση με σκοπό την εκρίζωση μερικών εκατοστών του κιρσού
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και από τα δύο άκρα. Μέσω έτερων μικρών τομών, ακολουθεί η αφαίρεση
όλης της συνέχειας των κιρσών. Αυτοί οι κιρσοί είναι κλάδοι της κύριας
φλέβας του άξονα (της μείζονος σαφηνούς φλέβας ή της ελάσσονος σαφηνούς
φλέβας), οπότε και δεν απαιτείται απολίνωση, εκτός και εάν συνδέονται με
διατιτρώσα. Με το πέρας της επέμβασης, οι τομές κλείνονται εξωτερικά με
αυτοκόλλητη ταινία δέρματος (Steri-Strip), ενώ εάν μία τομή είναι μεγαλύτερη
από το σύνηθες, ένα απορροφήσιμο ράμμα ή μία μεμονωμένη ραφή Nylon
είναι αρκετά.

Επιστημονικά δεδομένα – Μελέτες

Οι τοπικές εκριζώσεις θεωρούνται είτε επικουρική θεραπεία που συνδυάζονται
με τη σαφηνεκτομή ή τον καυτηριασμό φλέβας του φλεβικού άξονα που
ανεπαρκεί

411-413

είτε αποκλειστική και μοναδική θεραπεία για την

αντιμετώπιση των φλεβικών κιρσών

414

. Τυχαιοποιημένη μελέτη του 2003

απέδειξε ότι οι τοπικές εκριζώσεις, σε σύγκριση με το συνδυασμό της
σκληροθεραπείας με υγρό και τη θεραπεία συμπίεσης, έχει λιγότερες
υποτροπές στο ένα έτος και στα δύο έτη παρακολούθησης (αντίστοιχα 1/48 vs.
12/48 και 1/48 vs. 18/48, p < 0.001)
416, 417

415

. Ταυτόχρονα, αρκετές δημοσιεύσεις

καταλήγουν στο ότι θα πρέπει οι κιρσοί να αντιμετωπίζονται σε δεύτερο

χρόνο, και όχι τη στιγμή του καυτηριασμού της σαφηνούς, αφού οι
επικουρικές θεραπείες (σκληροθεραπεία αφρού, τοπικές εκριζώσεις) είναι
απαραίτητες μόνο στο 17% - 62.5% μετά από 3 - 9 μήνες από την πρώτη
επέμβαση. Εν αντιθέσει, η προοπτική μελέτη των Mekako και συνεργατών

418

,

απέδειξε ότι ο ταυτόχρονος συνδυασμός του EVLA της σαφηνούς και των
τοπικών εκριζώσεων, εξαλείφει την ανάγκη για δευτερεύουσες επεμβάσεις.
Αυτή τη μελέτη, έρχεται να επιβεβαιώσει και η τυχαιοποιημένη μελέτη των
Carradice και συνεργατών

419

, όπου συνέκριναν ασθενείς που υποβλήθηκαν

μόνο σε EVLA με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συνδυασμό EVLA και
τοπικών εκριζώσεων. Οι συγγραφείς κατέληξαν πως για τους ασθενείς που
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υποβλήθηκαν σε EVLA και τοπικές εκριζώσεις σε πρώτο χρόνο, μετά από
τρεις μήνες παρακολούθησης, οι ανάγκες για δεύτερη επέμβαση ήταν
σημαντικά μειωμένες (1/25 vs. 16/24, p < 0.001), το VCSS ήταν χαμηλότερο
(0 vs. 2, p < 0.001), ενώ και το AVVQ ήταν σαφώς βελτιωμένο (7.9 vs. 13.5 p
< 0.001).
Αξίζει να γίνει μία μικρή αναφορά σε μία εναλλακτική ενδαγγειακή μέθοδο
τοπικών εκριζώσεων με τη χρήση φωτεινής πηγής ενέργειας [Εικ. 57] ή
γνωστή ως TIPP (transilluminated powered phlebectomy) 424, όπου η αφαίρεση
μεγάλων τμημάτων κιρσών γίνεται με τη χρήση φωτεινής πηγής ενέργειας και
περιορίζεται κατά πολύ ο αριθμός των τομών, επιτελείται πιο γρήγορα από τη
συνηθισμένη τακτική και μπορεί

να συνδυασθεί με τον καυτηριασμό της

σαφηνούς ή και με την υψηλή απολίνωση και σαφηνεκτομή. Ωστόσο,
υπάρχουν ελάχιστες μελέτης με πολλούς περιορισμούς και ελάχιστα στοιχεία
που να αποδεικνύουν τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής σε σύγκριση με
την κλασσική μέθοδο των τοπικών εκριζώσεων 425.

Εικ. 57: Η τεχνική της ενδαγγειακής αφαίρεσης των κιρσών με τη χρήση
ενέργειας ή TIPP. (Από Interventional Cardiology 2012;4 (5): 527-536.)
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Καταλήγοντας, βάσει των ισχυουσών κατευθυντήριων οδηγιών της Αμερικής
408

, οι τοπικές εκριζώσεις οφείλουν να επιτελούνται στον ίδιο χρόνο με τη

σαφηνεκτομή ή τον καυτηριασμό της φλέβας, αν η επέμβαση γίνεται υπό
γενική αναισθησία, ή μεταγενέστερα κατά την κρίση του θεράποντα.
Ενώ, βάσει των ισχυουσών Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών

4, 418, 419

,

όταν πραγματοποιείται καυτηριασμός της σαφηνούς λόγω ανεπάρκειας, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ταυτόχρονη διενέργεια τοπικών εκριζώσεων.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ (Saphenous –
Sparing Operations)
Η χρήση του υπερήχου στην καθημέρα πράξη για την χαρτογράφηση της
αιμοδυναμικής της ροής εντός της μείζονος σαφηνούς φλέβας, της ελάσσονος
σαφηνούς φλέβας αλλά και των κιρσοειδών διευρύνσεων, οδήγησε στην
ανάπτυξη των αιμοδυναμικής αρχής

«Επεμβάσεων Διαφύλαξης της

Σαφηνούς». Αυτές οι επεμβάσεις αμφισβητούν την υπόθεση που είχε αρχικά
δημοσιευθεί από τον Trendelenburg, ότι δηλαδή, η ανεπαρκής σαφηνής φλέβα
ήταν το πρωταρχικό αίτιο της δημιουργίας των κιρσών. Η υπόθεση που
βασίζονται αυτές οι τεχνικές στηρίζεται στο ότι η παλινδρόμηση από το εν τω
βάθει

στο

επιπολής

φλεβικό

δίκτυο

στο

επίπεδο

των

συμβολών

(σαφηνομηριαίας και σαφηνοϊγνυακής) «παράγει» την ανεπάρκεια στο κύριο
στέλεχος της σαφηνούς φλέβας, η οποία μεταδίδεται από εγγύς προς την
περιφέρεια και μετά προς τα έξω για και οδηγεί στη δημιουργία των κιρσών.
Οι λεπτομερείς μελέτες των Labropoulos και συνεργατών

420

αμφισβητούν

αυτή τη θεωρία και υποστηρίζουν την «ανιούσα αιτία» της δημιουργίας των
κιρσών που η ανεπάρκεια ξεκινάει από το περιφερικό επιπολής φλεβικό
δίκτυο. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας, αφαιρούν μόνο τα ανεπαρκούντα
τμήματα, δίνοντας βάση στους κιρσούς του περιφερικού επιπολής φλεβικού
δικτύου. Δύο κατηγορίες επεμβάσεων ακολουθούν αυτή την προσέγγιση: η
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τεχνική CHIVA (Cure Conservatrice et Hιmodynamique de l’Insuffisance
veineuse en Ambulatoire)

420-422

και η τεχνική ASVAL (ambulatory selective

varices ablation) 423.

ΤΕΧΝΙΚΗ CHIVA
Χειρουργική τεχνική 426

Η τεχνική CHIVA (Cure Conservatrice et Hemodynamique de l’Insuffisance
Veineuse

en

Ambulatoire) περιγράφηκε

το

1988

από

τον

Γάλλο

αγγειοχειρουργό Claude Francheschi. Στόχος της τεχνικής αυτής είναι να
βελτιώσει την αιμοδυναμική στο επιπολής φλεβικό δίκτυο διαχωρίζοντας τη
«στήλη της υδροστατικής πίεσης» και απομονώνοντας τις φλεβο-φλεβικές
επικοινωνίες διακόπτοντας τον ανεπαρκή κορμό σε στρατηγικά σημεία όπως η
σαφηνομηριαία συμβολή ή οι διατιτρώσες. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από
ένα

λεπτομερές

και

ακριβές

προεγχειρητικό

έγχρωμο

Duplex

υπερηχογράφημα.
Το λεπτομερές προεγχειρητικό έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα καθορίζει το
αίτιο της παλινδρόμησης, τα σημεία εισόδου και επανεισόδου με στόχο να
διατηρηθεί μία φυσιολογική ροή μεταξύ επιπολής και εν τω βάθει φλεβικού
δικτύου δια των διατιτρωσών φλεβών. Ο καθορισμός της ανεπάρκειας της
τελικής και της προ-τελικής βαλβίδας της σαφηνούς φλέβας, θα καθορίσει αν
χρειάζεται να γίνει και απολίνωση της σαφηνούς. Όλοι οι φλεβικοί κλάδοι
ελέγχονται για την επάρκεια (ροή προς τη σαφηνή) ή την ανεπάρκειά τους
(ροή προς τους κιρσούς). Οι ανεπαρκείς κλάδοι απολινώνονται και οι κιρσοί
του εκριζώνονται. Ο Francheschi ταξινόμησε τους διάφορους τύπους
επικοινωνίας μεταξύ του επιπολής και του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου όπως
περιγράφεται κάτωθεν:
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 Τύπος Ι: με σημείο επανεισόδου στον κορμό της σαφηνούς, μέσω
φλεβο-φλεβικής επικοινωνίας
 Τύπος ΙΙ: χωρίς παλινδρόμηση από το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο αλλά
με παλινδρόμηση από το επιπολής φλεβικό δίκτυο
 Τύπος ΙΙΙ: με σημείο επανεισόδου μία διατιτρώσα
 Τύπος IV: με παλινδρόμηση από την πυελική κυκλοφορία

Επιστημονικά δεδομένα – Μελέτες

Οι Carandina και συνεργάτες

427

συνέκριναν την τεχνική CHIVA με την

καθιερωμένη τεχνική της υψηλής απολίνωσης και σαφηνεκτομής σε μία
τυχαιοποιημένη μελέτη εκατόν πενήντα (150) ασθενών. Τα αποτελέσματα της
μελέτης, όσον αφορά την υπoτροπή των κιρσών (κλινική και υπερηχογραφική)
στα δέκα (10) χρόνια, ευνοούσαν την τεχνική CHIVA σε σύγκριση με το
χειρουργείο. Όπως καταλήγουν οι συγγραφείς, το ποσοστό υποτροπής των
κιρσών ήταν στατιστικώς μικρότερο (p < 0.04) με την τεχνική CHIVA (18%)
σε αντίθεση με την καθιερωμένη χειρουργική τεχνική (25%). Η μεγαλύτερη
τυχαιοποιημένη μελέτη διενεργήθηκε από τους Parés και συνεργάτες

, οι

428

οποίοι και συνέκριναν την τεχνική CHIVA με δύο ομάδες ελέγχου: τους
ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργείο (υψηλή απολίνωση και
σαφηνεκτομή) με κλινική χαρτογράφηση και τους ασθενείς που υποβάλλονται
στο ίδιο χειρουργείο με χαρτογράφηση με έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα.
Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η υποτροπή των κιρσών.
Η θεραπεία των κιρσών ήταν διπλάσια σε συχνότητα στην ομάδα της CHIVA
σε σύγκριση με τις δύο ομάδες του χειρουργείου, αλλά τα ερωτήματα που
διέγειρε η μελέτη ήταν πολλά περισσότερα και πιο σημαντικά από τα καθαρά
αποτελέσματα αυτής. Τελικά, η μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη των Zamboni
και συνεργατών

429

που αφορούσε την αντιμετώπιση των φλεβικών ελκών

(κατηγορία C6) απέδειξαν ότι η ομάδα των ασθενών που αντιμετωπίσθηκε με
την τεχνική CHIVA είχε παρόμοιο ρυθμό επούλωσης των ελκών (100% vs
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96%) αλλά μικρότερο αριθμό υποτροπών (9% vs 38%) στα τρία έτη της
παρακολούθησης, σε σύγκριση με την ομάδα που αντιμετωπίσθηκε
αποκλειστικά με θεραπεία συμπίεσης.
Η τεχνική CHIVA έχει αποδεδειγμένα καλά αποτελέσματα, αλλά παρά την
εξοικείωση των αγγειοχειρουργών με την υπερηχογραφία και τις ενδαγγειακές
τεχνικές, η τεχνική αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως. Καταλήγοντας, σύμφωνα
με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες 4, η διατήρηση της σαφηνούς φλέβας
μέσω της τεχνικής CHIVA προτείνεται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις
ασθενών με φλεβικούς κιρσούς και μόνο από εξειδικευμένους επεμβατικούς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ASVAL
Χειρουργική τεχνική 426
Η τεχνική ASVAL (Ambulatory Selective Varices Ablation) πραγματοποιείται
υπό τοπική αναισθησία ή με τη χρήση τοπικής περιφλεβικής αναισθησίας, και
πραγματοποιείται μέσω μικρών τοπικών εκριζώσεων, περίπου τριάντα (30)
διαφορετικών, ενώ για την αφαίρεση των κιρσών χρησιμοποιούνται τα
άγκιστρα (hooks) Muller.

Η τεχνική ASVAL στηρίζεται στη θεωρία της

«ανιούσας αιτίας» [Εικ. 58] ή της πολυπαραγοντικής αιτίας δημιουργίας των
κιρσών.
Εικ. 58:
Η παθοφυσιολογική
θεωρία πάνω στην οποία
στηρίζεται η τεχνική ASVAL. (Από
Pittaluga P., Chastanet S. (2018)
Ambulatory Selective Varices
Ablation Under Local Anaesthesia
(ASVAL). In: Zamboni P., Mendoza
E., Gianesini S. (eds) Saphenous
Vein-Sparing Strategies in Chronic
Venous Disease. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3319-70638-2_12.
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Σύμφωνα με αυτή τη παθοφυσιολογική θεωρία, η πρόοδος της νόσου, ίσως
ξεκινάει από της φλέβες του υποδορίου, έξω από το διαμέρισμα της σαφηνούς,
δημιουργώντας διατεταμένο ανεπαρκές φλεβικό δίκτυο. Καθώς διατείνεται
ακόμα

περισσότερο

αυτό

το

δίκτυο,

οδηγεί

στη

δημιουργία

του

«αποτελέσματος γεμίσματος» ή “filling effect” στη σαφηνή φλέβα που
βρίσκεται εντός του διαμερίσματος, οδηγώντας σε αποσυμπίεση της πίεσης
που δέχεται το τοίχωμα της σαφηνούς, μεταφέροντας σταδιακά αυτή την πίεση
προς τη σαφηνομηριαία ή σαφηνοϊγνυακή συμβολή.

Επιστημονικά δεδομένα – Μελέτες

Στη συγκριτική μελέτη των Pittaluga και συνεργατών430 έγινε χρήση της
τεχνικής ASVAL σε 303 κάτω άκρα, ενώ η ομάδα σύγκρισης ήταν 221 κάτω
άκρα τα οποία υποβλήθηκαν σε υψηλή απολίνωση και σαφηνεκτομή. Στα
τέσσερα χρόνια παρακολούθησης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ASVAL,
η παλινδρόμηση της σαφηνούς μειώθηκε στα 66,3% των κάτω άκρων, τα
συμπτώματα εξαφανίσθηκαν ή βελτιώθηκαν στο 78% και η μη υποτροπή των
κιρσών ήταν 88,5%. Μια περίεργη πτυχή αυτής της μελέτης είναι ότι μια
σύγκριση μεταξύ της τεχνικής ASVAL και της χειρουργικής επέμβασης
περιορίστηκε στα προεγχειρητικά βασικά χαρακτηριστικά και όχι στα
μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
Η τεχνική ΑSVAL αποδεικνύεται κατάλληλη για την ήπια νόσο (κλινική
κατηγορία C2) και για ασθενείς με ελάχιστα συμπτώματα με παλινδρόμηση
μικρού όγκου και ήπια διατεταμένους φλεβικούς κιρσούς. Παράλληλα, στην
πιο πρόσφατη προοπτική μελέτη των Biemans και συνεργατών

431

, που

περιελάμβανε 94 ασθενείς με μεγάλους φλεβικούς κιρσούς και παλινδρόμηση
της μείζονος σαφηνούς, που εκτιμόταν με έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα,
οι εκριζώσεις κατά ASVAL οδήγησαν σε κατάργηση της παλινδρόμησης της
ΜΣΦ στο 50% των περιπτώσεων και σε σημαντική μείωση όχι μόνο της
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διαμέτρου της σαφηνούς φλέβας αλλά και του AVVQ συστήματος
βαθμολόγησης.
Καταλήγοντας, σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες

4

, η

διατήρηση της σαφηνούς φλέβας μέσω της τεχνικής ASVAL υπό τοπική
αναισθησία, προτείνεται να πραγματοποιείται μόνο σε επιλεγμένους ασθενείς
κλινικής κατηγορίας C2 και C3, με λιγότερο διατεταμένους φλεβικούς
κιρσούς.
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΝΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 3D SYM VEIN
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση των φλεβικών
συμπτωμάτων είναι υψίστης σημασίας στους κλινικούς ελέγχους και στην
έρευνα, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας που παρέχεται
στους ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο. Σε αντίθεση με τις μεθόδους
ταξινόμησης της νόσου που παρέχουν ένα στατικό στιγμιότυπο του
προβλήματος, τα εργαλεία βαθμολόγησης ή αξιολόγησης της χρόνιας φλεβικής
νόσου και των συμπτωμάτων αυτής είναι πιο σημαντικά. Αυτοί οι μέθοδοι
αξιολόγησης

–

βαθμολόγησης

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

στην

ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος μετά από μία επέμβαση, στη σύγκριση
διαφορετικών μεθόδων αντιμετώπισης μετρώντας τις σχετικές αλλαγές και
αναφορές που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής
νόσου 172. Μία ποικιλία μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης έχουν περιγραφεί
συμπεριλαμβανόμενων του Venous Clinical Severity Score (VCSS) και της
αναθεωρημένης μορφής του (r-VCSS)
432

92, 169

[Πίνακας 12], η κλίμακα Villalta

[Πίνακας 13] και η οπτική αναλογική κλίμακα [Εικ. 59] ή Visual Analogue

Scale
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. Αυτοί οι μέθοδοι βαθμολόγησης απέχουν από την ιδανική μορφή

τους, επειδή δε συμπεριλαμβάνουν όλους τους τύπους των συμπτωμάτων 92, 169,
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433

, ενώ η αναλογική κλίμακα μπορεί να βαθμολογήσει ένα σύμπτωμα κάθε

φορά
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. Επιπλέον, υπάρχει ποικιλομορφία στα φλεβικά συμπτώματα, αφού

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια των εποχών
του έτους. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει μία ανεκπλήρωτη ανάγκη για ένα
ισχυρό, έγκυρο, ακριβές και ειδικό εργαλείο βαθμολόγησης – αξιολόγησης των
συμπτωμάτων των ασθενών με χρόνια φλεβική νόσο.

Πίνακας 12: Η αναθεωρημένη μορφή του VCSS όπως χρησιμοποιήθηκε στη
μελέτη, όπως είναι δημοσιευμένη στο Rutherford, 9th edition, Chapter 19,
Section 3, Table 19.3, p. 204.
Χαρακτηριστικό
Πόνος/ Άλγος

Απόν (0)
Κανένα

Ήπια ένταση (1)

Μέτρια ένταση (2)

Περιστασιακά

Καθημερινά

Σοβαρή ένταση (3)
Καθημερινά
(απαιτείται η χρήση
αναλγητικών ή
περιορίζει τις
καθημερινές
δραστηριότητες)

Κιρσοί

Κανένα

Λίγοι

Πολλαπλοί

Εκτεταμένοι

Φλεβικό οίδημα

Κανένα

Μόνο το βράδυ

Από το απόγευμα,

Από το πρωί, άνωθεν

πέριξ των σφυρών

έως και άνωθεν των

των σφυρών και

σφυρών

απαιτείται ανύψωση
του σκέλους

Μελάγχρωση

Κανένα

του δέρματος

Περιορισμένη,

Διάχυτη στο

παλιά

κατώτερο 1/3 της

Ευρεία, πρόσφατη

κνήμης, ή πιο
πρόσφατη
Φλεγμονή

Κανένα

Ήπια κυτταρίτιδα

Μέτρια κυτταρίτιδα

Σοβαρή κυτταρίτιδα

Πάχυνση του

Κανένα

Εστιακό < 5εκ.,

Εντός ή εκτός

Όλο το κατώτερο 1/3

πέριξ των σφυρών

λιγότερο από το

της κνήμης ή και

κατώτερο 1/3 της

περισσότερο

δέρματος

κνήμης
Αριθμός

0

1

2

>2

ενεργών ελκών
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(Συνέχεια Πίνακα 12)
Μέγεθος

Κανένα

< 2εκ.

2-6εκ.

>6

Κανένα

< 3μήνες

3-12μήνες

Μη επουλωθέν, > 1

(διάμετρος)
ενεργών ελκών
Χρονική

έτος

διάρκεια ελκών
Θεραπεία
συμπίεσης

Κανένα

Διαλείπουσα

Χρήση τις

Καθημερινή χρήση

χρήση

περισσότερες

και ανύψωση του

ημέρες

σκέλους

Πίνακας 13: Η κλίμακα Villalta, όπως είναι δημοσιευμένη στο Vascular
2017, Vol. 25(1) 10–18.
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Εικ. 59: Η καθιερωμένη αναλογική κλίμακα ή VAS.

Στην πρόσφατη δημοσίευση του SYM VEIN consensus έχει προταθεί το 3D
σύστημα αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη σοβαρότητα του
συμπτώματος, αλλά επίσης τη συχνότητα του καθενός και την καθημερινή
διακύμανση του καθενός φλεβικού συμπτώματος. Το μέγιστο άθροισμα αυτών
των τριών παραμέτρων, όπου καθεμία βαθμολογείται σε μία κλίμακα από το 0
έως το 3, είναι εννέα (9)

191

. Ωστόσο, αυτό το σύστημα αξιολόγησης –

βαθμολόγησης δεν έχει επικυρωθεί ακόμα στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία.
Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να επικυρώσει, μέσω
προοπτικής μελέτης, το 3D εργαλείο αξιολόγησης όπως προτάθηκε από την
πρόσφατη δημοσίευση του SYM VEIN consensus σε ασθενείς με χρόνια
φλεβική νόσο, διαφόρων κλινικών τάξεων, που θα υποβάλλονταν σε
χειρουργείο σαφηνεκτομής, ειδικότερα σε χειρουργείο υψηλής απολίνωσης και
σαφηνεκτομής της μείζονος σαφηνούς φλέβας σε συνδυασμό με τοπικές
εκριζώσεις των κιρσών του κάτω άκρου. Ο απώτερος στόχος της μελέτης ήταν
να

ταυτοποιηθούν

αλληλοσυσχετιζόμενες

μεταβλητές

και

ομάδες

συμπτωμάτων που πιθανώς μοιράζονται κοινό παθοφυσιολογικό μηχανισμό.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Οι ασθενείς με πρωτοπαθή χρόνια φλεβική νόσο που προγραμματίστηκαν για
υψηλή απολίνωση και σαφηνεκτομή της μείζονος σαφηνούς φλέβας (high
ligation and stripping – HL/STR) σε συνδυασμό με τοπικές εκριζώσεις
συμπεριελήφθησαν στην παρούσα μελέτη. Όσον αφορά τους ασθενείς που
υποβάλλονταν σε αμφοτερόπλευρη επέμβαση, συμπεριελήφθη στη μελέτη το
κάτω άκρο με την πιο σοβαρή συμπτωματολογία. Καταγράφηκαν όλα τα
δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, συμπεριλαμβανόμενων και της κλινικής,
αιτιολογικής, ανατομικής και παθοφυσιολογικής (CEAP) ταξινόμησης που
υποδεικνύουν την κλινική κατηγορία του πάσχοντος κάτω άκρου 92.
Ο πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ήταν η επικύρωση του 3D εργαλείου
βαθμολόγησης του SYM VEIN consensus

, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία
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που έχει ήδη περιγραφεί και χρησιμοποιηθεί για την επικύρωση άλλων
εργαλείων αξιολόγησης

. Όπως περιγράφεται στο SYM VEIN, τα

434, 435

συμπτώματα όπως το άλγος ή ο πόνος, το αίσθημα βάρους, το αίσθημα
οιδήματος, το καυστικό άλγος, οι ακούσιες μυϊκές συσπάσεις (κράμπες), το
σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, οι αιμωδίες, ο πάλλων πόνος και ο κνησμός
εκτιμήθηκαν και υπολογίσθηκαν τα ξεχωριστά 3D αποτελέσματα. Η
βαθμολογία των τριών χαρακτηριστικών του 3D SYM VEIN εργαλείου
αξιολόγησης αναφέρεται στον Πίνακα 14. Μεμονωμένες βαθμολογίες
υπολογίστηκαν για κάθε σύμπτωμα, που κυμαίνονται από το 0 έως το 9

191

.

Αυτές αθροίστηκαν και καταλήξαμε στη συνολική 3D βαθμολογία, που είναι,
κατά συνέπεια, το σύνολο των ξεχωριστών – μεμονωμένων βαθμολογιών του
κάθε συμπτώματος.
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Πίνακας 14. Τα χαρακτηριστικά της βαθμολογίας του 3D SYM VEIN εργαλείου
αξιολόγησης. Κάθε ξεχωριστό αποτέλεσμα υπολογίζεται για κάθε κάτω άκρο και
συγκεκριμένο φλεβικό σύμπτωμα. Το μέγιστο συνολικό άθροισμα για κάθε
σύμπτωμα είναι εννέα (9).
Χαρακτηριστικό

Αποδιδόμενη Βαθμολογία

συμπτώματος

0

1

Συχνότητα

Ποτέ

Περιστασιακά

Ημερήσια
κατανομή
Σοβαρότητα

Ποτέ
Καμία

2

3

Αρκετές φορές
την εβδομάδα

Καθημερινά

Μόνο το

Από το

Από το

βράδυ

απόγευμα

πρωί

Ήπια

Μέτρια

Σοβαρή

Η αξιοπιστία της συνολικής βαθμολογίας του 3D εργαλείου αξιολόγησης
εκτιμήθηκε με τη δοκιμασία αξιοπιστίας μεταξύ διαφορετικών αξιολογητών
καθώς επίσης και με την εσωτερική συνοχή. Η δομική ακεραιότητα
εκτιμήθηκε με τους παρακάτω τέσσερεις τρόπους:
1. Παραγοντική ανάλυση. Εκτιμήθηκε η ανάλυση της κύριας συνιστώσας
των στοιχείων της 3D βαθμολόγησης, δηλαδή, των 3D βαθμολογιών για
κάθε

μεμονωμένο

σύμπτωμα

ξεχωριστά

(καθώς

και

για

τον

προσδιορισμό των μεταβλητών που σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά και
των ομάδων των συμπτωμάτων που ενδέχεται να μοιράζονται κοινούς
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς).
2. Εκτιμήθηκε η εσωτερική συνοχή των παραγόντων που ταυτοποιήθηκαν
μέσω της παραγοντικής ανάλυσης.
3. Εκτιμήθηκε η εγκυρότητα των γνωστών ομάδων, μέσω της συσχέτισης
της συνολικής 3D βαθμολογίας με την κλινική κατηγορία κατά CEAP92.
4. Συγκλίνουσα εγκυρότητα. Η αναθεωρημένη μορφή του VCSS 92 και το
επικυρωμένο CIVIQ-20 στην ελληνική γλώσσα
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υπολογίσθηκαν και

συσχετίσθηκαν με τη 3D βαθμολόγηση.
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Όλες οι βαθμολογίες που περιγράφηκαν παραπάνω εκτιμήθηκαν από έναν
αξιολογητή, μία ημέρα προ της επέμβασης και τέσσερεις εβδομάδες μετά την
επέμβαση, με σκοπό να εκτιμηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία. Για να
εξαλείψουμε την πιθανότητα υποκειμενικότητας ή σφάλματος (bias) του ενός
εξεταστή, διενεργήθηκε η ίδια διαδικασία και από δεύτερο αξιολογητή με
μεγαλύτερη κλινική εμπειρία.
Αρκετοί δευτερεύοντες σκοποί της μελέτης περιγράφονται στην ακόλουθη
παράγραφο. Η αξιοπιστία και η ανταπόκριση των 3D βαθμολογήσεων των
μεμονωμένων συμπτωμάτων, ο συνολικός αριθμός των πρωτοπαθών φλεβικών
συμπτωμάτων,

η

αναθεωρημένη

ερωτηματολόγιο CIVIQ-20

μορφή

του

VCSS

(r-VCSS),

και η βαθμολόγηση της ποιότητας ζωής

το
191

εκτιμήθηκαν και στις τέσσερεις εβδομάδες μετά την επέμβαση. Οι αλλαγές στο
3D εργαλείο αξιολόγησης, στην αναθεωρημένη μορφή του VCSS και στο
ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής CIVIQ-20, καθώς και τα μεμονωμένα και
συνολικά αποτελέσματα του 3D εργαλείου, του r-VCSS και του CIVIQ-20
συγκρίθηκαν. Η μελέτη έλαβε την έγκριση της επιτροπής του πανεπιστημιακού
νοσοκομείου μας.

Στατιστική ανάλυση

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποθηκεύθηκαν σε ένα φύλλο εργασίας
του Microsoft Office Excel (Microsoft Inc., Redmond, WA, USA). Οι
μεταβλητές ελέγχθηκαν για την κανονική κατανομή με το Shapiro – Wilk test.
Τα δεδομένα κάθε κατηγορίας αναλύθηκαν με το x2 ή Fisher test. Για τα
αριθμητικά δεδομένα που δεν υπάγονταν στην κανονική κατανομή, τα
αποτελέσματα εκφράστηκαν ως διάμεση τιμή, ενώ οι μη παραμετρικές
δοκιμασίες Mann-Whitney και Wilcoxon (Mann-Whitney and Wilcoxon
signed rank tests) χρησιμοποιήθηκαν για να συγκρίνουν τις ανεξάρτητες
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ομάδες και τα συνδυασμένα δεδομένα, αντίστοιχα. Η διόρθωση του Bonferroni
(Bonferroni correction) χρησιμοποιήθηκε για να προσαρμόσει για πολλαπλούς
ελέγχους τα δεδομένα των κλινικών τάξεων κατά CEAP και του 3D εργαλείου
αξιολόγησης για το σύμπτωμα των ανήσυχων ποδιών. Ο έλεγχος της
αξιοπιστίας του αξιολογητή, με τη χρήση δύο διαφορετικών αξιολογητών,
εκτιμήθηκε με τo συντελεστή συσχέτισης (ICC – intraclass correlation
coefficient)

. Η εσωτερική συνοχή εκτιμήθηκε με το Cronbach’s alpha

436, 437

(α), όπου οι τιμές του alpha  0.9 θεωρούνται εξαιρετικές, τιμές του alpha
μεταξύ 0.9 και 0.8 θεωρούνται καλές, ενώ τιμές του alpha < 0.8 αλλά  του
0.7 θεωρούνται αποδεκτές.
Η ανάλυση των κυρίων συνιστωσών (principal component analysis)
χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση του αριθμού των μεταβλητών (διαστάσεων) ομαλοποίηση των συμπτωμάτων του SYM VEIN και την ταυτοποίηση ομάδων
συμπτωμάτων, όπου κάθε ομάδα θα τη διέπει υψηλή συσχέτιση και συνάφεια
μεταξύ των συμπτωμάτων που υπάγονται σε αυτή. Η ανάλυση της συσχέτισης
κατά

Spearman

(Spearman

correlation)

χρησιμοποιήθηκε

ταυτοποιηθούν σχέσεις ανάμεσα στα μεμονωμένα και
αποτελέσματα

του

SYM

VEIN

3D

εργαλείου

για

να

τα συνολικά

αξιολόγησης,

του

ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής CIVIQ-20 και της αναθεωρημένης μορφής
του VCSS (r-VCSS), με σκοπό να εκτιμηθεί η δομική εγκυρότητα του 3D
εργαλείου αξιολόγησης. Οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη
χρήση του IBM SPSS πακέτου στατιστικών εργαλείων (έκδοση 24, IBM Co,
Armonk, NY, USA). Κάθε τιμή του p μικρότερη ή ίση του 0.050 (p ≤ 0.050)
θεωρείται στατιστικώς σημαντική.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Συνολικά τριάντα πέντε (35) ασθενείς, μετά από έγγραφη συναίνεσή τους,
συμπεριελήφθησαν στη μελέτη από το Σεπτέμβριος του 2017 έως τον
Ιανουάριο του 2018. Από το συνολικό αριθμό των ασθενών, οι τριάντα τρεις
(33) ασθενείς είχαν ετερόπλευρη χρόνια φλεβική νόσο που θα υποβάλλονταν
σε χειρουργείο, ενώ οι δυο (2) ασθενείς είχαν αμφοτερόπλευρη νόσο λόγω
ανεπάρκειας της μείζονος σαφηνούς φλέβας αμφότερων των κάτω άκρων, και
θα υποβάλλονται σε αμφοτερόπλευρη επέμβαση (κατά CEAP Ep, As, Pr2 ή Ep,
As, Pr2,3 ). Τα αρχικά βασικά δημογραφικά στοιχεία και αποτελέσματα της
ταξινόμησης κατά CEAP περιγράφονται στον Πίνακα 15, που ακολουθεί.

Πίνακας 15. Τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και τα χαρακτηριστικά των
κάτω άκρων των τριάντα πέντε ασθενών με χρόνια φλεβική νόσο που θα
υποβάλλονταν σε χειρουργική επέμβαση υψηλής απολίνωσης και σαφηνεκτομής.
Χαρακτηριστικά

Ασθενείς (n = 35)

Ηλικία (σε έτη)

53.4  12.9

Άρρεν φύλο

13

Αριστερό κάτω άκρο

13

Κλινική Κατηγορία κατά CEAP
C2

19

C3

8

C4a

3

C4b

1

C5

2

C6

2

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως ακέραιοι αριθμοί (n) ή μέση τιμή  τυπική
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απόκλιση. CEAP: clinical, etiological, anatomical, pathophysiological classification
(κλινική, αιτιολογική, ανατομική, παθοφυσιολογική ταξινόμηση).

Τα περισσότερα κάτω άκρα ταξινομήθηκαν βάσει της ταξινόμησης CEAP,
στην κλινική κατηγορία C2 ή C3. Όλοι οι ασθενείς, και οι τριάντα πέντε,
ανέφεραν ως συμπτωματολογία την παρουσία πόνου ή /και άλγους, ενώ το
σύμπτωμα του αισθήματος βάρους αναφέρθηκε από τριάντα δύο (32) ασθενείς,
οι ακούσιες μυϊκές συσπάσεις ή κράμπες από δεκαοκτώ (18) ασθενείς, το
αίσθημα του οιδήματος από τριάντα ένα (31) ασθενείς, το αίσθημα του
καύσους από είκοσι οκτώ (28) ασθενείς, οι αιμωδίες από εικοσιένα (21)
ασθενείς, το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών από έναν (1) ασθενή, το αίσθημα του
πάλλοντος άλγους από τρεις (3) ασθενείς και ο κνησμός από είκοσι οκτώ (28)
ασθενείς [Εικ. 60].
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Συχνότητα συμπτωμάτων

Πόνος ή /
και άλγος

Αίσθημα
βάρους

Κράμπες

Αίσθημα
οιδήματος

Αίσθημα
καύσους

Αιμωδίες

Σύνδρομο
ανήσυχων
ποδιών

Πάλλων
πόνος

Κνησμός

Εικ. 60: Η συχνότητα των μεμονωμένων συμπτωμάτων κατά SYM VEIN όπως αναφέρθηκαν από τους
τριάντα (35) ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσου που θα υποβάλλονταν στη χειρουργική επέμβαση της
υψηλής απολίνωσης και σαφηνεκτομής.

Η μέση τιμή του αριθμού των συμπτωμάτων ήταν έξι (5-7), με εύρος 2 - 9. Τα
πρώτα αποτελέσματα του 3D εργαλείου αξιολόγησης για τα μεμονωμένα
συμπτώματα, τα πρωταρχικά αποτελέσματα του r-VCSS και του CIVIQ-20
αναγράφονται στον Πίνακα 16. Η επέμβαση της υψηλής απολίνωσης και
σαφηνεκτομής περιορίσθηκε στο επίπεδο του γόνατος σε είκοσι δύο (22)
(62.9%) ασθενείς.
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Πίνακας 16. Τα αποτελέσματα των 3D βαθμολογιών για τα μεμονωμένα
συμπτώματα κατά SYM VEIN, το συνολικό αποτέλεσμα των 3D βαθμολογιών, τα
αποτελέσματα της αναθεωρημένης μορφής του VCSS και τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου της ποιότητας ζωής του CIVIQ-20 των 35 ασθενών με χρόνια
φλεβική νόσο προεγχειρητικά και μετά τη σαφηνεκτομή.
Προεγχειρητική

Μετεγχειρητική

Βαθμολογία (pre-

Βαθμολογία (post-

operative score)

operative score)

Πόνος / Άλγος

6 (4-7)

0 (0-3)

< 0.001

Αίσθημα βάρους

6 (3-6)

0 (0-3)

< 0.001

3 (0-3)

0 (0-0)

< 0.001

6 (3-6)

0 (0-3)

< 0.001

Καύσος

5 (3-7)

0 (0-0)

< 0.001

Αιμωδίες

3 (0-6)

0 (0-0)

< 0.001

0 (0-0)

0 (0-0)

0.32

Πάλλων πόνος

0 (0-0)

0 (0-0)

0.08

Κνησμός

3 (3-6)

0 (0-0)

< 0.001

31 (22-37)

6 (0-9)

< 0.001

6 (5-7)

0 (0-1)

< 0.001

24 (20-29)

14 (14-15)

< 0.001

Σύμπτωμα

Ακούσιες μυϊκές
συσπάσεις
Αίσθημα
οιδήματος

Σύνδρομο
ανήσυχων ποδιών

Συνολικό 3D
score
r-VCSS
CIVIQ-20

p value

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή (εντός της παρένθεσης αναγράφεται το
εύρος τιμών).
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Ανάλυση της Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)

Ο συντελεστής ICC για το συνολικό 3D score ήταν 0.999. Οι συντελεστές για
τα μεμονωμένα φλεβικά συμπτώματα ποικίλουν μεταξύ 0.976 και 1.00. Η
εσωτερική συνάφεια ήταν καλή, με τον παράγοντα Cronbach’s alpha να είναι
ίσος με 0.85.

Δομική εγκυρότητα (Construct validity)

Ομαλοποίηση της διάστασης των συμπτωμάτων με παραγοντική ανάλυση.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών, που ταυτοποίησε
τρεις ομάδες συμπτωμάτων με εσωτερική υψηλή συσχέτιση μεταξύ των
συνιστωσών της κάθε ομάδας, περιγράφεται στον Πίνακα 17.

Πίνακας 17. Η ανάλυση των κυρίων συνιστωσών των 3D αποτελεσμάτων των
μεμονωμένων συμπτωμάτων ταυτοποίησε τρεις ομάδες φλεβικών συμπτωμάτων
με υψηλή συσχέτιση των συνιστωσών στο εσωτερικό της κάθε ομάδας, στους 35
ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο που υποβλήθηκαν σε σαφηνεκτομή.
Συστατικό
1

2

3

Πόνος/ Άλγος

0.560

0.575*

0.323

Αίσθημα βάρους

0.252

0.909*

-0.059

Ακούσιες μυϊκές συσπάσεις

0.103

0.413

0.378

Αίσθημα οιδήματος

0.243

0.894*

0.044

Καύσος

0.797*

0.418

0.173

183

Αιμωδίες

0.910*

0.036

0.011

( Συνέχεια Πίνακα 17 )
Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών

-0.006

0.106

0.840*

Πάλλων πόνος

0.154

-0.062

0.882*

Κνησμός

0.754*

0.404

0.065

* Υψηλή συσχέτιση μεταξύ των συμπτωμάτων.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις αιμωδίες, το καύσος και τον κνησμό. Η
δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει το αίσθημα βάρους, το αίσθημα οιδήματος και το
άλγος/πόνος. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και
το αίσθημα του πάλλοντος πόνου. Οι αιμωδίες οριακά αποκλείστηκαν ως τρίτο
συστατικό της τρίτης ομάδας λόγω του συντελεστή επιβάρυνσης του
συγκεκριμένου συμπτώματος, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 17, που ήταν
κάτω του 0.4. Η εσωτερική συνάφεια των δύο πρώτων ομάδων ήταν καλή,
βάσει του Cronbach’s alpha που ήταν στο 0.85 και 0.87 αντίστοιχα, ενώ για
την τρίτη ομάδα ήταν αποδεκτό (0.72).

Εγκυρότητα

των

αποτελεσμάτων

(κατανομή

του

αριθμού

των

συμπτωμάτων, των αποτελεσμάτων του 3D score, του r-VCSS, και του
CIVIQ-20 σε όλες τις κλινικές τάξεις κατά CEAP).
Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των συμπτωμάτων ή των
προεγχειρητικών αποτελεσμάτων του συνολικού 3D score και της κλινικής
κατηγορίας κατά CEAP (p = 0.15 και p = 0.19, Εικ. 61, αντίστοιχα), παρά την
τάση για υψηλότερο συνολικό 3D score στις προχωρημένες κλινικές τάξεις, C5
– C6 κατά CEAP.
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Συνολικό 3D score

Κλινική κατηγορία κατά CEAP
Εικ. 61: Τα ανωτέρω γραφικά σε μορφή boxplot, αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ του συνολικού 3D score και των κλινικών κατηγοριών κατά
CEAP, από την κλινική κατηγορία C2 έως και την κλινική κατηγορία C6, των 35
ασθενών με χρόνια φλεβική νόσο που υποβλήθηκαν σε σαφηνεκτομή.

Με την εξαίρεση του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών, δεν υπάρχει καμία
συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων του 3D score των μεμονωμένων
συμπτωμάτων και της κλινικής κατηγορίας κατά CEAP (για όλα ισχύει p >
0.050). Το 3D score για το σύμπτωμα των ανήσυχων ποδιών ήταν υψηλότερο
για την κλινική κατηγορία C6 κατά CEAP (μέση τιμή 2.5) σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες κλινικές τάξεις κατά CEAP (C2 – C5 με μέση τιμή score 0). Η τιμή
του p για όλες τις κλινικές τάξεις ήταν 0.002, ενώ οι προσαρμοσμένες τιμές
του p στη σύγκριση κατά ζεύγη της κλινικής κατηγορίας C6 κατά CEAP με τις
κλινικές τάξεις C2, C3, C4 και C5 ήταν 0.001, 0.002, 0.006 και 0.030
αντίστοιχα. Οι βαθμολογίες του r-VCSS ήταν υψηλότερες για τις κλινικές
κατηγορίες C5 και C6 κατά CEAP, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κλινικές
κατηγορίες (τιμή p για όλες τις κλινικές τάξεις ήταν 0.001, ενώ η
προσαρμοσμένη τιμή p για τη σύγκριση κατά ζεύγη ήταν 0.045). Δεν υπήρχε
συσχέτιση μεταξύ του προεγχειρητικού CIVIQ-20 score και της κλινικής
κατηγορίας κατά CEAP (p = 0.43).
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Συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity – σε συσχέτιση με τα
αποτελέσματα του 3D score, r-VCSS και του CIVIQ-20).
Σημαντική, αλλά μέτριου βαθμού συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του 3D
score και του CIVIQ-20 (rho 0.65, p < 0.001). Η συσχέτιση μεταξύ του 3D
score και του r-VCSS ήταν εξίσου σημαντική, αλλά περιγράφεται ως δίκαιη καλή (rho 0.46, p = 0.005). Η συσχέτιση ανάμεσα στα αποτελέσματα του rVCSS και του CIVIQ-20 ήταν καλή, αλλά μη σημαντική (rho 0.31, p = 0.070).

Ανταπόκριση στη θεραπεία (Responsiveness)

Μεταβολή των βαθμολογιών των εργαλείων αξιολόγησης μετά από
σαφηνεκτομή.
Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα του 3D εργαλείου αξιολόγησης όσον αφορά
τα μεμονωμένα συμπτώματα, τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα του r-VCSS
και του CIVIQ-20, εμφανίζονται στον Πίνακα 16. Κανένας ασθενής δεν
απέσυρε τη συμμετοχή του από τη μελέτη ούτε αρνήθηκε να προσέλθει στην
τακτική παρακολούθηση (follow-up). Το συνολικό 3D score μειώθηκε σε
όλους τους ασθενείς μετά τη σαφηνεκτομή. Η μέση τιμή του r-VCSS,
μετεγχειρητικά, μειώθηκε από το 6 στο 0 (100% μείωση, p < 0,001), η μέση
τιμή του συνολικού 3D score μειώθηκε από το 31 στο 6 (83,8% μείωση, p <
0,001) και το CIVIQ-20 μειώθηκε από το 24 στο 14 (40% μείωση, p < 0,001),
όπως αποδεικνύει και το γράφημα της Εικόνας 62 [Εικ.62]. Η διαφορά των
ποσοστιαίων μεταβολών της μέσης τιμής μεταξύ του CIVIQ-20 και του rVCSS σε σύγκριση με το συνολικό 3D score ήταν στατιστικώς σημαντικές (p
= 0,005 και p < 0.001, αντίστοιχα).
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Μέση τιμή μείωσης των scores - %
Εικ. 62: Τα ανωτέρω γραφικά σε μορφή boxplot, αναδεικνύουν τις μετεγχειρητικές
μειώσεις της μέσης τιμής του r-VCSS, του συνολικού 3D score και του CIVIQ-20, στους
35 ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο που υποβλήθηκαν σε σαφηνεκτομή, με τα δύο
τελευταία εργαλεία αξιολόγησης να είναι λίγοτερο ευαίσθητα στην μεταβολή μετά την
επέμβαση. Η διαφορά των ποσοστιαίων μεταβολών της μέσης τιμής μεταξύ του CIVIQ20 και του r-VCSS σε σύγκριση με το συνολικό 3D score ήταν στατιστικώς σημαντικές (p
= 0.005 και p < 0.001, αντίστοιχα).

Παράγοντες πρόγνωσης για την ποιότητα ζωής βάσει του CIVIQ-20
εργαλείου αξιολόγησης.
Το συνολικό 3D score (rho 0,65, p < 0,001) και τα 3D scores των
μεμονωμένων συμπτωμάτων για πόνο ή άλγος (rho 0,55, p = 0,001), για
αίσθημα βάρους (rho 0,55, p = 0,001), για ακούσιες μυϊκές συσπάσεις (rho
0,48, p = 0,003), για το αίσθημα οιδήματος (rho 0,53, p = 0,001), για καύσος
(rho 0,44, p = 0,008), για αιμωδίες (rho 0,44, p = 0,008) και για κνησμό (rho
0,40, p = 0,018) έδειξαν σημαντική συσχέτιση με τα αποτελέσματα του
CIVIQ-20. Αυτή η συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε για το σύνδρομο ανήσυχων
ποδιών (rho 0,19, p = 0,28), για το αίσθημα του πάλλοντος πόνου (rho 0.33, p
= 0,054) και για το r-VCSS (rho 0,31, p = 0,067).

187

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Στην παρούσα μελέτη, για πρώτη φορά γίνεται επικύρωση του 3D εργαλείου
αξιολόγησης, ενός νέο εργαλείου όπως προτάθηκε από το SYM VEIN
consensus, και εφαρμόσθηκε σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο. Το
συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης απέδειξε καλή αξιοπιστία και δομική
εγκυρότητα καθώς και εξαιρετική ανταπόκριση, αφού παρατηρήθηκε
σημαντική

μείωση

των

περισσότερων

βαθμολογιών

των

φλεβικών

συμπτωμάτων, αλλά και του συνολικού 3D score μετά το χειρουργείο της
σαφηνεκτομής. Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση των κύριων παραμέτρων των
3D scores ταυτοποίησε τρεις ομάδες συμπτωμάτων, με υψηλή συνάφεια στο
εσωτερικό της κάθε μίας ομάδας, το οποίο, πιθανόν, οφείλεται στο ότι
μοιράζονται κοινό παθοφυσιολογικό μηχανισμό.
Σε αυτή τη μελέτη, οι ασθενείς ανέφεραν την παρουσία πολλαπλών
συμπτωμάτων, σύνηθες και τυπικό χαρακτηριστικό για τους ασθενείς με
χρόνια φλεβική νόσο που προηγούνται, όσον αφορά την αντιμετώπιση, σε
σχέση με τους ασυμπτωματικούς ασθενείς στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα
Υγείας. Αυτό το σύστημα επιλογής εξηγεί μερικώς την έλλειψη συσχέτισης
μεταξύ του CIVIQ-20 score, των περισσότερων μεμονωμένων βαθμολογιών
του 3D εργαλείου αξιολόγησης και των κλινικών τάξεων κατά CEAP. Στη
βιβλιογραφία, αντικρουόμενοι συσχετισμοί έχουν αναφερθεί μεταξύ των
CIVIQ-14 και CIVIQ-20 και των κλινικών τάξεων κατά CEAP

438-440

.

Παρατηρήθηκε όμως, μία μη στατιστικώς σημαντική τάση για υψηλότερη
βαθμολογία του 3D εργαλείου αξιολόγησης σε ασθενείς με προχωρημένη
κλινική κατηγορία κατά CEAP, πιθανώς ως αποτέλεσμα σφάλματος τύπου II.
Άλλοι συγγραφείς, έχουν παρατηρήσει ότι τα φλεβικά συμπτώματα ήταν
χειρότερα στις πρώιμες κλινικές τάξεις κατά CEAP

123

, φαινόμενο που μπορεί

να εξηγηθεί από τη διαδικασία επιλογής, από μεροληψία παραπομπής, ή από
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υπερβολικό ζήλο εκ μέρους των ασθενών στην περιγραφή των συμπτωμάτων
με απώτερο στόχο τον «εξαναγκασμό του ιατρού» για άμεση θεραπεία.
Εν αντιθέσει με τα ανωτέρω, σε άλλες μελέτες 117, 136, 440, έχει παρατηρηθεί πως
είναι υψηλότερη η συχνότητα ή ο αριθμός των φλεβικών συμπτωμάτων που
αναφέρονται από τον ασθενή σε προχωρημένη φλεβική νόσο. Υψηλότερη
βαθμολογία του VCSS έχει παρατηρηθεί σε προχωρημένες κλινικές τάξεις
κατά CEAP (C5 – C6), όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη, έχει
αναφερθεί και σε μελέτη των Meissner και συνεργατών του 2002
παρατήρηση αντανακλά την παράμετρο του

. Αυτή η

441

VCSS που αφορά τα

χαρακτηριστικά του φλεβικού έλκους, και αποδεικνύει τον περιορισμό στην
ομοιόμορφη καταγραφή και μετάφραση των αποτελεσμάτων της θεραπείας σε
όλο το εύρος των κλινικών τάξεων της CEAP ταξινόμησης. Επιπρόσθετα, το
πρωταρχικό και το αναθεωρημένο VCSS αποδίδουν το μέγιστο τρεις βαθμούς
στα συμπτώματα που αναφέρει ο ασθενής, από ένα μέγιστο τριάντα βαθμών
169

92,

. Για αυτούς τους λόγους, το συνολικό 3D score, ίσως, είναι καλύτερο των

εναλλακτικών μεθόδων για τη βαθμολόγηση των συμπτωμάτων των
ασθενών92, 169, 191, 432,433. Παρόλα αυτά, ο πόνος/ το άλγος, το αίσθημα βάρους
και το αίσθημα οιδήματος είναι τα πιο συχνά συμπτώματα που αναφέρουν οι
ασθενείς και τα βαθμολογούν με την υψηλότερη βαθμολογία, όπως
παρουσιάζεται στον Πίνακα 16, γεγονός που συνάδει και με τις υπόλοιπες
δημοσιευμένες, μέχρι σήμερα, μελέτες

440, 442, 443

. Η στατιστική αξιοπιστία του

3D score, που είναι καλή έως εξαιρετική, όπως αποδεικνύεται στην παρούσα
μελέτη, ενισχύει την αξία του και είναι παρόμοια με ότι έχει δημοσιευθεί για
το πολυδιάστατο Homburg Varicose Vein Severity Score

434

, αλλά και

καλύτερο από το r-VCSS 444.
Η στατιστική ανάλυση των κύριων συνιστωσών (Principal component
analysis) χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η δομική εγκυρότητα των
συμπτωμάτων, της παρούσας μελέτης, που ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες με
υψηλή εσωτερική συσχέτιση εντός της κάθε ομάδας. Τα συμπτώματα της
πρώτης ομάδας (αιμωδίες, καύσος και κνησμός) είναι ενδεικτικά της
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παθοφυσιολογίας της περιφερικής νευροπάθειας. Τα συμπτώματα που
περιλαμβάνονται στη δεύτερη ομάδα (αίσθημα βάρους, αίσθημα οιδήματος,
πόνος/άλγος) είναι ενδεικτικά του παθοφυσιολογικού μηχανισμού της
φλεβικής υπέρτασης. Η τρίτη ομάδα των συμπτωμάτων (σύνδρομο ανήσυχων
ποδιών και πάλλων πόνος) είναι ενδεικτική του παθοφυσιολογικού μηχανισμού
της περιφερικής νευροπάθειας. Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε μετά τη
χρήση φλεβοτονικού φαρμάκου

(MPFF) σε σύγκριση με placebo για τα

συμπτώματα του αισθήματος βάρους, για το αίσθημα οιδήματος και για τον
πόνο/ άλγος το οποίο τεκμηριώνει τη συσχέτισή τους όσον αφορά τον πιθανό
παρόμοιο αιμοδυναμικό μηχανισμό

445

. Έχει προταθεί ότι κάποια από τα

συμπτώματα του κάτω άκρου, σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο, μπορεί να
έχουν κάποια υποβόσκουσα ψυχολογική παράμετρο. Για να επιβεβαιωθεί κάτι
τέτοιο χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος με νευροβιολογικές μεθόδους

104

. Αξίζει

να αναφερθεί πως σε μελέτη του 2017, έχει αποδειχθεί πως το φλεβοτονικό
φάρμακο, με εκχύλισμα ρούσκου, είχε σημαντική βελτίωση όσον αφορά το
σύμπτωμα των αιμωδιών, σύμπτωμα που θεωρείται αποτέλεσμα της
περιφερικής νευροπάθειας, γεγονός που και πάλι επιβεβαιώνει τη θεωρία μας
για νευροπαθητική προέλευση του εν λόγω συμπτώματος 446.
Η χρήση της μεθόδου ομαλοποίησης – «μείωσης» των δεδομένων (Data
Reduction Method) δε θα πρέπει να θεωρείται σαν προσπάθεια εξάλειψης ή
τροποποίησης

των

αναφερόμενων

συμπτωμάτων

σε

μελλοντικά

ερωτηματολόγια ή εργαλεία αξιολόγησης, γιατί δεν αναφέρονται ταυτόχρονα
όλα τα συμπτώματα και το συνεργικό τους αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής,
όπως αποδείχθηκε προηγουμένως, πρέπει να διατηρείται

447

.

Παρόμοια

μεθοδολογία έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με φλεβικά έλκη όπου και
ταυτοποιήθηκαν δύο ομάδες συμπτωμάτων

158

. Η πρώτη ομάδα αφορούσε το

σύμπλεγμα πόνου και κούρασης όπου συμπεριελάμβανε τον πόνο, την
κατάθλιψη, τη διαταραχή του ύπνου και την κόπωση ενώ η δεύτερη ομάδα (το
σύμπλεγμα της φλεγμονής) περιελάμβανε την κόπωση, το οίδημα, τη
φλεγμονή και τις εκκρίσεις 158. Παρόμοια μεθοδολογία έχει χρησιμοποιηθεί και
στη μελέτη των Kelechi και συνεργατών

448

, όπου εκτιμήθηκαν τα
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συμπτώματα σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο κλινικής κατηγορίας C4 και
C5, όπου και αναγνωρίσθηκαν δύο ομάδες συμπτωμάτων. Η πρώτη ομάδα ή το
σύμπλεγμα της ενόχλησης, περιλαμβάνει το σύμπτωμα του πόνου και βύθιου
άλγους, των νυκτερινών ακούσιων μυϊκών συσπάσεων, του πάλλοντος πόνου
και το αίσθημα της ευερεθιστότητας. Η δεύτερη ομάδα ή το σύμπλεγμα της
δυσφορίας περιλαμβάνει το αίσθημα βάρους των κάτω άκρων, το αίσθημα
καύσους και τις αιμωδίες 448.
Το νέο εργαλείο του συνολικού 3D score χαρακτηρίζεται από καλή προς
μέτρια συσχέτιση με το r-VCSS και το CIVIQ-20, όπως αποδεικνύει η
παρούσα μελέτη, ενδεικτικό, επίσης, της κατάλληλης δομικής εγκυρότητας.
Παρόμοιες συσχετίσεις, αδύναμες προς μέτριες, έχουν περιγραφεί και σε άλλες
μελέτες μεταξύ ειδικών, για τη χρόνια φλεβική νόσο, εργαλείων αξιολόγησης
της ποιότητας ζωής και κλινικών εργαλείων (VCSS, CEAP) σε ασθενείς με
φλεβικούς κιρσούς

171, 449

, μεταξύ του AVVQ και του VCSS 450, μεταξύ του r-

VCSS και των κλινικών τάξεων κατά CEAP

444

, όπου και, πάλι είναι

ενδεικτικά και της κατάλληλης δομικής εγκυρότητας και των μοναδικών
πτυχών κάθε μεθόδου αξιολόγησης και εξηγούν τους ρεαλιστικούς
συσχετισμούς μεταξύ των εργαλείων βαθμολόγησης.
Στην παρούσα μελέτη έχει αποδειχθεί η εξαιρετική ανταπόκριση του 3D score
στη θεραπεία, μέσω της ομαλοποίησης – “μείωσης” των 3D scores για τα
περισσότερα φλεβικά συμπτώματα, εκτός από το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών
και το αίσθημα του πάλλοντος πόνου, πιθανώς, ως αποτέλεσμα του μικρού
αριθμού των ασθενών με τα συγκεκριμένα συμπτώματα (ένας ασθενής με
σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και τρεις ασθενείς με το αίσθημα του πάλλοντος
πόνου). Παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν και για το συνολικό 3D score,
αποδεικνύοντας εξαιρετική ανταπόκριση στη θεραπεία με τη σαφηνεκτομή.
Όπως αναμένεται για μία θεραπευτική επέμβαση, το χειρουργείο της υψηλής
απολίνωσης και σαφηνεκτομής πρακτικά εξαλείφει τα φλεβικά συμπτώματα
στην πλειοψηφία των ασθενών (μέση τιμή score: 0). Σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν προηγουμένως, παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν για το r-

191

VCSS 172, 441, για το Homburg Varicose Vein Severity Score
20

434

και το CIVIQ-

. Σε δύο από αυτές τις μελέτες όπου ερευνήθηκε η ανταπόκριση στις

451

λειτουργικές κλινικές και αιμοδυναμικές παραμέτρους, όπως επίσης και η
βαθμολόγηση της σοβαρότητας της νόσου (severity score), αναφέρθηκε μία
κλινικά σημαντική, αλλά ποικίλου βαθμού, ομαλοποίηση – «μείωση» της
βαθμολόγησης των συμπτωμάτων, παρόμοια με αυτό που χρησιμοποιήθηκε
και αποδείχθηκε στην παρούσα μελέτη. Αυτό το γεγονός, πιθανώς, είναι
ενδεικτικό της καλύτερης ικανότητας των συγκεκριμένων εργαλείων
αξιολόγησης να ανιχνεύσουν υπολειπόμενα συμπτώματα 434, 449. Στην παρούσα
μελέτη,

αποδείχτηκε

σημαντική

συσχέτιση

μεταξύ

του

CIVIQ-20

ερωτηματολογίου για την ποιότητα ζωής και του συνολικού 3D score καθώς
και των περισσότερων 3D scores των μεμονωμένων φλεβικών συμπτωμάτων,
ενδεικτικό της αξίας τους.
Στους περιορισμούς της μελέτης περιλαμβάνεται ο σχετικά μικρός αριθμός των
ασθενών, γεγονός που δεν επιτρέπει την εκτίμηση των σχετικά σπάνιων
συμπτωμάτων του πάλλοντος πόνου και του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών.
Μελλοντικές έρευνες χρειάζονται για να επιβεβαιωθούν και να επεκταθούν τα
ευρήματα και τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, όπως επίσης και
επικυρωθεί το 3D score μετά τη συντηρητική θεραπεία και τις ενδαγγειακές
θεραπευτικές τεχνικές. Αποκλείσθηκε από το πεδίο της παρούσας έρευνας ο
έλεγχος της διαγνωστικής αξίας του 3D score ως εργαλείο διαλογής ασθενών
(screening tool), χρησιμοποιώντας ως ομάδα ελέγχου ασθενείς χωρίς χρόνια
φλεβική νόσο

, από τη στιγμή που τα φλεβικά συμπτώματα δε

103, 170

θεωρούνται ειδικά και παθογνωμονικά της νόσου 103.
Εν κατακλείδι, το συνολικό 3D SYM VEIN score έχει αποδεδειγμένα καλή
αξιοπιστία, δομική εγκυρότητα και εξαιρετική ανταπόκριση μετά την
επέμβαση της υψηλής απολίνωσης και σαφηνεκτομής, αφού παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση των 3D βαθμολογιών των περισσότερων φλεβικών
συμπτωμάτων. Ωστόσο, το συνολικό 3D score είναι λιγότερο επιρρεπές στις
μεταβολές μετά τη σαφηνεκτομή, σε σύγκριση με το r-VCSS. Ταυτόχρονα,
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ταυτοποιήθηκαν

και

τρεις

ομάδες

συμπτωμάτων

που,

πιθανώς,

τα

συμπτώματα που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε ομάδα μοιράζονται κοινή
παθοφυσιολογία. Μελλοντικές μελέτες με μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών
απαιτούνται για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα των 3D scores των φλεβικών
συμπτωμάτων στην ποιότητα ζωής.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 3D SYM VEIN ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

Στόχος: Ο στόχος της μελέτης είναι η επικύρωση

του 3D εργαλείου

βαθμολόγησης – αξιολόγησης για τη χρόνια φλεβική νόσο, όπως προτάθηκε
στο SYM VEIN consensus.
Μέθοδος: Η παρούσα κλινική μελέτη είναι μία προοπτική μελέτη κοόρτης που
περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35) ασθενείς, κατόπιν συναίνεσης, με
χρόνια φλεβική νόσο. Οι ασθενείς αυτοί που θα υποβάλλονταν σε
σαφηνεκτομή εκτιμήθηκαν με το αναθεωρημένο Venous Clinical Severity Sore
(r-VCSS), με το CIVIQ-20 ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής και με το
3D σύστημα βαθμονόμησης του SYM VEIN consensus, προεγχειρητικά και
τέσσερεις εβδομάδες μετά την επέμβαση. Το συνολικό αποτελέσματα του 3D
εργαλείου αξιολόγησης ελέγχθηκε για την ανταπόκρισή του, για την αξιοπιστία
του και για τη δομική του εγκυρότητα.
Αποτελέσματα: Το συνολικό αποτέλεσμα του 3D εργαλείου αξιολόγησης
αποδείχθηκε καλής αξιοπιστίας και εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s alpha
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0,85). Η πρωταρχική ανάλυση των καταληκτικών σημείων ταυτοποίησε τρεις
ομάδες συμπτωμάτων (παραισθησία, καυστικό άλγος, κνησμός vs αίσθημα
βάρους, αίσθημα οιδήματος, κνησμός vs σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, πάλλων
πόνος) αποδεικνύοντας μία υψηλή συσχέτιση των συμπτωμάτων που
περιλαμβάνονται

στην

ίδια

ομάδα

και

πιθανώς

μοιράζονται

κοινή

παθοφυσιολογία, ενδεικτικό της επαρκούς δομικής εγκυρότητας του εργαλείου
αξιολόγησης. Το συνολικό αποτέλεσμα του 3D εργαλείου αξιολόγησης είχε
σημαντική συσχέτιση με το r-VCSS και το αποτέλεσμα του CIVIQ-20 (rho
0,46, p = 0,005 and rho 0,65, p < 0,001, αντίστοιχα), ενδεικτικό της επαρκούς
συγκλίνουσας

εγκυρότητας.

Μετά

τη

σαφηνεκτομή,

παρατηρήθηκαν

στατιστικώς σημαντικές μειώσεις (p < 0,001) του συνολικού αποτελέσματος
του 3D εργαλείου αξιολόγησης, αλλά και των επιμέρους αποτελεσμάτων του
3D εργαλείου για όλα τα φλεβικά συμπτώματα εκτός από δύο, ενδεικτικό της
εξαιρετικής ανταπόκρισης του εργαλείου στη θεραπεία. Η διάμεση τιμή της
συνολικής βαθμολογίας του 3D εργαλείου αξιολόγησης μειώθηκε από το 31
στο 6 (83,8% μείωση, p < 0,001), η διάμεση τιμή του r-VCSS μειώθηκε από το
6 στο 0 (100% μείωση, p < 0,001), και η μέση τιμή της βαθμολογίας του
CIVIQ-20 μειώθηκε από το 24 στο 14 (40% μείωση, p < 0,001). Η διαφορά
της ποσοστιαίας αλλαγής της διάμεσης τιμής των αποτελεσμάτων μεταξύ των
r-VCSS και του CIVIQ-20 σε σύγκριση με τη συνολική βαθμολογία του 3D
εργαλείου αξιολόγησης ήταν στατιστικώς σημαντική (p = 0,005 and p < 0,001,
αντίστοιχα).
Συμπέρασμα: Το συνολικό αποτέλεσμα του 3D SYM VEIN εργαλείου
αξιολόγησης έχει καλή αξιοπιστία, δομική εγκυρότητα και εξαιρετική
ανταπόκριση στη θεραπεία, παρά του ότι είναι λιγότερο επιρρεπές στην
αλλαγή μετά τη σαφηνεκτομή, σε σύγκριση με την αναθεωρημένη μορφή του
Venous Clinical Severity Score (r-VCSS).
Λέξεις - Κλειδιά: Σαφηνεκτομή, Επικύρωση, Βαθμολόγηση φλεβικών
συμπτωμάτων.
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 ABSTRACT
VALIDATION OF THE 3D SYM VEIN SYMPTOM ASSESSMENT TOOL

Objective: The aim was to validate the SYM VEIN consensus 3D scoring tool
in chronic venous disease (CVD).
Methods: This was a prospective cohort study with a total of 35 consecutive
patients with CVD. Patients with CVD undergoing saphenectomy were
assessed with the revised Venous Clinical Severity Score (r-VCSS), the
CIVIQ-20 quality of life score questionnaire, and the SYM VEIN consensus
statement 3D system, pre-operatively and four weeks post-operatively. The
total 3D score was tested for reliability, construct validity, and responsiveness.
Results: The total 3D score demonstrated good reliability and internal
consistency (Cronbach's alpha 0.85). Principal component analysis identified
three groups of symptoms (paraesthesia, burning pain, and pruritus, vs.
heaviness, sensation of swelling and aching/pain, vs. restless leg and throbbing
pain) demonstrating a high intragroup correlation and likely to share similar
pathophysiology, indicative of adequate construct validity. The total 3D score
showed a significant correlation with r-VCSS and CIVIQ-20 score (rho 0.46, p
= .005 and rho 0.65, p < .001, respectively) indicative of adequate convergent
validity. After saphenectomy, significant reductions (p < .001) of the total 3D,
and 3D scores for all but two individual venous symptoms were observed,
indicative of excellent responsiveness. Median total 3D score was reduced
from 31 to 6 (83.8% decrease, p < .001), median r-VCSS was reduced from 6
to 0 (100% decrease, p < .001), and median CIVIQ-20 score was reduced from
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24 to 14 (40% decrease, p < .001). The difference of median percentage change
between r-VCSS and CIVIQ-20 score vs. total 3D score was significant (p =
.005 and p < .001, respectively).
Conclusion: The total SYM VEIN 3D score has good reliability, construct
validity and excellent responsiveness, although less prone to change after
saphenectomy compared with r-VCSS.
Keywords: Saphenectomy; Validation; Venous symptom scoring.
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