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Σφύζοντες κιρσοί  

Α. ΛΙΑΤΑΣ., Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Ι. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ 

Παρουσιάζομε μια ασυνήθη περίπτωση σφυζόντων κιρσών σε μια νέα γυναίκα που προ-
κλήθηκαν από ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας λόγω ρευματικού πυρετού συνδυασμένη 
με ανεπαρκή βαλβίδα κατά τη σαφηνομηριαία συμβολή. Αντιμετωπίστηκαν με περιορισμένη 
σαφηνεκτομή της μείζονος σαφηνούς μαζί με εκτομή των υπολοίπων κιρσών με μεμονωμένες 
τομές. Μετεγχειρητικά αναπτύχθηκε ένα μεγάλο αιμάτωμα στο μηρό. Μετά από αυτή την εμπειρία 
μας πιστεύουμε ότι ασθενείς αυτής της κατηγορίας με αυξημένη φλεβική πίεση και οι οποίοι 
χρειάζονται αντιπηκτική θεραπεία λόγω προσθετικών βαλβίδων, πρέπει να θεραπεύονται μόνο 
με απολίνωση της σαφηνομηριαίας συμβολής (σαφηνομηριαία αποσύνδεση).  

 

Εισαγωγή  

Οι σφύζοντες κιρσοί μπορούν να οφείλονται 
είτε σε αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες είτε σε 
ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας, όταν 
αυτή συνδυάζεται με ανεπαρκή βαλβίδα κατά τη 
σαφηνομηριαία συμβολή. Στην τελευταία περί-
πτωση το κύμα της κοιλιακής συστολής άγεται 
αντίδρομα κατά μήκος της κάτω κοίλης φλέβας 
και του επιπολής φλεβικού συστήματος του 
κάτω άκρου και καταλήγει σε ορατές σφύξεις 
των κιρσών. Παρουσιάζουμε μια περίπτωση 
σφυζόντων κιρσών σε μια νέα γυναίκα, η οποία 
πάσχει από ρευματική καρδιακή νόσο και η 
οποία αντιμετωπίστηκε με περιορισμένη εκτομή 
της μείζονος σαφηνούς καθώς επίσης και την 
εμπειρία μας από ένα μεγάλο μετεγχειρητικό 
αιμάτωμα στο μηρό, το οποίο δημιουργήθηκε 
λόγω των ειδικών συνθηκών σε αυτούς τους 
ασθενείς. 

Περίπτωση 

Μια γυναίκα 35 ετών εισήχθη στο αγγειοχει-
ρουργικό τμήμα του Γενικού Κρατικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών  λόγω  μεγάλων κιρσών στο δε-
ξιό κάτω άκρο, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί πρό- 

 

σφατα. Η εν λόγω ασθενής πριν δύο χρόνια εί-
χε υποβληθεί σε αντικατάσταση της μιτροειδούς 
βαλβίδας (Bjoerk-Shiley prosthesis) λόγω ρευ-
ματικής βαλβιδοπάθειας και έκτοτε ελάμβανε 
αντιπηκτική θεραπεία (Warfarin). Κατά το χρόνο 
της προεγχειρητικής εκτίμησης για αντικατά-
σταση της μιτροειδούς βαλβίδας η ασθενής είχε 
υποβληθεί σε καθετηριασμό από τη δεξιά μη-
ριαία φλέβα για αιμοδυναμικό έλεγχο.  

Κατά τη φυσική εξέταση παρατηρήσαμε ε-
ξαιρετικά μεγάλους κιρσούς στη δεξιά βουβωνι-
κή χώρα. με προσεκτικότερη εξέταση διαπι-
στώσαμε ότι οι κιρσοί στην εν λόγω περιοχή 
ήταν σφύζοντες. Μολονότι φύσημα δεν ήταν 
ακουστό, εν τούτοις δεν μπορούσε να αποκλει-
σθεί η ύπαρξη μιας αρτηριοφλεβικής επικοινω-
νίας που προκλήθηκε από τον προηγούμενο 
καθετηριασμό. Η υπόλοιπη φυσική εξέταση 
απεκάλυψε μεγάλη αύξηση της φλεβικής πίεσης 
στην έξω σφαγίτιδα φλέβα, μέτριο οίδημα στο 
δεξιό σφυρό, εκτεταμένη αιμοχρωμάτωση ειδικά 
στη δεξιά κνήμη και ένα συστολικό φύσημα 
στην τριγλώχινα και την πνευμονική βαλβίδα 
αντίστοιχα.  

∆είγμα φλεβικού αίματος από τους κιρσούς 
της δεξιάς βουβωνικής  χώρας και από μια φλέ-
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βα του άνω άκρου (για σύγκριση) για μέτρηση 
των αερίων  αίματος  δεν ήταν ενδεικτική μιας 
A-V επικοινωνίας στη βουβωνική χώρα. Τα ευ-
ρήματα ήταν: pΟ2 = 27,5 mmHg, Sat = 50% 
(βουβωνική χώρα), pΟ2 = 46.7 mmHg, Sat = 
81,4% (βραχίονας), έτσι η διαφορά αυτή απε-
δόθη στη στάση του αίματος μέσα στους κιρ-
σούς της βουβωνικής χώρας και ως εκ τούτου 
σε μεγαλύτερη αναγωγή της αιμοσφαιρίνης. 

 
Φλεβογραφία του δεξιού κάτω άκρου έδειξε 

φυσιολογικό εν τω βάθει φλεβικό σύστημα. Πε-
ραιτέρω έρευνα 2D-B-Mode Color Doppler απε-
κάλυψε σοβαρή ανεπάρκεια της τριγλώχινας 
βαλβίδας με πλήρη επικοινωνία της δεξιάς κοι-
λίας και του δεξιού κόλπου κατά τη διάρκεια της 
συστολικής φάσης του καρδιακού κύκλου (εικό-
να). Κάτω από κάλυψη με κρυσταλλική πενικιλ-
λίνη και αφού είχαμε διακόψει την αντιπηκτική 
αγωγή δύο ημέρες πριν και ο χρόνος προθρομ-
βίνης είχε επανέλθει στο φυσιολογικό επίπεδο, 
έγινε διερεύνηση της δεξιάς βουβωνικής χώρας 
με τομή παράλληλη προς το βουβωνικό σύνδε-
σμο. Μολονότι οι κιρσοί, η μείζων σαφηνής και 
η μηριαία φλέβα έσφυζαν, εν τούτοις δεν βρή-
καμε αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Η πίεση του 
αίματος στη μείζονα σαφηνή μετρήθηκε και ευ-
ρέθη 25 cm H2O (18,37 mmHg). Ακολούθως 
αφαιρέσαμε τους κιρσούς από τη βουβωνική 
χώρα και εκτελέσαμε περιορισμένη σαφηνεκτο-
μή (Limited Saphenectomy) της μείζονος σαφη-
νούς. Μολονότι προσέξαμε πάρα πολύ σε 1) ε-
πιμελή αιμόσταση του χειρουργικού πεδίου και 
2) επαρκή και σωστή περίδεση του σκέλους, εν 
τούτοις η ασθενής παρουσίασε στην άμεση με-
τεγχειρητική περίοδο ένα μεγάλο αιμάτωμα στο 
ύψος της μεσότητας του δεξιού μηρού, το οποίο 
υποχώρησε λίγες εβδομάδες αργότερα με συ-
ντηρητική θεραπεία. ∆έον να σημειωθεί ότι η 
από του στόματος αντιπηκτική αγωγή επανε-
λήφθη αμέσως μετεγχειρητικά. Επανεξετάζοντες 
την ασθενή τρεις μήνες αργότερα διαπιστώσαμε 
ότι αυτή ήταν καλά και το οίδημα των σφυρών 
καθώς και η αιμοχρωμάτωση είχαν υποχωρήσει 
σημαντικά. 
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Εικόνα. Έρευνα με Doppler απεκάλυψε την επικοινωνία 
μεταξύ δεξιάς κοιλίας και δεξιού κόλπου κατά τη διάρκεια της 
συστολικής φάσης του καρδιακού κύκλου.  

Συζήτηση  
 

Έχει αναγνωρισθεί ότι η ανεπάρκεια της τρι-
γλώχινας βαλβίδας μπορεί να μεταδώσει τις 
σφύξεις; της καρδιακής λειτουργίας στο σύστη-
μα της σαφηνούς φλέβας, εάν η βαλβίδα της 
σαφηνομηριαίας συμβολής είναι ανεπαρκής. 
Σφύζουσες φλέβες έχουν παρατηρηθεί στον 
τράχηλο, το άνω άκρο και στο μέτωπο και ολι-
γότερο συχνά σε άλλες περιοχές του 
σώµατος1,2. Οι φλεβικές σφύξεις γίνονται εντο-
νότερες όταν η πίεση στην πνευμονική αρτηρία 
αυξηθεί πάρα πολύ, όπως αυτό συμβαίνει όταν 
συνυπάρχει στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας 
με ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας. Αρκε-
τές περιπτώσεις σφυζόντων κιρσών έχουν ανα-
κοινωθεί στη βιβλιογραφία 3,4,5. Η καρδιακή 
προέλευση των σφυζόντων κιρσών καθιστά 
επιβεβλημένη τη διαφορική διάγνωση από αρ-
τηριοφλεβική επικοινωνία, ειδικά όταν έχει προ-
ηγηθεί καρδιακός καθετηριασμός από τα αγγεία 
της βουβωνικής χώρας ομόπλευρα με την ύ-
παρξη των σφυζόντων κιρσών. Επιπλέον η 
παρουσία φυσήματος δεν αποκλείει την ύπαρξη 
βαλβιδοπάθειας που είναι η αιτία των σφυζό-
ντων κιρσών όπως αναφέρουν οι HolIins και 
Engeset 5.  

Μολονότι  η κλινική  εικόνα και αιτιολογία 
των σφυζόντων  κιρσών έχουν  πλήρως  περι-
γραφεί  σε   όλες   τις προηγούμενες  ανακοινώ-  
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σεις,  εντούτοις  δεν  δίνεται  επαρκής πληροφο-
ρία όσον αφορά τις ενδείξεις χειρουργικής θε-
ραπείας, τον προτιμώμενο τύπο εγχείρησης και 
τις οποιεσδήποτε πιθανές επιπλοκές. Ασθενείς 
αυτής της κατηγορίας με πολύ μεγάλους κιρσούς 
που επιπλέκονται με αιμορραγία, φλεβικά έλκη, 
έκζεμα, λιποδερματοσκλήρυνση, εκτεταμένη αι-
μοχρωμάτωση και οίδημα στα σφυρά, πρέπει να 
χειρουργούνται. Η πρόσφατη εμπειρία μας με ένα 
μεγάλο μετεγχειρητικό αιμάτωμα στο μηρό μετά 
από περιορισμένη σαφηνεκτομή της μείζονος 
σαφηνούς μας έχει πείσει ότι η εγχείρηση εκλογής 
σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι η “σα-
φηνομηριαία αποσύνδεση” μόνο, με εκτομή των 
τοπικών κιρσών με χωριστές μικρές τομές καθώς 
επίσης και η επιμελής αιμόσταση. Μολονότι η 
“περιορισμένη σαφηνεκτομή” είναι η θεραπεία 
εκλογής για τους πρωτοπαθείς κιρσούς, η αυξη-
μένη φλεβική πίεση στους σφύζοντες κιρσούς 
μαζί με την αντιπηκτική θεραπεία, η οποία σύντο-
μα πρέπει να ακολουθήσει σε αυτή την κατηγορία 
των ασθενών με προσθετικές βαλβίδες, μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρό μετεγχειρητικό αιμάτω-
μα παρά τη σωστή και επαρκή ελαστική περίδεση 
του σκέλους. 

ABSTRACT  

Pulsatile νaricose νeins caused by tricuspid νalνe 

regurgitation 

Α. LIATAS, Μ. LAZARIDES and J. DAYANTAS 

Pulsatile varicose veins may occur either in 
arteriovenous or tricuspid valve insufficiency 
when it is combined with an incompetent valve at  
the  sapheno-femoral  junction.  In  the  later case 
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the wave of ventricular systole is conducted 
backwards along the inferior vena cava to the 
superficial venous system of the lower limb result-
ing in visible pulsation of the varicosities. We re-
port an uncommon case of pulsatile varicose 
veins in a young woman caused by tricuspid valve 
regurgitation of rheumatic origin combined with an 
incompetent valve at the sapheno-femoral junc-
tion. She was treated by limited stripping of the 
great saphenous vein along with excision of local 
varicosities. Postoperatively she was complicated 
by a large haematoma in the thigh. Following our 
recent experience we believe that patients of this 
category with elevated venous pressure and ne-
cessitating anticoagulant therapy for prosthetic 
valves, should be treated with “saphenofemoral 
dissociation” only.  
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