στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
Σῶστε τὰ πόδια σας! Νεότερα δεδομένα στὴν πρόληψη
περιφερικῆς ἀποφρακτικῆς νόσου.
Εὐάγγελος Π. Δημακάκος MD, PhD, EDA/VM, MLD/CDT, Παθολόγος –Ἀγγειολόγος, Ὑπεύθυνoς τοῦ
Ἀγγειολογικοῦ Ἰατρείου τῆς Γ΄ Πανεπιστημιακῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", Μέλος τοῦ
Δ.Σ. VAS- Independent Research and Education Angiology European Foundation.
Περίπου 120.000 πρόσωπα ἐμφανίζουν ἀγγειακὰ προβλήματα, ποὺ μπορεῖ νὰ καταλήξουν σὲ γάγγραινα, ἐνῶ κάθε
χρόνο πραγματοποιοῦνται σὲ Ἑλληνικὸ ἔδαφος 2.000 -
3.000 ἀκρωτηριασμοί. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ σακχαρώδης διαβήτης καὶ ἡ χρήση τῆς νικοτίνης ἐπιδροῦν στὶς ἀρτηρίες, μειώνοντας τὴν ἄρδευση τοῦ αἵματος τῶν ἀντιστοίχων ὀργάνων.
Οἱ κύριοι παράγοντες, ποὺ ἐπιβαρύνουν τὴν κατάσταση τῆς
ὑγείας τῶν ποδιῶν, εἶναι: α) τὸ κάπνισμα, β) ὁ σακχαρώδης διαβήτης, γ) ἡ ὑπέρταση, δ) ἡ ὑπερχοληστερολαιμία
καὶ ε) ἡ κατάχρηση ἀλκοόλ.
Οἱ ἀθηρωματικές ἀρτηρίες τῆς καρδιᾶς συνυπάρχουν
συχνὰ μὲ στενώσεις καὶ ἀποφράξεις τῶν ἀρτηριῶν τῶν κάτω
ἄκρων καὶ τὸ ἀντίστροφο. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη καὶ οἱ χρῆστες νικοτίνης πολλὲς φορὲς ὁδηγοῦνται σὲ
σειρὰ παθήσεων, ὅπως ἡ διαλείπουσα χωλότητα, τὰ ἕλκη, ἡ
γάγγραινα μὲ τελικὴ κατάληξη τὸν ἀκρωτηριασμὸ τοῦ ἄκρου.
Αὐτὸ ὀφείλεται σὲ μείωση τῆς αἱματικῆς ἄρδευσης τοῦ ἄκρου
ἐξαιτίας τῶν στενώσεων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνεται τὸ αἷμα
καὶ τὸ ὀξυγόνο στὸ πόδι. Ἡ νόσος αὐτὴ ὀνομάζεται Περιφερικὴ Ἀποφρακτικὴ Ἀρτηριακὴ Νόσος (ΠΑΑΝ).
Οἱ κύριοι παράγοντες, ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἀκρωτηριασμό, εἶναι τὰ ἕλκη τῶν κάτω ἄκρων ἢ ἡ γάγγραινα. Ἡ ἀλλαγὴ
χρώσης τοῦ ἄκρου (κυανόμαυρη) συνήθως μεταφράζεται
ὡς βλάβη τῶν ἀγγείων, δηλαδὴ ἀπόφραξη τῶν ἀρτηριῶν,
ποὺ φέρνουν τὸ αἷμα στὰ κάτω ἄκρα. Τὸ ἄκρο (πόδι), ποὺ
δὲν αἱματώνεται, νεκρώνεται ὁλόκληρο ἢ σταδιακά, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ δάχτυλα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάζεται
ἡ γάγγραινα. Ἡ πληγὴ (ἕλκος) τοῦ ἄκρου συνοδεύεται μὲ
εἴσοδο μικροβίων στὸν ὀργανισμό. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν
δημιουργεῖται φλεγμονὴ στὸ πόδι (μυϊκὸ ἱστὸ καὶ ὀστᾶ), ἡ
ὁποία ἐὰν δὲν ἀντιμετωπιστεῖ ἄμεσα καὶ σωστά, ἀφ᾽ ἑνός
ἐπεκτείνεται πολὺ γρήγορα, ἀφ᾽ ἑτέρου καταλήγει ἀναπόφευκτα σὲ ἀκρωτηριασμό. Ἔτσι εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὴ
ἡ ἄμεση ἀντιμετώπιση σὲ ἀρχικὸ στάδιο τῆς νόσου ἀπὸ τὸν
ἰατρό, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν ὅλες οἱ περαιτέρω ἀθηρωματικὲς ἐπιπλοκές. Ὁ ἐντοπισμὸς τῶν προσώπων μὲ ὑψηλό
κίνδυνο ἐμφάνισης γάγγραινας, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν παραγόντων κινδύνου, ἡ σωστὴ παρακολούθηση ἀπὸ τὸν ἰατρὸ
καὶ ἡ τήρηση τῶν ἰατρικῶν ὁδηγιῶν μποροῦν νὰ σώσουν
πολλὰ πόδια.
Ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (WHO) καὶ μὲ
πρωτοβουλία τοῦ Ἀνεξάρτητου Ἀγγειολογικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Ὀργανισμοῦ Ἔρευνας καὶ Ἐκπαίδευσης (VAS- Independent
Research and Education Angiology European Foundation)
ἔρχονται νεότερα δεδομένα στὴν πρόληψη τῆς περιφερικῆς ἀποφρακτικῆς νόσου. Μάλιστα ἔχουν ὁρίσει τὴν τρίτη

ἑβδομάδα τοῦ Μαρτίου ἀφιερωμένη στὴν Περιφερικὴ
Ἀρτηριακὴ Νόσο (ΠΑΝ), μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση τῶν
ἰατρῶν καί, κυρίως, τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ-ἀσθενῶν. Ὁ
στόχος εἶναι ἡ μείωση τῶν ἀρτηριοπαθειῶν, τῶν ἐπιπλοκῶν της καὶ εἰδικότερα τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ τῶν ἄκρων.
Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στὴν ἐνεργοποίηση τοῦ ἀσθενοῦς,
μὲ σκοπὸ πρῶτος ὁ ἴδιος ἀσθενὴς νὰ ὑποψιαστεῖ ὅτι ἔχει
πρόβλημα καὶ νὰ τὸ ἀναφέρει στὸν ἰατρό του. Συνεπῶς,
εἶναι πολὺ σημαντικὸ ὁ ἴδιος ὁ ἀσθενὴς νὰ ἐκπαιδευτεῖ στὴν
ἔγκαιρη ἀναγνώριση τῶν ἀρχικῶν - πρώιμων συμπτωμάτων
τῆς πάθησης στὰ κάτω ἄκρα, τόσο μὲ τὴν βοήθεια τῆς αὐτοψηλάφησης τῶν ἀρτηριῶν του, ὅσο καὶ μὲ τὶς ἀπαντήσεις
σὲ εἰδικὸ ἐρωτηματολόγιο (βλέπε παρακάτω). Ἐπιπλέον,
ὁ ἀσθενὴς καλεῖται νὰ κάνει συνεχῆ αὐτοέλεγχο τῶν συμπτωμάτων ποὺ ἐμφανίζονται (πόνος, μούδιασμα τῶν κάτω
ἄκρων κατὰ τὴν βάδιση), καθὼς καὶ τῆς εἰκόνας τοῦ ποδιοῦ
του. Κάθε ἀσθενής, ποὺ θὰ παρατηρήσει τὴν ὁποιαδήποτε
ἀλλαγὴ στὰ πόδια του, πρέπει νὰ ἐνημερώσει τὸν ἰατρό του.
Πόδια ποὺ ἐλέγχονται καθημερινὰ δὲν ἐμφανίζουν σοβαρὰ
προβλήματα, ἢ καὶ ἂν ἀκόμα ἐμφανίσουν, ἔχουν πολλὲς
πιθανότητες πλήρους θεραπείας.
Μὲ κεντρικὸ σύνθημα-μήνυμα λοιπόν, τὸ «ΣΩΣΤΕ
ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ- OXI ΑΛΛΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ», σᾶς
προτείνουμε:
α) νὰ ἀπαντήσετε στὸ ἁπλό, ὅμως κύριο καὶ κρίσιμο
ἐρωτηματολόγιο περὶ αἴσθησης πόνου ἢ δυσφορίας στὰ
πόδια κατὰ τὴν βάδιση σὲ εὐθεῖα ὁδὸ ἢ σὲ ἀνήφορο (π.χ.
κατὰ τὸ ἀνέβασμα σκάλας),
β) νὰ αὐτοψηλαφήσετε τὶς ἀρτηρίες τῶν κάτω ἄκρων
κατά τὸ FeeTest, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχετε ἐκπαιδευθεῖ
στὴν ἐφαρμογή του (βλέπε παρακάτω), ὥστε νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἔτσι ἡ αὐτοεξέτασή σας καὶ νὰ σχηματίσετε πληρέστερη
εἰκόνα τῆς κατάστασης τῶν ποδιῶν σας.
Α. Ἐρωτηματολόγιο γιὰ ἀνεύρεση πιθανῆς ἀρτηριακῆς
πάθησης στὰ κάτω ἄκρα:
1. Ἔχετε ποτὲ νιώσει πόνο ἢ δυσφορία στὰ πόδια σας κατὰ
τὸ περπάτημα σὲ εὐθεῖα ἢ ἀνηφόρα, π.χ. ὅταν ἀνεβαίνετε
σκάλα;
Ὄχι

Ὄχι (ἐκτὸς ἂν ἀνεβαίνω ἀνηφόρα ἢ τρέχω) 
Ναὶ

Ἂν ἡ ἀπάντηση εἶναι ΝΑΙ προχωρῆστε στὰ Μέρη 1 καὶ 2
Ἂν ἡ ἀπάντηση εἶναι ΟΧΙ πηγαίνετε κατευθείαν στὸ Μέρος 2
Μέρος 1
2. Τί νιώθετε ἀκριβῶς; Πόνο-Δυσφορία-Βάρος;
Πόνος  Δυσφορία  Βάρος  Ἄλλο 
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3. Ἐμφανίζεται ὁ πόνος ἢ ἡ δυσφορία καὶ ὅταν στέκεστε
ἢ κάθεστε;
Ναὶ 
Ὄχι 
4. Ἐμφανίζεται ὅταν ξαπλώνετε;
Ναὶ 
Ὄχι 
5. Ἐμφανίζεται ὅταν περπατᾶτε σὲ ἴσιωμα;
Ναὶ 
Ὄχι 
6. Ἐμφανίζεται πάντα μετὰ ἀπὸ περπάτημα ἴδιας ἀπόστασης;
Ναὶ 
Ὄχι 
7. Στὰ πόσα μέτρα περίπου ἐμφανίζεται ὁ πόνος/δυσφορία/
βάρος; Μέτρα_______________
8. Ὁ πόνος/δυσφορία/βάρος ἐμφανίζεται μόνο σὲ ἀνηφόρα
ἢ ὅταν περπατᾶτε γρήγορα ἢ ἀνεβαίνετε σκάλες;
Ναὶ 
Ὄχι 
9. Τί συμβαίνει μὲ τὸν πόνο ἂν σταματήσετε τὸ περπάτημα;
Διαρκεῖ 10 λεπτὰ ἢ λιγότερο

Διαρκεῖ περισσότερο ἀπὸ 10 λεπτὰ

Δὲν περνάει

10. Ἂν ξεκινήσετε ξανὰ ὁ πόνος ἐπανεμφανίζεται;
Ναὶ 
Ὄχι 
11. Τώρα, ἐμφανίζεται πάλι μετὰ ἀπὸ περπάτημα ἴδιας
ἀπόστασης;
Ναὶ 
Ὄχι 
12. Πῶς θὰ περιγράφατε τὸν πόνο;
Σὰν κάψιμο

Σὰν κράμπα

13. Ἔνταση τοῦ πόνου:
Ἤπιος

Δυνατὸς

Ἄλλο________________________________________
14. Σὲ ποιὸ σημεῖο ἢ σημεῖα τῶν ποδιῶν νιώθετε τὸν πόνο;
Σημειῶστε τὸ ἀντίστοιχο νούμερο ἢ νούμερα ἀπὸ τὰ
παρακάτω σχήματα. _______________________________

Ἔχετε περάσει Ἀγγειακὸ Ἐγκεφαλικὸ Ἐπεισόδιο, μόνιμο
ἢ παροδικό;
Ναὶ  Ὄχι 
Ἔχετε περάσει Ἔμφραγμα ἢ παρουσιάζετε Στηθάγχη;
Ναὶ  Ὄχι 
Πάσχετε ἀπὸ Νεφρικὴ Ἀνεπάρκεια;
Ναὶ  Ὄχι 
Παίρνετε φάρμακα γιὰ:
Διαβήτη
Ναὶ  Ὄχι 
Χοληστερίνη
Ναὶ  Ὄχι 
Ὑπέρταση
Ναὶ  Ὄχι 
Συμπέρασμα Δεύτερου Μέρους:
Ἂν ἀπαντήσατε ΝΑΙ σὲ ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς παραπάνω ἐρωτήσεις καὶ δὲν ψηλαφᾶτε μὲ εὐχέρεια τὸ σφυγμὸ
στὶς ἀρτηρίες τῶν ποδιῶν σας, μπορεῖ νὰ πάσχετε ἀπὸ
Περιφερικὴ Ἀποφρακτικὴ Ἀρτηριακὴ Νόσο (ΠΑΑΝ) καὶ
πρέπει ἄμεσα νὰ ἐνημερώσετε τὸν ἰατρό σας.
Ἂν ἀπαντήσατε ΝΑΙ στὴν ἐρώτηση 1 ἢ 2 (καθὼς καὶ
σὲ 1 ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις 3-8) καὶ δὲν ψηλαφᾶτε μὲ εὐχέρεια τὸ σφυγμὸ στὶς ἀρτηρίες τῶν ποδιῶν σας, ὑπάρχει
μεγάλη πιθανότητα νὰ πάσχετε ἀπὸ Περιφερικὴ Ἀποφρακτικὴ Ἀρτηριακὴ Νόσο (ΠΑΑΝ) καὶ πρέπει ἄμεσα
νὰ ἐνημερώσετε τὸν ἰατρό σας.
Β) Ἐκπαίδευση γιὰ τὴν αὐτοψηλάφηση τῶν ἀρτηριῶν
τῶν κάτω ἄκρων μὲ τὸ FeeTest:

Α

Β

Τοποθετοῦμε τὶς ἄκρες των τριῶν μεσαίων δακτύλων μας
(Α) στὸ δέρμα τοῦ ἄλλου χεριοῦ, στὸν καρπό μας, ἀνάμεσα
στὸ κόκκαλο καὶ στὸν τένοντα στὴν περιοχὴ ποὺ εἶναι ἡ
μπλὲ ἀπεικόνιση (εἰκόνα Β), πιάνουμε (ψηλαφοῦμε) τὴν ἀρτηρία καὶ νιώθουμε τὸν σφυγμό μας νὰ πάλλεται πάνω στὶς
ἄκρες τῶν δακτύλων μας (ἡ ἀρτηρία ὀνομάζεται κερκιδικὴ
ἀρτηρία). Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καταλαβαίνουμε τὴν αἴσθηση
ποὺ ἔχει ὁ σφυγμός μας.

Γ

Συμπέρασμα Πρώτου Μέρους:
Ἂν ἀπαντήσατε Ναὶ στὶς ἐρωτήσεις 1, 6, 9, 10, 11
ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα νὰ πάσχετε ἀπὸ Περιφερικὴ Ἀποφρακτικὴ Ἀρτηριακὴ Νόσο (ΠΑΑΝ) καὶ πρέπει
ἄμεσα νὰ ἐνημερώσετε τὸν ἰατρό σας.
Παράλληλα μὲ τὸ ἐρωτηματολόγιο αὐτὸ, θὰ πρέπει
νὰ ψηλαφήσετε μόνοι σας καὶ τὸ σφυγμὸ στὶς ἀρτηρίες
τῶν ποδιῶν.
Μέρος 2
Εἶστε μεγαλύτερος ἀπὸ 70 ἐτῶν;
Ναὶ  Ὄχι 
Καπνίζετε;
Ναὶ  Ὄχι 
Πάσχετε ἀπὸ Σακχαρώδη Διαβήτη;
Ναὶ  Ὄχι 
Ἔχετε ὑψηλὴ Χοληστερίνη ἢ/καὶ Τριγλυκερίδια; 		
Ναὶ  Ὄχι 
Πάσχετε ἀπὸ Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση;
Ναὶ  Ὄχι 
52

Δ

Ε

Ἔπειτα κατεβαίνουμε στὸ πόδι μας καὶ προσπαθοῦμε νὰ
πιάσουμε (ψηλαφήσουμε) τὴν ἀρτηρία, ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ
ἐπάνω μέρος τοῦ ποδιοῦ μας (εἰκόνα Γ). Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὴν βροῦμε τραβᾶμε μιὰ νοητὴ γραμμὴ ἀπὸ τὸ μέσο
τῶν δύο πρώτων δακτύλων πρὸς τὸν ἀστράγαλο (εἰκόνα Δ).
Τοποθετοῦμε τὰ τρία δάκτυλά μας πάνω σὲ αὐτὴ τὴν νοητὴ
γραμμή, πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἀστραγάλου καὶ μὲ ἐλαφριὲς
κινήσεις λίγο δεξιά, λίγο ἀριστερὰ βρίσκουμε τὴν ἀρτηρία,
(ὀνομάζεται ραχιαία ἀρτηρία τοῦ ἄκρου πόδα) καὶ ἔτσι νιώθουμε τὸν σφυγμὸ στὶς ἄκρες τῶν δακτὺλων μας (εἰκόνα Ε).

Ζ

Η

Θ

Ἀμέσως μετὰ προσπαθοῦμε νὰ πιάσουμε (ψηλαφήσουμε) τὴν ἀρτηρία, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴ μέσα μεριὰ καὶ
κάτω ἀπὸ τὸν ἔσω σφυρὸ τοῦ ποδιοῦ μας (εἰκόνα Ζ). Γιὰ
νὰ μπορέσουμε νὰ τὴν βροῦμε τραβᾶμε μιὰ νοητὴ γραμμὴ
ἀπὸ τὴν ἄκρη τῆς πτέρνας πρὸς τὸν ἀστράγαλο, ἡ ὁποία
θὰ περνᾶ πάνω ἀπὸ τὸν ἔσω σφυρό, ποὺ εἶναι τὸ σκληρὸ
κόκκαλο τὸ ὁποῖο προεξέρχει (εἰκόνα Η). Τοποθετοῦμε
τὰ τρία δάκτυλά μας περίπου 1,5-2 ἑκατοστὰ κάτω ἀπὸ τὸν
ἔσω σφυρό, στὴν νοητὴ γραμμὴ ποὺ τραβήξαμε, μὲ τρόπο
ὅμως ὅπου τὰ δάκτυλά μας νὰ ἀγκαλιάζουν ἀπὸ κάτω τὸν

ἔσω σφυρό, ὅπως φαίνεται στὴν εἰκόνα Θ. Βρίσκουμε τὴν
ἀρτηρία (ὀνομάζεται ὀπίσθια ἀρτηρία τοῦ ἄκρου ποδός) καὶ
ἔτσι νιώθουμε τὸν σφυγμὸ στὶς ἄκρες τῶν δακτύλων μας.
Πῶς ψηλαφᾶμε τὶς ἀρτηρίες μας στὴν ἱστοσελίδα:
http://www.vas-int.net/your-prevention-point.html
Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν κ. Γ. Μαρακομιχελάκη,
Παθολόγο-Ἀγγειολόγο, Διευθυντὴ τῆς Δ΄ Παθολογικῆς
Κλινικῆς γιὰ τὴν σημαντικὴ συμβολή του στὴν μετάφραση
τοῦ ἐρωτηματολογίου.
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