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Αιτιοπαθογένεια
Ευρυαγγείες εμφανίζονται στο 40% του 

πληθυσμού ηλικίας κάτω των 40 ετών. Ως 
προδιαθεσικοί παράγοντες έχουν αναγνω-
ρισθεί οι ακόλουθοι:
• η κληρονομικότητα
• η εγκυμοσύνη, όπως και η κυτταρίτιδα
•  ορμονικοί παράγοντες και αντισυλληπτι-

κά
• μηχανικά αίτια [ορθοστασία]
• φλεβική ανεπάρκεια-κιρσοί

Κλινική Εικόνα
•  Ευρυαγγείες περιστασιακές
•  Ευρυαγγείες χωρίς κλινικά εμφανείς κιρ-

σούς
•  Ευρυαγγείες που συνυπάρχουν με κιρ-

σούς.

Κατηγορίες και Εντόπιση
Εγκυμοσύνη:
•  Ευρυαγγείες στο επιφανειακό δίκτυο

Ευρυαγγείες χωρίς κιρσούς:
•  Εξωτερικά στο μεσαίο και κάτω τριτημό-

ριο των μηρών.
•  Εσωτερικά στο κατώτερο τριτημόριο του 

μηρού, μεσαίο και ανώτερο τριτημόριο κνή-
μης, ιγνυακή κοιλότητα και αστράγαλο

Ευρυαγγείες σε συνδυασμό με ύπαρξη 
κιρσών:
•  Διάταξη κορόνας.
•  Εμπρός και εσωτερικά του μηρού.
•  Εσωτερικά στο γόνατο
•  Έξω και μέσα στον αστράγαλο και στη 

ράχη ποδός.
Γύρω από σφυρά είναι ένδειξη φλεβικής 

στάσης.

Θεραπεία ευρυαγγειών
Η θεραπεία των ευρυαγγειών περιλαμβά-

νει τα ακόλουθα:

•  Σκληροθεραπεία 
•  Θεραπεία με Laser
•  Oξυγόνο-οζονοθεραπεία
•  Θεραπεία με διαθερμοπηξία 
•  Υποστηρικτική θεραπεία με Φαρμακευτικά 

σκευάσματα (Φλεβοτονικά-αποιδηματικά) 
καθώς και πίεση με ελαστική περίδεση

Σκληροθεραπεία
Με τη μέθοδο αυτή επιχειρείται η αντιμε-

τώπιση της ανεπάρκειας των μεγάλων αγγεί-
ων (για να μειωθεί η φλεβική πίεση του δερ-
ματικού φλεβικού δικτύου). Απαραίτητη εί-
ναι η ανατομική γνώση του δικτύου και της 
αιτιοπαθογένειας της νόσου.

Τεχνικές Σκληροθεραπείας:

Γαλλική σχολή
Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε φλέβες 

που προσάγουν, μετά τις ευρυαγγείες, ξε-
κινώντας από πάνω προς τα κάτω. Είναι μία 
γρήγορη μέθοδος με αποτελέσματα που δι-
αρκούν και λιγότερες υποτροπές .

Ελβετική και γερμανική σχολή
Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε αγγεία 

μικρότερης διαμέτρου ξεκινώντας από κά-
τω προς τα επάνω. Είναι μια μέθοδος ευκο-
λότερη αν και χρονοβόρα, για την ολοκλή-
ρωση της οποίας απαιτούνται περισσότερες 
συνεδρίες ενώ παρουσιάζονται συχνότερες 
υποτροπές.

Έλεγχος φλεβικού δικτύου και Tεχνική
Ο έλεγχος του φλεβικού δικτύου γίνεται 

με ECO-DOPPLER, βιντεοτριχοειδοσκόπιση 
με οπτική ίνα και μικροαγγειογραφία.

Η ουσία που κατ εξοχήν χρησιμοποιεί-
ται είναι η Polidocanolo, AETOSSISCLEROL, 
η οποία σε μικρές πυκνότητες (0,25-0,50) 
εγχύεται μέσα στον αυλό, σχηματίζοντας 

Ευρυαγγείες κάτω άκρων 

Σκληροθεραπεία ή Laser;

Telagiectasia in lower limbs: Sclerotherapy or Laser?

ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ 
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Λιβαδειά 

Οι ευρυαγγείες είναι μικρά επιφανειακά αγγεία που είναι ορατά στο δέρμα. Οφείλονται σε 
αυξημένη φλεβική πίεση ή σε στάση των κάτω άκρων, σε παθήσεις των αγγείων αλλά και σε 
άλλες αιτίες. Εμφανίζονται στα κάτω άκρα, στο πρόσωπο αλλά τα συναντάμε και στον τράχηλο ή 
και αλλού (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Ευρυαγγείες κάτω άκρων.

Εικόνα 2. Τεχνική περίδεσης
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θρόμβο. Ακολουθεί άμεση πίεση του αγ-
γείου/ελαστική περίδεση αγγείων σε ποδο-
κνημική. Η εγκυμοσύνη αποτελεί σχετική α-
ντένδειξη.

Εφαρμογή Σκληροθεραπείας
Για την εφαρμογή της σκληροθεραπείας 

χρησιμοποιούνται σύριγγες ινσουλίνης με 
βελόνες από 25 μέχρι 30 G. Απαραίτητος 
είναι ο καλός φωτισμός με τη βοήθεια φα-
κού. Εισάγουμε τη βελόνα παράλληλα στο 
δέρμα,“Air- Block” Bassi-Genovese, με ελά-
χιστη ποσότητα αέρα στον κώνο της σύριγ-
γας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την 
εφαρμογή σκληροθεραπείας στην  ιγνυακή 
κοιλότητα, τα σφυρά και τη ράχη άκρου πο-
δός καθώς υπάρχει κίνδυνος έγχυσης φαρ-
μάκου σε μικρό-αρτηριόλες, με αποτέλεσμα 
ισχαιμική νέκρωση).

Τεχνική
Η έγχυση ξεκινά από αγγεία που φέρουν 

το αίμα, φροντίζοντας να διατηρούνται δρό-
μοι παροχέτευσης διότι διαφορετικά παγιδεύ-
ονται μεγάλες ποσότητες αίματος, με κακό 
αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν είναι σωστό να 
αντιμετωπίζονται εν σειρά ευρυαγγείες που 
διακλαδίζονται σα δένδρο διότι είναι πιθα-
νό να επικοινωνούν και να φορτωθεί σε κά-
ποιο αγγείο πολύ φάρμακο. Στα αστεροει-
δή εγχύεται φάρμακο στο τροφοδοτικό με 
εκπληκτικά αποτελέσματα. 

Φάρμακα Σκληροθεραπείας
•  Σκληρυντικά μεγάλης ισχύος (tetrade-

cilsulfate sodiun, trombovar 1-3%, δια-
λύματα πολυιωδιούχα, salicilate di sodio 
40-60%)

•  Μέσης ισχύος (polidocanolo, aetossisclerol 
0,25%-3%)

•  Ελαφρά σκληρυντικά (glycerine 72%,  
salicilate disodio 8-12%) 

•  Διαλύματα αλάτων υπέρτονα (μόνα τους 
2,3,4 % ή σε συνδυασμό με dextrose, 
sclerodex). 

Πίεση μετά την έγχυση του σκληρυντικού
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πα-

ρατεταμένη επαφή του σκληρυντικού με το 
ενδοθήλιο και μειώνεται η παγίδευση αίμα-
τος. Η πίεση γίνεται άμεσα μετά την έγχυση 
μηχανικά με βαμβάκι. Απαραίτητη φυσικά 
είναι η βοήθεια συνεργάτη.

Περίδεση (εικόνα 2)
Δεν υπάρχει ομοφωνία για την αναγκαι-

ότητα της περίδεσης. Με την περίδεση επι-
τυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια συρρίκνω-
σης των αγγείων, ελάττωση της περιαγγει-
ακής φλεγμονής και της μεταθρομβωτικής 
υπέρχρωσης. Το δέσιμο ξεκινά από το πέλ-
μα, αστράγαλο με μεγαλύτερη πίεση και κα-
λύπτει όλα τα σημεία έγχυσης. Η περίδεση 
διαρκεί 6-12 ώρες. Μετά την αφαίρεση του 
επιδέσμου φοριέται ελαστικό καλσόν με πί-
εση από 12 έως 21 mmHg. Επιβάλλεται να 
περπατά ο ασθενής μετά τη θεραπεία κα-
θώς έτσι ελαττώνεται η φλεβική στάση και 
ο κίνδυνος θρόμβωσης. Παράλληλα πραγ-
ματοποιείται και τοπική εφαρμογή με παρά-
γωγα ηπαρίνης.

Αντενδείξεις Σκληροθεραπείας
•  Καρδιοπάθειες
•  Βρογχικό άσθμα
•  Παθήσεις ήπατος
•  Παθήσεις νεφρών
•  Υπέρταση
•  Διαβήτης (ινσουλινοεξαρτώμενος)
•  Διαταραχές πηκτικότητας αίματος
•  Ευαισθησία στα σκληρυντικά 
•  Εγκυμοσύνη;
•  Θηλασμός
•  Εμπύρετη νόσος
•  Νεοπλασίες

Επιπλοκές σκληρυντικών (άμεσες -απώτερες)
•  Μεγάλη φλεγμονώδης αντίδραση του αγ-

γείου
•  Έγχυση έξω από το αγγείο- εσχάρα
•  Έγχυση μέσα σε αρτηρία
•  Αιμάτωμα
• Έντονος δερματικός ερεθισμός
•  Συλλογή αίματος –πήγματος μέσα στο αγ-

γείο
•  Matting
•  Υπέρχρωση 
•  Αλλεργική αντίδραση

Θεραπεία με Laser
Η θεραπεία με Laser είναι ιδιαίτερα απο-

τελεσματική σε λεπτές αχνές ευρυαγγείες (ει-
κόνα 4α και 4β). Λειτουργεί συμπληρωματι-
κά με τη σκληροθεραπεία η οποία σε λεπτά 
αγγεία δεν είναι εφικτή. Ανάλογα με το μή-
κος κύματος (εικόνα 3) είναι δυνατό να δη-
μιουργηθούν:

Μελαγχρώσεις από μηχανήματα με υψη-

Με την περίδεση επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη διάρκεια συρρί-
κνωσης των αγγείων, ελάττωση 
της περιαγγειακής φλεγμονής 
και της μεταθρομβωτικής υπέρ-
χρωσης. Το δέσιμο ξεκινά 
από το πέλμα, αστράγαλο  με 
μεγαλύτερη πίεση και καλύπτει 
όλα τα σημεία έγχυ σης

Εικόνα 3. Μήκος κύματος Laser

Εικόνα 4. (α) Πριν και (β) Μετά τη θεράπεια με 
Laser.

Συσχέτιση μήκους κύματος laser 
με βάθος δέρματος
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λό μήκος κύματος, που δεν υποχωρούν με 
υδροκινόνη και που μερικές φορές είναι α-
ναστρέψιμες. 

Yποχρωμίες από μηχανήματα με χαμηλό 
μήκος κύματος οι οποίες συνήθως είναι α-
ναστρέψιμες.

Τα μηχανήματα Laser που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σε αγγεία κάτω άκρων είναι: το 
Long pulse Nd:YAG, το Dye Laser(short-long 
Pulse), διοδικά Laser, το Laser Alexandrite, 
το I.P.L, Rubby Laser και K.T.P.

Συμπέρασμα
Η σκληροθεραπεία είναι η μέθοδος εκλο-

γής για τις ευρυαγγείες. Τα Laser αποτελούν 
απαραίτητη συμπληρωματική αγωγή, που 
περιμένουμε να δώσει ακόμα πολλά. Και οι 
δύο μέθοδοι χρήζουν επιδεξιότητας και μπο-
ρεί να βλάψουν αν δεν εφαρμοστούν σω-
στά. Η γνώση και των δύο μεθόδων είναι ο 
ιδανικός συνδυασμός (Πίνακας 1)

Συνήθεις ερωτοαπαντήσεις.
1. Με ποιο σκέυασμα να αρχίσω; 
Υπέρτονο φυσιολογικό ορό, Αtossisclerol 0,25%
2. Ποιά είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που δύ-
ναμαι να εγχύσω;
4-5 ml. πυκνότητας 0,25 % ( Κάθε αμπούλα πε-
ριέχει 2 ml.)
3. Σε πόσες ημέρες μπορεί να επιστρέψει για 
την επομενη συνεδρεία; 

Μετά από 8 έως 15 μέρες.
4. Είναι σίγουρο ότι σε έγχυση σκληρυντικού 
εκτός αγγείου θα γίνει μελάχρωση και νέκρω-
ση; 
Όχι, πολλές φορές οι μελαχρώσεις υποχωρούν.
5. Ποια εποχή είναι καλύτερη για θεραπεία; 
Nα αποφεύγονται οι καλοκαιρινοί μήνες

6. Tι γίνεται εάν παγιδευτεί αίμα;
Στην επόμενη συνεδρεία γίνεται παροχέτευση με 
no11 νυστέρι ή βελονα 18 G. 
7. Oδηγίες μετά τη θεραπεία; 
Nα μην ξαπλώσει, να περπατά, εάν πρόκειται 
να ταξιδέψει να κάνει συχνές στάσεις και περ-
πάτημα.

Πίνακας 1. Ευρυαγγείες κάτω άκρων

Σκληροθεραπεία Laser

Μονοθεραπεία Συμπληρωματική

Χαμηλό κόστος Υψηλό κόστος

Αποτελεσματική και σε μεγαλύτερα αγγεία Απόλυτη ένδειξη σε μικρά αγγεία

Κίνδυνος μελαχρώσεων και ατροφίας Σε μεγαλύτερα αγγεία μεγαλύτερος 
κίνδυνος φλεγμονώδους 
υπερμελάχρωσης,αλγος. Κίνδυνος 
μελάγχρωσης, ατροφίας, λεύκανσης

Κίνδυνος αλλεργίας Δεν γίνεται έγχυση ουσίας, χωρίς τον 
κίνδυνο εμφάνισης αλλεργίας.

Απαιτείται περίδεση Δεν απαιτείται

Απαιτείται λιγότερος χρόνος αφού με μια 
έγχυση εξαφανίζονται περισσότερα αγγεία

Απαιτείται περισσότερος χρόνος

Δεν περιορίζεται από το χρώμα του δέρματος Περιορίζεται

Θεραπεύουμε και μεγαλύτερα αγγεία Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, περιμένουμε 
πολλά ακόμα




