
Κιρσοι: θεραπεια μιασ ημερασ

η 
πρόπτωση της μήτρας αποτελεί σχετικά συχνή κατάσταση κυρίως 
σε πολύτοκες γυναίκες που έχουν γεννήσει φυσιολογικά και οφεί-
λεται στη χαλάρωση των συνδέσμων και των μυών της πυέλου. Ο 
τράχηλος της μήτρας εμφανίζεται μέσα στον κόλπο χαμηλότερα 
από τη φυσιολογική θέση του και μερικές φορές μέχρι και έξω 

από τον κόλπο. Συνοδεύεται από συμπτώματα όπως αίσθημα βάρους 
στην πύελο, άλγος κατά την ορθοστασία χαμηλά στη μέση, εμφάνιση 
μικρής ποσότητας αίματος από τον κόλπο λόγω ερεθισμού και πιθανώς 
δυσκολία στην ούρηση, ακράτεια, συχνή ούρηση, συχνές ουρολοιμώ-
ξεις. Η θεραπευτική προσέγγιση της πρόπτωσης μήτρας διαφέρει λίγο 
στις γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη μήτρα και συνεπώς 
την ικανότητα τεκνοποίησης σε σχέση μ’ εκείνες που έχουν ολοκλη-
ρώσει την οικογένειά τους ή που δεν επιθυμούν διατήρηση της μήτρας. 

Η πιο αποτελεσματική διόρθωση της πρόπτωσης μή-
τρας γίνεται με  ειδικό πλέγμα ανάρτησης. Το συνθετικό 
αυτό πλέγμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυ-
γή λοιμώξεων και είναι αδρανές ώστε να το «αποδέ-
χεται» ο οργανισμός. Τοποθετείται μεταξύ της μή-
τρας και του ιερού οστού της πυέλου, σε περίπτωση 
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διατήρησης της μήτρας, ή μεταξύ κόλπου και ιερού οστού, σε περί-
πτωση αφαίρεσης της μήτρας (υστερεκτομή), αποκαθιστώντας χωρίς 
τάση τον κόλπο ξανά στην ανατομική και φυσιολογική θέση τoυ όπως 
πριν από την πρόπτωση. Η τεχνική αυτή ονομάζεται ιεροκολποπηξία 
και στις μέρες μας πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά ενώ φέρει όλα 

τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, όπως είναι η γρηγορότερη 
ανάρρωση και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριό-

τητες μόλις από τη 2η ή 3η μετεγχειρητική μέρα, σε αντί-
θεση με την κλασική ανοιχτή τεχνική που συνοδευόταν 
από μερικές εβδομάδες ανάρρωσης. Ο μετεγχειρητι-
κός πόνος είναι ελάχιστος και η χρήση απλών παυ-
σίπονων επαρκεί. Οι λαπαροσκοπικές τεχνικές πλεο-
νεκτούν έναντι των αναλόγων κολπικών χειρουργείων 

έχοντας μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας και μικρές πιθα-
νότητες επανεγχείρησης.

Πώς ΓίνΕΤΑί Το ΧΕίρουρΓΕίο; Η κλασική χειρουργική αντιμετώ-
πιση συνίσταται στην αφαίρεση των ελαττωματικών φλεβών. Τα τελευ-
ταία χρόνια ωστόσο αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές με τις οποίες επιτυγ-
χάνεται η εξάλειψη των φλεβών με laser ή ραδιοσυχνότητες. Έχουν 
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατά-
σταση ενώ αποφεύγεται η χορήγηση γενικής αναισθησίας. 
ΠοίΑ ΕίνΑί η ΚΑΤΑλληλη ΜΕθοΔος ΓίΑ ΜΕνΑ; Αν και η 
ενδοφλεβική μέθοδος αποτελεί την πρώτη επιλογή, υπάρχουν περι-
πτώσεις όπου ανατομικοί περιορισμοί (μέγεθος ή πορεία φλέβας) ή 
άλλοι παράγοντες (θρόμβωση ή σκληροθεραπεία) δεν επιτρέπουν 
την εφαρμογή της και η κλασική χειρουργική αποτελεί τη λύση. Σε 

κάθε περίπτωση η προεγχειρητική εκτίμηση με έγχρωμη υπερη-
χητική φλεβογραφία (Triplex) καθορίζει τη μέθοδο. 

ΠοΤΕ θΑ Γυρίςώ ςΤη ΔουλΕίΑ Μου; Το χειρουρ-
γείο των κιρσών είναι διαδικασία μίας ημέρας. Ειδικά 
με την ενδοφλεβική μέθοδο, ο ασθενής φεύγει αμέ-
σως μετά την έξοδό του από το χειρουργείο και επι-
στρέφει στη δουλειά του ήδη την επόμενη μέρα! 
οί Κίρςοί «ξΑνΑβΓΑίνουν»; Η πιθανότητα υπο-

τροπής είναι κάτω από 5%. Προϋπόθεση βέβαια είναι 
ο προσεκτικός προεγχειρητικός σχεδιασμός και η εξα-

τομικευμένη επιλογή της κατάλληλης μεθόδου θεραπείας. 

αναρτηση μητρασ

Κ
ιρσοί ονομάζονται οι διογκωμένες φλέβες στα πόδια. Η θερα-
πεία σε αρχικό στάδιο μπορεί να είναι συντηρητική και βασί-
ζεται κυρίως στη χρήση ελαστικής κάλτσας. Ανάλογα όμως με 
την έκταση και τη διάρκεια του προβλήματος είναι δυ-
νατό να εμφανιστούν επιπλοκές όπως θρόμβωση, 

αιμορραγία και δερματικές βλάβες που μπορούν να 
εξελιχθούν σε έλκη, οπότε η οριστική και μόνιμη 
λύση είναι η χειρουργική. 




