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OΟι κιρσοί και οι φλεβεκτασίες-ευρυαγγεί-
ες των κάτω άκρων είναι διαφορετικές 
εκδηλώσεις μιας πάθησης που ονομάζε-
ται χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Αυτή δη-
μιουργείται ως αποτέλεσμα της ανεπάρ-
κειας των βαλβίδων των επιφανειακών 
φλεβών των κάτω άκρων. Πέρα από το 
σοβαρό αισθητικό πρόβλημα, μπορεί να 
προκαλούν και μια σειρά από ενοχλήσεις, 
όπως το αίσθημα βάρους και κόπωσης, 
το κάψιμο και ο πόνος, με ιδιαίτερη επιδεί-
νωση τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σύγχρονες μέθοδοι 
αντιμετώπισης
Μέχρι σχετικά πρόσφατα ο καλύ-
τερος τρόπος για να αντιμετω-
πιστεί η φλεβική ανεπάρ-
κεια ήταν η χειρουργική 
αφαίρεση της σαφηνούς 
φλέβας και οι εκτομές των 
περιφερικών κιρσών. Τα 
τελευταία έτη η μέθοδος 
αυτή σταδιακά αντικαθί-
σταται από άλλες λιγότερο 
επεμβατικές ενδοφλέβιες 
μεθόδους αντιμετώπισης 
με χρήση laser ή RFA (Radio 
Frequency Ablation) ή της 
μηχανικά υποβοηθούμενης 
σκληροθεραπείας (Clarivein), 
χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση 
της πάσχουσας σαφηνούς. 

Το laser
Το ενδοφλέβιο laser γίνεται με τοπική 

αναισθησία και μέθη και καθοδηγείται με 
υπέρηχο. Η οπτική ίνα του laser εισάγεται 
διαδερμικά στη σαφηνή φλέβα από την 
κνήμη και προωθείται κεντρικά ως το 
ύψος της σαφηνομηριαίας συμβολής. Η 
σαφηνής φλέβα διηθείται περιμετρικά της 
με ειδικό κρύο διάλυμα τοπικού αναισθη-
τικού. Καθώς η οπτική ίνα αποσύρεται 
σιγά σιγά, διαχέει ακτινικά ενέργεια, η 
οποία και σφραγίζει πλήρως τη φλέβα. 

Η μέθοδος Clarivein
Με τη μηχανικά υποβοηθούμενη σκλη-
ροθεραπεία, η άκρη του καθετήρα που 
εισάγεται στη φλέβα υπό υπερήχους με 
μια κυκλική μηχανική κίνηση προκαλεί 
σύσπαση της φλέβας ενώ ταυτόχρονα 
μετατρέπει σε αφρό τη σκληρυντική ουσία 
που εγχέεται στη φλέβα μέσα από τον 
ίδιο τον καθετήρα. Το αποτέλεσμα είναι η 
άμεση σύγκλειση της πάσχουσας διατετα-
μένης φλέβας σε ακόμη μικρότερο χρόνο 
και χωρίς να απαιτείται αναισθησία. Η συ-
νολική διαδικασία διαρκεί 20-30 λεπτά, 
είναι σχεδόν ανώδυνη κατά τη διάρκεια 
αλλά και μετά τη θεραπεία, λιγότερο 
τραυματική, αφού δεν υπάρχουν τομές ή 
ράμματα, ενώ η αισθητική αποκατάσταση 
είναι άριστη. 

«Να το κάνω;»
Το πλεονέκτημα των μεθόδων αυτών 
είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν και 
σε πρώιμα στάδια φλεβικής ανεπάρ-
κειας, ενώ μπορούν ταυτόχρονα να 
συνδυαστούν με άλλες μεθόδους, όπως 
η σκληροθεραπεία με αφρό και οι μικρο-
φλεβεκτομές. Μπορείς να επιστρέψεις 
στο σπίτι σου το ίδιο απόγευμα πλήρως 
κινητοποιημένη και στις δραστηριότητές 
σου σε 2-3 ημέρες με εξαίρεση την 
εξαντλητική άσκηση.
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«Μπορούν να εξαφανιστούν 
ανώδυνα οι κιρσοί;»
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