
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΚΙΡΣΟΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Οι κιπςοί είναι σο ανσίσιμο σοτ ανθπώπινοτ είδοτρ από σην όπθια

ςσάςη σοτ ςώμασορ ποτ δημιοτπγεί ςτνθήκερ ςσάςηρ σοτ υλεβικού

αίμασορ ςσα κάσψ άκπα.

Είναι γνψςσό νόςημα από σην απφαιόσησα όπψρ υαίνεσαι και από σην

αναθημασική πλάκα πού αυιεπώθηκε από αςθενή ςσον γιασπό σοτ

ςσην απφαία Αθήνα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΚΙΡΣΟΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Κιπςοί είναι η μόνιμη ανεύπτνςη και διάσαςη υλεβών σοτ επιπολήρ

υλεβικού δικσύοτ σψν κάσψ άκπψν δηλαδή σηρ μείζονορ ή/και σηρ

ελάςςονορ ςαυηνούρ υλέβαρ και σψν κλάδψν σοτρ.

Σι είναι οι ετπταγγείερ;

Είναι μια άλλη μοπυή επιπολήρ υλεβικήρ ανεπάπκειαρ ποτ αποσελεί

αιςθησικό μόνο ππόβλημα. Τπάπφοτν ςτνήθψρ ακόμα και ςε αςθενείρ

ποτ δεν πάςφοτν από κιπςούρ αλλά πολύ ςτφνά μποπεί να

ςτντπάπφοτν με ατσούρ.

εσρσαγγείες
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Ποια είναι η αισία δημιοτπγίαρ σψν κιπςών;

τνηθέςσεπη αισία είναι η βαλβιδική ανεπάπκεια σψν

υλεβών ή/και η ανεπάπκεια σψν διασισπαινοτςών δηλαδή

σψν υλεβών ποτ υέπνοτν ςε επικοινψνία σιρ επιπολήρ με

σιρ εν σψ βάθει υλέβερ.

πάνια ςτντπάπφει επίκσηση ή ςτγγενήρ ανεπάπκεια ή

τποπλαςία σοτ εν σψ βάθει υλεβικού δικσύοτ.

διαηιηραίνοσζες
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Ποιοι είναι οι πποδιαθεςικοί παπάγονσερ δημιοτπγίαρ σψν κιπςών;

Οι υλέβερ σψν ποδιών εξψθούν σο αίμα ππορ σην καπδιά κάθε υοπά

ποτ ςτςπώνσαι οι μύερ σοτ ποδιού ενώ οι βαλβίδερ αποσπέποτν σην

παλινδπόμηςη αίμασορ κασά ση φάλαςη σψν μτών (όπψρ ςτμβαίνει

ςσην βάδιςη - μτωκή ανσλία)

Κύπιοι παπάγονσερ λοιπόν είναι:

• η παπασεσαμένη οπθοςσαςία φψπίρ βάδιςη

• η επγαςία ςε καθιςσή θέςη 

• η κληπονομικόσησα (ασελήρ λεισοτπγία βαλβίδψν)

Άλλοι ςημανσικοί επίςηρ παπάγονσερ είναι:

• η κύηςη λόγψ σηρ οπμονικήρ επίδπαςηρ ςσο υλεβικό σοίφψμα

• η παφτςαπκία

• η φπήςη ςσενών ενδτμάσψν

• η έκθεςη ςσον ήλιο ή άλλερ πηγέρ θεπμόσησαρ

σύσπαση μυών          χάλαση μυών
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Ποια είναι σα ςτμπσώμασα σψν κιπςών;

Όπψρ ςε όλα σα νοςήμασα τπάπφοτν διάυοπα ςσάδια σηρ νόςοτ:

1. Φψπίρ ςτμπσώμασα αλλά με οπασούρ κιπςούρ

2. Αίςθημα βάποτρ και κατςσικού άλγοτρ ιδίψρ ςσην ανάπατςη

3. Οίδημα σοτ άκποτ και εταιςθηςία ςσην χηλάυηςη κασά μήκορ σψν

υλεβών ποτ έφοτν κιπςούρ

4. σάδιο με επιπλοκέρ σψν κιπςών ποτ είναι:

απφικά η ςκλήπτνςη και τπέπφπψςη σοτ δέπμασορ

ςτνήθψρ πάνψ από σον αςσπάγαλο και αν ο

αςθενήρ μείνει φψπίρ θεπαπεία η δημιοτπγία ενόρ

έλκοτρ ποτ δεν θεπαπεύεσαι εύκολα (άσονο έλκορ)

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΩΝ ΚΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΟΜΒΩΗ ΣΟΤ

(επιπολήρ υλεβική θπόμβψςη – κασάςσαςη ποτ ςπάνια μεν είναι

απειλησική αλλά ςημαίνει όσι ο αςθενήρ ππέπει να λάβει θεπαπεία)
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Ποια είναι η θεπαπεία σψν κιπςών;

σα απφικά ςσάδια η θεπαπεία είναι ςτνσηπησική και πεπιλαμβάνει:

1. Αύξηςη σηρ ςψμασικήρ άςκηςηρ (βάδιςη, κολύμπι)

2. Απουτγή σψν κασαςσάςεψν ποτ πποδιαθέσοτν ςση δημιοτπγία κιπςών

3. Φπήςη ιασπικών ελαςσικών καλσςών (διάυοπερ μοπυέρ για γτναίκερ και άνδπερ)

4. Υαπμακετσική αγψγή

(ποτ ςτνήθψρ δπα μεν ανακοτυιςσικά αλλά όφι και θεπαπετσικά)
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Ποια είναι η θεπαπεία σψν κιπςών;

ε πποφψπημένα ςσάδια με ένσονα ςτμπσώμασα ή όσαν έφοτν

εμυανιςθεί ήδη επιπλοκέρ η οπθόσεπη ανσιμεσώπιςη είναι με

φειποτπγική επέμβαςη και οι σεφνικέρ ποτ φπηςιμοποιούνσαι είναι:

αυηνεκσομή. ε ατσήν σην μικπού κινδύνοτ και διάπκειαρ (1-1.5 ώπα)

επέμβαςη ποτ γίνεσαι ςτνήθψρ με σοποπεπιοφική αναιςθηςία, γίνεσαι

αυαίπεςη σψν ςαυηνών καθώρ και όλψν σψν κλάδψν σοτρ ποτ

ανεπαπκούν. Ο/Η αςθενήρ κινησοποιείσαι ςτνήθψρ σην ίδια ημέπα και η

νοςηλεία σοτ διαπκεί 1 ημέπα.

Εναλλακσικέρ επεμβασικέρ σεφνικέρ (μικπόσεποτ σπαύμασορ):

1. Θεπμική κασάλτςη με καθεσήπα παδιοςτφνοσήσψν ή υψσοπηξίαρ

(Radiofrequency ablation ή Laser ablation)

2. κληποθεπαπεία με αυπό
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Ποια είναι σα πλεονεκσήμασα και μειονεκσήμασα σψν εναλλακσικών

επεμβασικών σεφνικών ςε ςφέςη με σην κλαςςική ςαυηνεκσομή;

1.Radiofrequency ablation ή Laser ablation

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

- γίνονσαι ςτνήθψρ με σοπική αναιςθηςία με ειδικό καθεσήπα

- με λιγόσεπερ ή και φψπίρ σομέρ (καλύσεπο αιςθησικό αποσέλεςμα;)

- δεν εμυανίζεσαι αιμάσψμα ςσην πεπιοφή σηρ υλεβικήρ εκσομήρ -

κινησοποιείσαι ακόμα σαφύσεπα ο αςθενήρ

- έφοτν ςτγκπίςιμα αποσελέςμασα με σην ςαυηνεκσομή ςε αςθενείρ με ήπιοτρ

κιπςούρ (απφικών ςσαδίψν)

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

- έφοτν μεγαλύσεπο κόςσορ

- ςπάνια μποπεί να εμυανιςθεί θεπμικό έγκατμα σοτ δέπμασορ πάνψ από ση

υλέβα ποτ ςτνήθψρ τποφψπεί γπήγοπα

- έφοτν κασώσεπα αποσελέςμασα (και δεν απετθύνονσαι) ςε αςθενείρ με

πποφψπημένοτρ κιπςούρ / επιπλοκέρ
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Radiofrequency ablation Laser ablation

Και ςσιρ δύο σεφνικέρ ειςάγεσαι έναρ καθεσήπαρ ςσην υλέβα (1), ενεπγοποιείσαι

ο καθεσήπαρ ποτ παπάγει θεπμόσησα η οποία κασαςσπέυει σο υλεβικό

ενδοθήλιο (2) και ςση ςτνέφεια καθώρ απομακπύνεσαι απγά ο καθεσήπαρ η

υλέβα ςτππικνώνεσαι και ςυπαγίζει (3).

Κάποιαρ μοπυήρ Laser μποπεί να φπηςιμοποιηθεί επίςηρ και 

ςση θεπαπεία μικπών                               ετπταγγειών (κτπίψρ ςσο ππόςψπο)

1.                      2.                      3.                     1.                    2.                     3.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΚΙΡΣΟΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Ποια είναι σα πλεονεκσήμασα και μειονεκσήμασα σψν εναλλακσικών 

επεμβασικών σεφνικών ςε ςφέςη με σην κλαςςική ςαυηνεκσομή;

2. κληποθεπαπεία με αυπό (μέθοδορ Tessari)

Γίνεσαι με ενέςειρ ςκληπτνσικήρ οτςίαρ ποτ 

έφει αναμιφθεί με αέπα και επιστγφάνει φημική

κασαςσπουή σοτ υλεβικού σοιφώμασορ 

με αποσέλεςμα σην απόυπαξή σοτ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

- δεν φπειάζεσαι αναιςθηςία και νοςηλεία

- έφει μικπό κόςσορ

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

- έφει κασώσεπα αποσελέςμασα από σιρ άλλερ σεφνικέρ

- μποπεί να εμυανιςθεί δτςφπψμία σοτ δέπμασορ ςσην πεπιοφή έγφτςηρ

Η ΜΕΘΟΔΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΑΡΜΟΘΕΙ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΡΩΝ ΑΡΦΙΚΩΝ ΣΑΔΙΩΝ

ΑΛΛΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΝ ΑΠΛΩΝ ΕΤΡΤΑΓΓΕΙΩΝ ΟΠΩ ΚΑΙ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΑΛΛΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΕΒΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΥΕΤΦΘΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΛΕ ΣΟΜΕ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΕΠΕΜΒΑΗ
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ

1. Απουύγεσε σην οπθοςσαςία ή σην καθιςσική επγαςία για ώπερ (ιδιαίσεπα ςε

ςτνδταςμό με έκθεςη ςε θεπμόσησα πφ. ςιδέπψμα)

2. Βαδίζεσε / αςκηθείσε καθημεπινά (πολύ ετνοωκή η επίδπαςη σηρ κολύμβηςηρ)

3. Μειώςσε σο ςψμασικό ςαρ βάπορ

4. Απουύγεσε σην άμεςη έκθεςη ςσην ηλιακή ακσινοβολία και ςε άλλερ πηγέρ

θεπμόσησαρ (π.φ. ζεςσό νεπό)

5. Φπηςιμοποιείςσε φαμηλού / μέςοτ μεγέθοτρ σακούνι (3-4 εκ) και απουύγεσε

σην ένδτςη με ςσενά πούφα

6. Φπηςιμοποιείςσε ελαςσικέρ κάλσςερ διαβαθμιςμένηρ ςτμπίεςηρ (ακόμα και αν

δεν έφεσε οπασούρ / εκσεσαμένοτρ κιπςούρ)

Ο ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΤΡΓΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΜΕΝΟ ΓΙΑΣΡΟ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΜΟΡΥΕ 

ΣΗ ΠΑΘΗΗ ΚΑΙ ΟΛΕ ΣΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ.

ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ ΣΟΝ ΓΙΑ ΝΑ Α ΤΜΒΟΤΛΕΤΕΙ, ΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΕΝΔΕΦΟΜΕΝΑ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΙ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Α ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ Α 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΦΕΣΕ ΜΙΚΡΟ Ή ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ


