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Ο σκοπός της εργασίας μας είναι να προσδιορίσουμε όσα πρέπει  να γνωρίζει 
ο ειδικευόμενος ακτινολόγος για την προσέγγιση της εν τω βάθει 

φλεβοθρόμβωσης καθώς και  η διερεύνηση  των αιτιών που μπορεί να 
οδηγήσουν σε  λανθασμένη υπερηχογραφική εκτίμηση της ΕΒΦΒ.

ΣΚΟΠΟΣ 

Φλεβική 
στάση

ΤΡΙΑΔΑ   ΤΟΥ  VIRCHOW

Βλάβη
ενδοθηλίου

Υπερπηκτι
κότητα



DVT 
πιθανή 

>2 
Απεικόνιση με DUS των 

φλεβών των κάτω άκρων
Υψηλή πιθανότητα >3

Ενδιάμεση πιθανότητα 1 ή 2

Χαμηλή πιθανότητα <0

[Wells 2006, JAMA]

DVT 
απίθανη 

<2
D-dimer test για τον 
αποκλεισμό της DVT 

Clinical Parameter Well’s Score Score

• Καρκίνος (υπό θεραπευτική αγωγή-από εξαμήνου ή υπό παρηγορητική αγωγή) +1

• Παράλυση , πάρεση ή πρόσφατη ακινητοποίηση με νάρθηκα τoυ κάτω άκρου +1

• Κλινοστατισμός >3 ημ ή μεγάλη χειρουργική επέμβαση με γενική/τοπική αναισθησία τις προ 4 εβδ +1

• Παλαιά θρόμβωση +1

• Οίδημα ολόκληρου του σκέλους +1

• Οίδημα γαστροκνημίας >3cm σε σύγκριση με το ετερόπλευρο σκέλος (10cm κάτωθεν του κνημιαίου 
κυρτώματος) +1

• Ζυμώδες οίδημα του πάσχοντος άκρου +1

• Εντοπισμένο άλγος κατά την κατανομή του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου +1

• Εμφάνιση παράπλευρου επιπολής φλεβικού δικτύου +1

• ΔΔ. (π.χ. ραγείσα κύστη Baker, μυική θλάση, αιμάτωμα, λεμφοίδημα, λεμφαγγειίτιδα, κυτταρίτιδα, 
φλεβική ανεπάρκεια) -2

[Wells 2003,N Engl J Med και 2006, JAMA]



Κατόπιν σύστασης της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής επανελέγχθηκαν με Triplex στο
Τμήμα μας για ΕΒΦΒ, 35 ασθενείς , στους οποίους παρατηρήθηκε αναντιστοιχία
κλινικής και υπερηχογραφικής εικόνας από έλεγχο TRIPLEX φλεβών που
πραγματοποιήθηκε σε άλλα εργαστήρια.

ΥΛΙΚΟ   - ΜΕΘΟΔΟΣ  



Σε 19 ασθενείς από τους 35 δεν διαπιστώθηκε θρόμβωση (54%), ενώ στους 16
(46%) παρατηρήθηκε ΕΒΦΒ, σε αντίθεση με τα αποτελέσματά των διαγνωστικών
κέντρων εκτός του Νοσοκομείου μας . Διερευνήσαμε που οφείλετο η διαφοροποίηση
των υπερηχογραφικών ευρημάτων και καταλήξαμε στην κατηγοριοποίηση των
ακόλουθων αιτιών:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  



Κατ αρχήν δεν είχε διενεργηθεί πριν την εξέταση ο απαραίτητος  αλγόριθμος για 

τη διαχείριση των ασθενών με υποψία θρόμβωσης ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

εξωτερικούς ασθενείς. 

•Μη εφαρμογή των κριτηρίων για διερεύνηση της ηλικίας 

του θρόμβου.

•Μη συνυπολογισμός  των  «παγίδων» της εξέτασης στην 

τελική διάγνωση ιδιαίτερα  σε ασθενείς με  τραύματα. 

•Μη εφαρμογή των κριτηρίων για έλεγχο επιθρόμβωσης.

•Μη σαφείς απαντήσεις.

•Μη συσχέτιση των αποτελεσμάτων με την κλινική εικόνα 

του ασθενούς.

ΑITIA



•Κακή τεχνική όσον αφορά την τοποθέτηση 

του ηχοβολέα για επίτευξη πίεσης στα 

τοιχώματα του αγγείου

•Λανθασμένη διάγνωση του οξέος από τον 

χρόνιο θρόμβο

•Λανθασμένη αντίληψη ότι  ένας ευπίεστος  

αυλός φλέβας  συνεπάγεται πάντα  

απουσία θρόμβου. Ο σχηματιζόμενος 

θρόμβος είναι αόρατος και απαιτούνται  

ειδικοί χειρισμοί προς ανάδειξη του καθώς  

και  σωστή διαχείριση  του  ασθενούς  εφ’ 

όσον  υπάρχουν και παθολογικές τιμές D-

dimer test (> 0,5 mg/l )



•Τεχνική δυσκολία σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε 

ασθενείς με σημαντικό οίδημα κάτω άκρων. Στους 

δεύτερους απαιτείται αποιδηματική αγωγή και 

επανέλεγχος. 

•Η απεικόνιση των αγγείων  επιμήκως.

•Η θρόμβωση στις λαγόνιες φλέβες σε 

περιπτώσεις που υπάρχει έντονη αεροκολία. 

•Στις περιπτώσεις  ασθενών που έχουν ραγείσα  

κύστη Baker ιδιαίτερη προσοχή γιατί επί ρήξεως 

της Baker δεν χορηγούνται αντιπηκτικά. 

•Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης η 

περικαρδίτιδα και η  δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια  

προκαλούν διάταση της  κάτω κοίλης ή των 

λαγονίων φλεβών  και πρέπει να συνεκτιμάται. 



•Η μη εφαρμογή των κανόνων αξιολόγησης 

και παρακολούθησης σε νοσηλευόμενους 

κυρίως ασθενείς  μία θρόμβωσης  στις 

κνημιαίες  ή  γαστροκνήμιες  φλέβες . 

•Ο  μη  συνυπολογισμός  κατά την διάρκεια  

της  εξέτασης  και στην τελική διάγνωση  των 

ανατομικών παραλλαγών (θέση , αριθμός, 

πορεία)  των  φλεβών.  

•Οι χαμηλές ταχύτητες ροής αίματος  εντός 

των φλεβών που μπορούν να αναδείξουν  

«υπερηχογενές»  περιεχόμενο  εντός τους.

•Λάθος θέση του ασθενούς  κατά  την εξέταση  

και η μη εφαρμογή άλλων 

υπερηχοτομογραφικών τεχνικών προς 

εξακρίβωση ή μη της θρόμβωσης. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Η  εξέταση των φλεβών των κάτω 

άκρων για θρόμβωση ή μη  είναι 

πολύ σημαντική  για τον ασθενή 

λόγω του κινδύνου  της  

πνευμονικής εμβολής. 

Από την άλλη πλευρά η σωστή 

διάγνωση είναι επίσης πολύ 

σημαντική  για ν’ αποφεύγεται η 

χορήγηση αντιπηκτικών σε 

ασθενείς που για άλλους λόγους 

παίρνουν αντιπηκτικά και δεν 

έχουν θρόμβωση.


