
ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ--ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ--∆ΙΑΓΝΩΣΗ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣΑΝΤΩΝΗΣ..ΝΝ..ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΥΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΩΝ



ΑΠΟΣΤΟΛΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΛΕΒΙΚΟΥΦΛΕΒΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

�� ΑποθήκευσηΑποθήκευση καικαι µεταφοράµεταφορά τουτου αίµατοςαίµατος

απόαπό τηντην περιφέρειαπεριφέρεια προςπρος τοτο κέντροκέντρο

�� ΡύθµισηΡύθµιση τηςτης θερµοκρασίαςθερµοκρασίας µεµε τητη

διατήρησηδιατήρηση τηςτης αιµοδυναµικήςαιµοδυναµικής τουτου άκρουάκρου..





ΦΛΕΒΙΚΟΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝΑΚΡΩΝ

ΑνατοµικάΑνατοµικά τοτο ΦλεβικόΦλεβικό ΣύστηµαΣύστηµα ΚάτωΚάτω

ΆκρωνΆκρων αποτελείταιαποτελείται απόαπό::

ΑΑ) ) ΕνΕν τωτω βάθειβάθει φλεβικόφλεβικό σύστηµασύστηµα

ΒΒ) ) ΕπιπολήςΕπιπολής φλεβικόφλεβικό σύστηµασύστηµα

ΓΓ) ) ΣύστηµαΣύστηµα διατιτραινουσώνδιατιτραινουσών φλεβώνφλεβών



ΕΝΕΝ ΤΩΤΩ ΒΑΘΕΙΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΟΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

�� ΒρίσκεταιΒρίσκεται εντόςεντός τωντων µυώνµυών, , πορεύεταιπορεύεται

διαµέσουδιαµέσου τωντων οστώνοστών καικαι συνοδεύεισυνοδεύει τιςτις

µεγάλεςµεγάλες αρτηρίεςαρτηρίες..

�� ΚυριότερεςΚυριότερες φλέβεςφλέβες τουτου είναιείναι ((σεσε ζεύγηζεύγη)     )     οιοι

πρόσθιεςπρόσθιες καικαι οπίσθιεςοπίσθιες κνηµιαίεςκνηµιαίες,            ,            οιοι

περονιαίεςπερονιαίες ((µονήρειςµονήρεις), ), ηη ιγνυακήιγνυακή,            ,            ηη

µηριαίαµηριαία καικαι ηη λαγόνιαλαγόνια, , πουπου καταλήγεικαταλήγει στηνστην

κάτωκάτω κοίληκοίλη..



ΕΠΙΠΟΛΗΣΕΠΙΠΟΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

�� ΠορεύεταιΠορεύεται επιφανειακάεπιφανειακά, , άνωθενάνωθεν τηςτης

περιτονίαςπεριτονίας καικαι αποτελείταιαποτελείται κυρίωςκυρίως

απόαπό τηντην ελάσσοναελάσσονα σαφηνήσαφηνή καικαι

µείζοναµείζονα σαφηνήσαφηνή φλέβαφλέβα..

�� ΕίναιΕίναι µονήρειςµονήρεις κατάκατά κανόνακανόνα καικαι δενδεν

συνοδεύονταισυνοδεύονται απόαπό αρτηρίααρτηρία





ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΥΣΩΝ∆ΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΥΣΩΝ

ΦΛΕΒΩΝΦΛΕΒΩΝ

�� ΠορεύονταιΠορεύονται άνωθενάνωθεν καικαι κάτωθενκάτωθεν τηςτης

περιτονίαςπεριτονίας

�� ΟΟ αριθµόςαριθµός τουςτους είναιείναι 150 150 περίπουπερίπου σεσε κάθεκάθε

άκροάκρο µεµε 11--3 3 βαλβίδεςβαλβίδες ηη κάθεκάθε µίαµία τουςτους

�� ΟΟ ρόλοςρόλος τουςτους συνίσταταισυνίσταται στοστο νανα

εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τηντην επικοινωνίαεπικοινωνία τουτου

επιπολήςεπιπολής µεµε τοτο ενεν τωτω βάθειβάθει φλεβικόφλεβικό δίκτυοδίκτυο..



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΜίαΜία απόαπό τιςτις συχνότερεςσυχνότερες παθήσειςπαθήσεις καικαι

είναιείναι τοτο αποτέλεσµααποτέλεσµα διαταραχώνδιαταραχών τηςτης

αιµοδυναµικήςαιµοδυναµικής ήή τηςτης ανατοµικήςανατοµικής τωντων

ΒαλβίδωνΒαλβίδων, , πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό πάραπάρα

πολλούςπολλούς επιβαρυντικούςεπιβαρυντικούς παράγοντεςπαράγοντες

((ορθοστασίαορθοστασία, , υψηλήυψηλή θερµοκρασίαθερµοκρασία,,

φάρµακαφάρµακα, , ακινησίαακινησία).).



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΠαθογένειαΠαθογένεια



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ ΠαθογένειαΠαθογένεια

ΤΡΙΑΣΤΡΙΑΣ VIRCHOWVIRCHOW

ΣΣTATAΣΗΣΗ::ακινησίαακινησία,,καρδιακήκαρδιακή ανεπανεπ., ., νευρολογικέςνευρολογικές
παθήσειςπαθήσεις,,χειρουργικέςχειρουργικές επεµβάσειςεπεµβάσεις

ΓΛΟΙΟΤΗΣΓΛΟΙΟΤΗΣ::ΑύξησηΑύξηση τηςτης συγκολητικότητοςσυγκολητικότητος ερυθρώνερυθρών,,

υυπερπηκτικότηπερπηκτικότητατα µεµε αύξησηαύξηση τωντων παραγόντωνπαραγόντων πήξεωςπήξεως
II,III,IX,X,XI.II,III,IX,X,XI.

ΑΛΛΟΙΩΣΗΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ :: τραυµατισµόςτραυµατισµός, , 
προσταγλανδίνεςπροσταγλανδίνες



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΜεγάληΜεγάλη ηηλικίαλικία , , ΠαρατεταµένηΠαρατεταµένη ακινησίαακινησία ήή

παράλυσηπαράλυση , , ΠροηγηθείσαΠροηγηθείσα θρόµβωσηθρόµβωση

ΚαρκίνοςΚαρκίνος , , ΕκτεταµένηΕκτεταµένη επέµβασηεπέµβαση , , ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία

ΚιρσοίΚιρσοί , , ΕγκεφαλικόΕγκεφαλικό ΕπεισόδιοΕπεισόδιο -- ΚαρδιακήΚαρδιακή

ανεπάρκειαανεπάρκεια

ΟρθοπαιδικέςΟρθοπαιδικές επεµβάσειςεπεµβάσεις –– ΚατάγµαταΚατάγµατα -- ΤραύµαΤραύµα



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠολλοίΠολλοί ασθενείςασθενείς έχουνέχουν πολλαπλούςπολλαπλούς παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου..

ΟιΟι παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου προστίθενταιπροστίθενται ..



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΗΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝΤΗΝ ΕΕ..ΦΦ..ΘΘ



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΚΑΤΑΚΛΙΣΗ



YYΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΣΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣΑΣΘΕΝΗΣ

ΦΛΕΒΙΚΕΣΦΛΕΒΙΚΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΤΗΝΤΗΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ∆ΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΣΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΤΗΣΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΤΗΣ =  F U R Y  =  F U R Y  

F : Family history of thrombosis                    F : Family history of thrombosis                    

UU:       :       Unusual site of thrombosis                  Unusual site of thrombosis                  

R : Recurrent episodes     R : Recurrent episodes     

Y : Young (<40),no other risk                                  Y : Young (<40),no other risk                                  

factorsfactors



ΣυγγενήςΣυγγενής θροµβοφιλίαθροµβοφιλία

ANTI ANTI ΘΡΟΜΒΙΝΗΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙΙΙΙ

PROT. CPROT. C

PROT. SPROT. S

FV FV LeidenLeiden



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΕΠΙΠΟΛΗΣΕΠΙΠΟΛΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ

ΕΝΕΝ ΤΩΤΩ ΒΑΘΕΙΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗ



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΕΠΙΠΟΛΗΣΕΠΙΠΟΛΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ



ΦΦΛΕΒΙΚΗΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΕΠΙΠΟΛΗΣΕΠΙΠΟΛΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ

ΜέχριΜέχρι τοτο ύψοςύψος τηςτης µεσότητοςµεσότητος τουτου µηρούµηρού

ΕλαστικήΕλαστική κάλτσακάλτσα καικαι περπάτηµαπερπάτηµα

ΑνερχόµενοςΑνερχόµενος θρόµβοςθρόµβος

ΑντιπηκτικήΑντιπηκτική αγωγήαγωγή ήή απολίνωσηαπολίνωση ΜΜ . . ΣΣ



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΜΕΙΖΩΝΜΕΙΖΩΝ ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΘΑΝΑΤΟΥ

ΕίναιΕίναι υπεύθυνηυπεύθυνη γιαγια τοτο θάνατοθάνατο

100.000  100.000  ασθενώνασθενών κάθεκάθε χρόνοχρόνο στηνστην

ΑµερικήΑµερική καικαι γιαγια συµµετοχήσυµµετοχή σεσε θάνατοθάνατο

γιαγια άλλεςάλλες 100.000 100.000 ασθενώνασθενών τοτο χρόνοχρόνο

ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α (1987 )(1987 )

ΣΕΣΕ 3400 3400 νεκροψίεςνεκροψίες 9,2%9,2%



ΕνΕν τωτω βάθειβάθει ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΤΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ∆ΕΝ∆ΕΝ ΕΊΝΑΙΕΊΝΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑΕΙ∆ΙΚΑ ––

ΠΕΙΣΤΙΚΑΠΕΙΣΤΙΚΑ –– ΠΡΩΙΜΑΠΡΩΙΜΑ

ΤοΤο 50% 50% τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων δενδεν δίνουνδίνουν συµπτώµατασυµπτώµατα

ΤοΤο 50% 50% έχουνέχουν ωςως πρώτοπρώτο σύµπτωµασύµπτωµα τηντην ΠνΠν. . ΕµβολήΕµβολή

ΟιΟι µισοίµισοί ασθενείςασθενείς µεµε ΠνΠν. . ΕµβολήΕµβολή εµφανίζουνεµφανίζουν

συµπτώµατασυµπτώµατα ΕΕ..ΒΒ..ΦΦ..ΘΘ

ΣεΣε 100 100 κλινικέςκλινικές υποψίεςυποψίες ΕΕ..ΒΒ..ΦΦ..ΘΘ αποδεικνύεταιαποδεικνύεται

εργαστηριακάεργαστηριακά µόνοµόνο στοστο 1/3 1/3 αυτώναυτών



συχνότηςσυχνότης στηνστην χώραχώρα µαςµας

∆εν∆εν γνωρίζουµεγνωρίζουµε τηντην ακριβήακριβή συχνότητασυχνότητα στονστον
χειρουργικόχειρουργικό , , παθολογικόπαθολογικό καικαι γενικόγενικό πληθυσµόπληθυσµό

∆ΙΟΤΙ∆ΙΟΤΙ::

�� ΗΗ κλινικήκλινική διάγνωσηδιάγνωση είναιείναι δύσκοληδύσκολη καικαι ηη
εργαστηριακήεργαστηριακή διερεύνησηδιερεύνηση έχειέχει πολλάπολλά κενάκενά

�� ΗΗ πνευµονικήπνευµονική εµβολήεµβολή πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
συµπτωµατικήσυµπτωµατική γιαγια νανα διερευνηθείδιερευνηθεί

�� ΗΗ διερεύνησήδιερεύνησή τηςτης απαιτείαπαιτεί µεθοδολογίαµεθοδολογία καικαι
µηχανήµαταµηχανήµατα υψηλήςυψηλής τεχνολογίαςτεχνολογίας

�� ∆εν∆εν τηρείταιτηρείται ΕθνικήΕθνική καταγραφήκαταγραφή νοσηµάτωννοσηµάτων



∆ΙΑΓΝΩΣΗ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΕΕ..ΒΒ..ΦΦ. . ΘΡΟΜΒΩΣΗΣΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

ΠΟΝΟΣΠΟΝΟΣ

ΟΙ∆ΗΜΑΟΙ∆ΗΜΑ

ΤΑΣΗΤΑΣΗ

ΑΑΥΥΞΗΜΞΗΜ ΘΕΡΜΘΕΡΜ. . ∆ΕΡΜΑΤΟΣ∆ΕΡΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΕΤΟΣΠΥΡΕΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΗΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ∆ΙΑΓΝΩΣΗ

�� ΗΗ κλινικήκλινική διάγνωσηδιάγνωση είναιείναι επισφαλήςεπισφαλής καθκαθ’’όσοόσο δενδεν
εµφανίζονταιεµφανίζονται πάνταπάντα τατα ειδικάειδικά ήή χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
συµπτώµατασυµπτώµατα

�� ΤαΤα κλινικάκλινικά σηµείασηµεία είναιείναι ανύπαρκταανύπαρκτα ιδίωςιδίως σεσε
κατακεκλιµένουςκατακεκλιµένους ασθενείςασθενείς

�� ΜόνοΜόνο επιεπι πλήρουςπλήρους απόφραξηςαπόφραξης τουτου αυλούαυλού
παρπαρατηρούνταιατηρούνται τατα γνωστάγνωστά συµπτώµατασυµπτώµατα

�� ΥΠΟΥΛΗΥΠΟΥΛΗ –– ΣΙΩΠΗΛΗΣΙΩΠΗΛΗ –– ΧΩΡΙΣΧΩΡΙΣ ΕΙ∆ΙΚΑΕΙ∆ΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑΣΗΜΕΙΑ



ΕνΕν τωτω βάθειβάθει ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ -- ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΙΚΕΙΚΟΝΑΟΝΑ

ΠΟΝΟΣΠΟΝΟΣ -- ΚΥΑΝΩΣΗΚΥΑΝΩΣΗ -- ΟΙ∆ΗΜΑΟΙ∆ΗΜΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΣΤΗ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑ

ΑριστερόΑριστερό κάτωκάτω άκροάκρο 60 %,60 %,

∆εξιό∆εξιό κάτωκάτω άκροάκρο 30 %30 %

ΑµφοτερόπλευραΑµφοτερόπλευρα 10 10 

∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ∆ΙΑΓΝΩΣΗ

ΡήξηΡήξη κύστηςκύστης Baker,Baker,

ΡήξηΡήξη µυόςµυός,,αιµάτωµααιµάτωµα,,κυτταρίτιςκυτταρίτις,,

ΚαρδιακήΚαρδιακή ανεπάρκειαανεπάρκεια,,

κιρσοίκιρσοί,,λεµφοίδηµαλεµφοίδηµα,,λιποίδηµαλιποίδηµα,,

µεταθροµβωτικόµεταθροµβωτικό φλεβικόφλεβικό σύνδροµοσύνδροµο



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ --εργαστηριακήεργαστηριακή

διάγνωσηδιάγνωση

ΠΡΟΙΟΝΤΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗΣΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΙΝΩ∆ΟΥΣΙΝΩ∆ΟΥΣ

DD--DIMERSDIMERS



ΕΛΕΓΧΟΣ D - DIMER

Αυξηµένη τιµή D – DIMER ( προϊόν αποδόµησης της ινικής )

Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσµατα χρήσιµα για τον

αποκλεισµό ΕΒΦΘ σε συνδυασµό µε άλλες παραµέτρους

� Ευαισθησία 84,8%

�∆ιαγνωστική ευκρίνεια 68,4%



D - DIMER

Ψευδώς θετικά αποτελέσµατα σε:

�Μετεγχειρητικούς ασθενείς

� Καρκινοπαθείς

� Σηπτικούς



ΕνΕν τωτω βάθειβάθει φλεβικήφλεβική θρόµβωσηθρόµβωση

ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΥπερηχογράφηµαΥπερηχογράφηµα ροήςροής DopplerDoppler

‘‘ΕΕγχρωµογχρωµο υπερηχογράφηµαυπερηχογράφηµα ( TRIPLEX )( TRIPLEX )

MRA MRA φλεβογραφίαφλεβογραφία

ΦλεβογραφίαΦλεβογραφία

ραδιοισοτοπραδιοισοτοπiiκήκή φλεβογραφίαφλεβογραφία









ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ

ΕξαιρετικάΕξαιρετικά µεγάληµεγάλη ευαισθησίαευαισθησία στηνστην

ανίχνευσηανίχνευση θρόµβωνθρόµβων ::

ΣταΣτα άνωάνω καικαι κάτωκάτω άκραάκρα

ΣτιςΣτις λαγόνιεςλαγόνιες φλέβεςφλέβες

ΣτηνΣτην πύελοπύελο





ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

γενικέςγενικές οδηγίεςοδηγίες

ΗΗ αντιπηκτικήαντιπηκτική θεραπείαθεραπεία ήή προφύλαξηπροφύλαξη πρέπειπρέπει νανα

χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται µεµε προσοχήπροσοχή σεσε ασθενείςασθενείς πουπου

εχουνεχουν υποβληθείυποβληθεί σεσε οσφυονωτιαίαοσφυονωτιαία παρακέντησηπαρακέντηση ήή

επισκληρίδειοεπισκληρίδειο καθετηριασµόκαθετηριασµό γιαγια περιοχικήπεριοχική

αναισθησίααναισθησία ήή αναλγησίααναλγησία



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΟιΟι ασθενείςασθενείς µεµε διαπιστωµένηδιαπιστωµένη ΕΕ..ΒΒ..ΦΦ..ΘΘ. . έχουνέχουν υψηλόυψηλό

κίνδυνοκίνδυνο υποτροπήςυποτροπής εάνεάν µείνουνµείνουν χωρίςχωρίς ήή ανεπαρκήανεπαρκή

θεραπείαθεραπεία..

ΑντίθεταΑντίθετα ηη υποτροπήυποτροπή είναιείναι µικρήµικρή εάνεάν ηη αντιπηκτικήαντιπηκτική

αγωγήαγωγή αρχίσειαρχίσει εγκαίρωςεγκαίρως καικαι µεµε τηντην επαρκήεπαρκή δόσηδόση



ΕΝΕΝ ΤΩΤΩ ΒΑΘΕΙΒΑΘΕΙ

ΦΦΛΕΒΛΕΒ. . ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ

ΑντιπηκτικήΑντιπηκτική

ΘροµβολυτικήΘροµβολυτική

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΘροµβεκτοµήΘροµβεκτοµή

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση φίλτρουφίλτρου κάτωκάτω κοίληςκοίλης



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΓΩΓΗ

ΑντιπηκτικάΑντιπηκτικά

ΚλασικήΚλασική ηπαρίνηηπαρίνη

ΜικρούΜικρού ΜοριακούΜοριακού ΒάρουςΒάρους ΗπαρίνηΗπαρίνη

ΚουµαρινικάΚουµαρινικά ΠαράγωγαΠαράγωγα

ΘροµβολυτικάΘροµβολυτικά

rtPA , rtPA , ΣτρεπτοκινάσηΣτρεπτοκινάση , , ΟυροκινάσηΟυροκινάση



ΚΛΑΣΙΚΗΚΛΑΣΙΚΗ ΗΠΑΡΙΝΗΗΠΑΡΙΝΗ--ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

ΑιµορραγικήΑιµορραγική διάθεσηδιάθεση

ΜεγάλοΜεγάλο ανοικτόανοικτό τραύµατραύµα

ΕνεργόΕνεργό γαστροδωδεκαδακτυλικόγαστροδωδεκαδακτυλικό έλκοςέλκος

ΘροµβοπενίαΘροµβοπενία



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

αντιπηκτικήαντιπηκτική αγωγήαγωγή

ΚΛΑΣΙΚΗΚΛΑΣΙΚΗ ΗΠΑΡΙΝΗΗΠΑΡΙΝΗ –– ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΜΗΜΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

ΜαζικήΜαζική θροµβοκυτοπενίαθροµβοκυτοπενία

ΑλλεργικέςΑλλεργικές εκδηλώσειςεκδηλώσεις

ΟστεοπώρωσηΟστεοπώρωση

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

ΑντίδοτοΑντίδοτο : : ΘειικήΘειική πρωταµίνηπρωταµίνη



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

αντιπηκτικήαντιπηκτική αγωγήαγωγή

ΚΛΑΣΙΚΗΚΛΑΣΙΚΗ ΗΠΑΡΙΝΗΗΠΑΡΙΝΗ

5000 5000 µµ.  Bolus.  Bolus

2020--32000 32000 µµ././ηµερησίωςηµερησίως σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο βάροςβάρος τουτου

σώµατοςσώµατος ώστεώστε τοτο ΑΑPTT = 2PTT = 2--3 3 τουτου µάρτυραµάρτυρα

0.20.2--0.4 u/ml =0.30.4 u/ml =0.3--0.6 0.6 αντιαντι--Xa Xa παράγονταπαράγοντα

ΣυχνήΣυχνή µέτρησηµέτρηση ΗΗtt , , ΑιµοπεταλίωνΑιµοπεταλίων



ΜΙΚΡΟΥΜΙΚΡΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣΒΑΡΟΥΣ ΗΠΑΡΙΝΗΗΠΑΡΙΝΗ

100 100 µονµον αντιαντι--Xa Xa παράγονταπαράγοντα / kgr / kgr ΒΒ..ΣΣ//∆ίς∆ίς ηµερηµερ. . ΉΉ

150150--200 200 µονµον αντιαντι--Xa Xa παράγονταπαράγοντα / kgr / kgr ΒΒ..ΣΣ//ΑπαξΑπαξ

ΧορηγείταιΧορηγείται στηνστην προτεινοµένηπροτεινοµένη δοσολογίαδοσολογία απόαπό

τουςτους παρασκευαστέςπαρασκευαστές τουτου φαρµάκουφαρµάκου

∆εν∆εν απαιτείταιαπαιτείται εργαστηριακόςεργαστηριακός

έλεγχοςέλεγχος

ΣεΣε επιλεγµένουςεπιλεγµένους ασθενείςασθενείς χορηγείταιχορηγείται σεσε

βάσηβάση εξωτερικώνεξωτερικών ασθενώνασθενών



ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ

ΣυνεργάζονταιΣυνεργάζονται :: χολεστεραµίνηχολεστεραµίνη αντιβιωτικάαντιβιωτικά

ευρέωςευρέως φάσµατοςφάσµατος ,  ,  σουλφοναµίδεςσουλφοναµίδες

θυρεοειδικέςθυρεοειδικές ορµόνεςορµόνες ,  ,  σαλυκυλικόσαλυκυλικό οξύοξύ ..

ΑνταγωνίζονταιΑνταγωνίζονται :: ΒιταµίνηΒιταµίνη ΚΚ λιπαράλιπαρά

φαγητάφαγητά ,  ,  βαρβιτουρικάβαρβιτουρικά ,  ,  λαχανικάλαχανικά ..



ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑΠΑΡΑΓΩΓΑ--ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

ΑιµορραγικήΑιµορραγική διάθεσηδιάθεση

ΜεγάλοΜεγάλο ανοικτόανοικτό τραύµατραύµα

ΕνεργόΕνεργό γαστροδωδεκαδακτυλικόγαστροδωδεκαδακτυλικό έλκοςέλκος

ΘροµβοπενίαΘροµβοπενία,,ΥπέρτασηΥπέρταση,,ΚύησηΚύηση ,       ,       

ΑτελήςΑτελής εργαστηριακήεργαστηριακή κάλυψηκάλυψη,                 ,                 

ΕλλειψηΕλλειψη συνεργασίαςσυνεργασίας



ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ –– ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΜΗΜΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

ΝέκρωσηΝέκρωση δέρµατοςδέρµατος,,αλλωπεκίααλλωπεκία,,διάρροιαδιάρροια,,

τερατογέννεσητερατογέννεση

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

ΜικρήΜικρή αιµορραγίααιµορραγία::ΒιτΒιτ..ΚΚ,,µείωσηµείωση δόσηςδόσης

ΜεγάληΜεγάλη αιµορραγίααιµορραγία::ΒιτΒιτ..ΚΚ,,διακοπήδιακοπή φαρµάκουφαρµάκου



ΠώςΠώς εφαρµόζεταιεφαρµόζεται ηη αντιπηκτικήαντιπηκτική αγωγήαγωγή

συνολικάσυνολικά

ΚλασικήΚλασική ηπαρίνηηπαρίνη

κατάκατά προτίµησηπροτίµηση ενδοφλεβίωςενδοφλεβίως µεµε δοσολογίαδοσολογία καθοριζοµένηκαθοριζοµένη

απόαπό τοτο ΑΡΡΤΑΡΡΤ ήή

ΜικρούΜικρού µοριακούµοριακού βάρουςβάρους ηπαρίνηηπαρίνη
υποδορίωςυποδορίως σεσε δοσολογίαδοσολογία καθορισµένηκαθορισµένη απόαπό τηντην φαρµακευτικήφαρµακευτική

εταιρείαεταιρεία ενώενώ συγχρόνωςσυγχρόνως χορηγούνταιχορηγούνται

ΚουµαρινικάΚουµαρινικά παράγωγαπαράγωγα

απόαπό τηντην πρώτηπρώτη µέραµέρα sintrom 4mgrsintrom 4mgr--Warfarine 7,5Warfarine 7,5--

15mgr 15mgr σεσε δοσολογίαδοσολογία καθοριζοµένηκαθοριζοµένη απόαπό τοντον ΧΡΟΝΟΧΡΟΝΟ

ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΠΟΣΟΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟΧΡΟΝΟ

ΑσθενείςΑσθενείς µεµε ΕΕ..ΒΒ..ΦΦ..ΘΘ στηστη γαστροκνηµίαγαστροκνηµία γιαγια 6 6 

εωςεως 12 12 εβδοµάδεςεβδοµάδες

ΑνΑν ηη αντιπηκτικήαντιπηκτική αγωγήαγωγή αντενδείκνυταιαντενδείκνυται λόγωλόγω

σοβαρήςσοβαρής αιµορραγίαςαιµορραγίας παρακολουθείταιπαρακολουθείται τυχόντυχόν

εξέλιξήςεξέλιξής τηςτης τιςτις επόµενεςεπόµενες 10 10 ηµέρεςηµέρες µεµε

υπερηχογραφήµαταυπερηχογραφήµατα ανάανά τριήµεροντριήµερον



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΠΟΣΟΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟΧΡΟΝΟ

��ΑσθενείςΑσθενείς µεµε ιδιοπαθήιδιοπαθή ΕΕ..ΒΒ..ΦΦ..ΘΘ γιαγια 6 6 µήνεςµήνες

��ΑσθενείςΑσθενείς µεµε αναστρέψιµουςαναστρέψιµους παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου γιαγια

τουλάχιστοντουλάχιστον 3 3 µήνεςµήνες

��ΑσθενείςΑσθενείς µεµε ανεπάρκειαανεπάρκεια AntIII, AntIII, ερυθηµερυθηµ..λύκολύκο, , 

υποτροπιάζουσεςυποτροπιάζουσες ΕΕ..ΒΒ..ΦΦ..ΘΘ. . χορηγείταιχορηγείται διαδια βίουβίου

��ΑσθενείςΑσθενείς µεµε ιδιοπαθήιδιοπαθή φλεβοθρόµβωσηφλεβοθρόµβωση διαταραχήδιαταραχή

Pr C , Pr S , Pr C , Pr S , αντίστασηαντίσταση τηςτης Pr C  Pr C  εκτενέστερηεκτενέστερη χορήγησηχορήγηση



ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

ΕΝΕΝ ΤΩΤΩ ΒΑΘΕΙΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

προστασίαπροστασία βαλβίδωνβαλβίδων -- ΜΜ..ΘΘ..ΦΦ..ΣυνδρόµουΣυνδρόµου

προστασίαπροστασία εκεκ ΠνευµονικήςΠνευµονικής ΕµβολήςΕµβολής ??

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗΕΜΒΟΛΗ



ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΘροµβεκτοµήΘροµβεκτοµή

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση φίλτρωνφίλτρων κάτωκάτω κοίληςκοίλης



ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ

ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

((ΚυανήΚυανή ΕπώδυνηΕπώδυνη ΦλεγµονήΦλεγµονή))

ΦΥΣΗΦΥΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ

((ΜετάΜετά ΠΛΗΡΗΠΛΗΡΗ ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ

ελεύθεροςελεύθερος νυχόµενοςνυχόµενος < 5 < 5 ηµερώνηµερών θρόµβοςθρόµβος))







ΑΠΟΛΥΤΕΣΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

ΦΙΛΤΡΟΥΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΩΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣΚΟΙΛΗΣ

ΕπικίνδυνοςΕπικίνδυνος θρόµβοςθρόµβος µεµε αντένδειξηαντένδειξη χορήγησηςχορήγησης

αντιπηκτικήςαντιπηκτικής αγωγήςαγωγής

ΣεΣε επιπλοκήεπιπλοκή ήή ανεπάρκειαανεπάρκεια τηςτης αντιπηκτικήςαντιπηκτικής

αγωγήςαγωγής

ΣεΣε προϊούσαπροϊούσα θρόµβωσηθρόµβωση

ΣεΣε αποτυχίααποτυχία ήή συνδυασµόσυνδυασµό µεµε άλλεςάλλες µεθόδουςµεθόδους



ΣΧΕΤΙΚΕΣΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

ΦΙΛΤΡΟΥΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΩΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠολυτραυµατίεςΠολυτραυµατίες

ΣεΣε µακράµακρά ακινησίαακινησία µεµε πνευµονικήπνευµονική υπέρτασηυπέρταση

ΠαραπληγικοίΠαραπληγικοί µεµε καρκίνοκαρκίνο

ΜόνιµοΜόνιµο ήή ΠαροδικόΠαροδικό φίλτροφίλτρο





ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

πνευµονπνευµον. . εµβολήεµβολή -- µεταθρµεταθρ. . 
σύνδοµοσύνδοµο

__



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗΕΜΒΟΛΗ

�� ΗΗ πιοπιο σοβαρήσοβαρή επιπλοκήεπιπλοκή τηςτης ΕΒΦΘΕΒΦΘ

�� ΑνεπαρκήςΑνεπαρκής θεραπείαθεραπεία τηςτης θρόµβωσηςθρόµβωσης σταστα κάτωκάτω άκραάκρα σχετίζεταισχετίζεται

µεµε 2020--50% 50% υποτροπιαζόντωνυποτροπιαζόντων θροµβοφλεβίτιδωνθροµβοφλεβίτιδων. . 

�� 90% 90% προέρχονταιπροέρχονται απόαπό θρόµβοθρόµβο σταστα κάτωκάτω άκραάκρα..

�� 77--17 % 17 % απόαπό θρόµβωσηθρόµβωση σταστα άνωάνω άκραάκρα..



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗΕΜΒΟΛΗ

�� ΗΗ πλειονότηταπλειονότητα τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων δενδεν δίνειδίνει συµπτώµατασυµπτώµατα..

�� 2525-- 51 % 51 % µεµε διαγνωσµένηδιαγνωσµένη ΕΒΦΘΕΒΦΘ συνυπάρχεισυνυπάρχει ΠΕΠΕ χωρίςχωρίς

συµπτώµατασυµπτώµατα ((εργαστηριακόεργαστηριακό εύρηµαεύρηµα).).

�� ΗΗ συνύπαρξησυνύπαρξη ΕΒΦΘΕΒΦΘ καικαι ΠΕΠΕ είναιείναι 1.8 1.8 φορέςφορές πιοπιο συχνήσυχνή σεσε σχέσησχέση

απόαπό τηντην ύπαρξηύπαρξη µεµονωµένηςµεµονωµένης θρόµβωσηςθρόµβωσης..

�� ΗΗ ύπαρξηύπαρξη ήή όχιόχι τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τοτο πόσοπόσο έχειέχει

επηρεασθείεπηρεασθεί ηη πνευµονικήπνευµονική κυκλοφορίακυκλοφορία αλλάαλλά καικαι απόαπό τιςτις

καρδιοαναπνευστικέςκαρδιοαναπνευστικές εφεδρείεςεφεδρείες πουπου διαθέτειδιαθέτει οο ασθενήςασθενής.  .  



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗΕΜΒΟΛΗ

ΗΗ διάγνωσηδιάγνωση ξεκινάξεκινά µεµε τηντην διερεύνησηδιερεύνηση τωντων παραγόντωνπαραγόντων κινδύνουκινδύνου ::

�� ΑκινησίαΑκινησία (51%)(51%)

�� ΝέαΝέα εγχείρησηεγχείρηση εντόςεντός 3 3 µηνώνµηνών (54%)(54%)

�� ΚακοήθειαΚακοήθεια 23%23%

�� ΣυµφορητικήΣυµφορητική ΚαρδιακήΚαρδιακή ΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια µεµε παχυσαρκίαπαχυσαρκία καικαι

θροµβοφλεβίτιδαθροµβοφλεβίτιδα

�� ΘροµβοεµβολικόΘροµβοεµβολικό επεισόδιοεπεισόδιο στηνστην εγκυµοσύνηεγκυµοσύνη

�� ΤαξίδιΤαξίδι πέρανπέραν τωντων 4 4 ωρώνωρών

�� ΚληρονοµικάΚληρονοµικά αίτιααίτια

�� ΕπίκτηταΕπίκτητα αίτιααίτια



ΚΛΙΝΙΚΑΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑΣΗΜΕΙΑ

∆ύσπνοια∆ύσπνοια ήή ΤαχυκαρδίαΤαχυκαρδία 90%90%

∆ύσπνοια∆ύσπνοια ήή ΤαχύπνοιαΤαχύπνοια ήή σηµείασηµεία ΕΒΦΘΕΒΦΘ 91%91%

ΠλευριτικόςΠλευριτικός πόνοςπόνος ήή δύσπνοιαδύσπνοια 97%97%

∆ύσπνοια∆ύσπνοια ήή ταχύπνοιαταχύπνοια ήή ΠλευρικόςΠλευρικός ΠόνοςΠόνος ήή απελεκτασίααπελεκτασία ήή

παρεγχυµατικήπαρεγχυµατική ανωµαλίαανωµαλία 98%98%



ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣΕΜΒΟΛΗΣ

�� ΤουλάχιστονΤουλάχιστον γιαγια 1 1 έτοςέτος

�� ΈναρξηΈναρξη µεµε κλασσικήκλασσική ηπαρίνηηπαρίνη ήή µεµε ΗΧΜΒΗΧΜΒ

�� ΑκολούθωςΑκολούθως χορήγησηχορήγηση κουµαρινικώνκουµαρινικών ήή βαρφαρίνηςβαρφαρίνης µεµε

εξατοµικευµένηςεξατοµικευµένης δόσηςδόσης



ΕΒΦΘΕΒΦΘ

�� ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ

�� ΣΥΜΦΥΣΗΣΥΜΦΥΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗΦΛΕΓΜΟΝΗ

�� ΕΠΑΝΑΣΗΡΑΓΓΟΠΟΙΗΣΗΕΠΑΝΑΣΗΡΑΓΓΟΠΟΙΗΣΗ



ΜΕΤΑΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ

Οι διαταραχές στο φλεβικό τοίχωµα, στον υποδόριο ιστό

και

στο δέρµα των κάτω άκρων που συµβαίνουν µετά από

ΕΦΒΘ



ΕΒΦΘΕΒΦΘ

�� 50% 50% τωντων αποφραχθέντωναποφραχθέντων φλεβώνφλεβών

επανασηραγγοποιούνταιεπανασηραγγοποιούνται 1 1 –– 3 3 µήνεςµήνες





ΜΕΤΑΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΜΕΤΑΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΣΥΝ∆ΡΟΜΟ

�� ∆ιαγνωσµένο∆ιαγνωσµένο ιστορικόιστορικό ΕΒΦΘΕΒΦΘ στοστο 1/3 1/3 τωντων

ασθενώνασθενών

αλλάαλλά αναφέρονταιαναφέρονται

ΟιδήµαταΟιδήµατα στοστο άκροάκρο

ήή λευκόλευκό σκέλοςσκέλος µετάµετά τοτο τοκετότοκετό..





ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΣΗΜΕΙΑ

1.1. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ -- ΠΟΝΟΣΠΟΝΟΣ

2.2. ΟΙ∆ΗΜΑΟΙ∆ΗΜΑ

3.3. ΚΙΡΣΟΙΚΙΡΣΟΙ

4.4. ∆ΙΑΤΑΣΗ∆ΙΑΤΑΣΗ ΦΛΕΒΩΝΦΛΕΒΩΝ –– ΦΛΕΒΙ∆ΙΩΝΦΛΕΒΙ∆ΙΩΝ –– ΤΡΙΧΟΕΙ∆ΩΝΤΡΙΧΟΕΙ∆ΩΝ

5.5. ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ

6.6. ΥΠΕΡΧΡΩΣΗΥΠΕΡΧΡΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ∆ΕΡΜΑΤΟΣ

7.7. ∆ΕΡΜΑΤΙΤΙΣ∆ΕΡΜΑΤΙΤΙΣ

8.8. ΛΙΠΟ∆ΕΡΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΛΙΠΟ∆ΕΡΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

9.9. ΕΞΕΛΚΩΣΗΕΞΕΛΚΩΣΗ



ΠΟΝΟΣΠΟΝΟΣ

�� ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ∆ΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΧΩΛΟΤΗΤΑΧΩΛΟΤΗΤΑ::

�� ΚαυστικόΚαυστικό άλγοςάλγος πουπου εκλύεταιεκλύεται κατάκατά τηντην
άσκησηάσκηση..

�� ΟφείλεταιΟφείλεται σεσε σοβαρούσοβαρού βαθµούβαθµού απόφραξηαπόφραξη τηςτης
φλεβικήςφλεβικής απορροήςαπορροής καικαι στηνστην φλεβικήφλεβική
υπέρτασηυπέρταση πουπου προκαλείταιπροκαλείται..





ΟΙ∆ΗΜΑΟΙ∆ΗΜΑ

�� ΉπιοΉπιο οίδηµαοίδηµα σφυρώνσφυρών ήή

�� ΕκτεταµένοΕκτεταµένο οίδηµαοίδηµα σκέλουςσκέλους





ΚΙΡΣΟΙΚΙΡΣΟΙ

�� ΥψηλήΥψηλή φλεβικήφλεβική πίεσηπίεση τωντων άκρωνάκρων λόγωλόγω τηςτης
απόφραξηςαπόφραξης στηνστην φλεβικήφλεβική απορροήαπορροή..

�� ∆ιατείνονται∆ιατείνονται γιαγια νανα µεταφέρουνµεταφέρουν περισσότερηπερισσότερη
ποσότηταποσότητα αίµατοςαίµατος καθώςκαθώς γίνονταιγίνονται
παράπλευραπαράπλευρα αγγείααγγεία γιαγια νανα παρακάµψουνπαρακάµψουν τηντην
απόφραξηαπόφραξη..

�� ΚυρίωςΚυρίως εντοπίζονταιεντοπίζονται στοστο κάτωκάτω τριτήµοριοτριτήµοριο τουτου
άκρουάκρου



ΥΠΕΡΧΡΩΣΗΥΠΕΡΧΡΩΣΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ∆ΕΡΜΑΤΟΣ

�� ΛόγωΛόγω τηςτης παρατεταµένηςπαρατεταµένης φλεβικήςφλεβικής υπέρτασηςυπέρτασης

κάτωκάτω 1/3 1/3 τουτου σκέλουςσκέλους, , καικαι ακολούθωςακολούθως

επεκτείνεταιεπεκτείνεται ..

�� ΣκουρόχρωµοΣκουρόχρωµο ( ( µαύροµαύρο ) ) δέρµαδέρµα

�� ΥπερτροφικόΥπερτροφικό δέρµαδέρµα







∆ΕΡΜΑΤΙΤΙΣ∆ΕΡΜΑΤΙΤΙΣ

�� ΠαρατηρείταιΠαρατηρείται σεσε περιοχέςπεριοχές πουπου έχουνέχουν αναπτυχθείαναπτυχθεί

υποδόριοιυποδόριοι κιρσοίκιρσοί, , σεσε περιοχέςπεριοχές πουπου τοτο δέρµαδέρµα

έχειέχει εκτεθείεκτεθεί επίεπί µακρόµακρό σεσε χρόνιαχρόνια φλεβικήφλεβική

υπέρτασηυπέρταση..

�� ξηρόξηρό δέρµαδέρµα ήή εξελκωµένοεξελκωµένο..







ΛΙΠΟ∆ΕΡΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΛΙΠΟ∆ΕΡΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

�� ΠροοδευτικήΠροοδευτική ίνωσηίνωση τουτου δέρµατοςδέρµατος καικαι τουτου

υποδόριουυποδόριου ιστούιστού λόγωλόγω χρόνιαςχρόνιας φλεβικήςφλεβικής

υπέρτασηςυπέρτασης

�� ΟξείαΟξεία

�� ΧρόνιαΧρόνια





ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΕΞΕΛΚΩΣΗΕΞΕΛΚΩΣΗ

�� ΚυρίωςΚυρίως στοστο κάτωκάτω τριτηµόριοτριτηµόριο τουτου σκέλουςσκέλους. . 

�� ΜετάΜετά απόαπό οίδηµαοίδηµα, , τραυµατισµότραυµατισµό, , αιφνίδιοαιφνίδιο

άλγοςάλγος




















