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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Tο καρδιαγγειακό σύστημα
είναι ένα σύστημα που η
λειτουργία του εξυπηρετεί

δύο βασικούς σκοπούς α) την απε-
λευθέρωση Ο2 και θρεπτικών ουσιών
σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου
σώματος μέσω των αρτηριών και
β) την απομάκρυνση των προϊόντων
του μεταβολισμού από τους ιστούς
μέσω των φλεβών.1 Τα κύρια μέρη
του καρδιαγγειακού συστήματος
είναι η καρδιά και το κυκλοφορικό
σύστημα το οποίο αποτελείται από
πολλά αγγεία διαφόρου εύρους. Τα
αγγεία περιέχουν αίμα ή λέμφο και
ονομάζονται αιμοφόρα η λεμφο-
φόρα αναλόγως.2 Υπάρχουν πολλές
παθήσεις που μπορούν να διατα-
ράξουν την ισορροπία του καρδιαγ-
γειακού συστήματος. Οι σημαντι-
κότερες από αυτές είναι η εν τω
βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT),
η επιπολής φλεβική θρόμβωση, η

ιδιοπαθής φλεβική θρόμβωση, οι
κιρσώδεις φλέβες, τα φλεβικά έλκη,
η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (CVI),

το μεταθρομβωτικό σύνδρομο (PTS)
και η πνευμονική εμβολή.  
Οι αιμοδυναμικές παράμετροι μπο-
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση της επίδρασης της εφαρμογής
της ελαστικής κάλτσας συμπίεσης και του ελαστικού επιδέσμου στις αιμοδυ-
ναμικές παραμέτρους υγιών ατόμων. Στη παρούσα έρευνα συμμετείχαν 16
υγιή άτομα ηλικίας 18-30  (8 άντρες και 8 γυναίκες). Το δείγμα επιλέχτηκε
από το ΤΕΙ Λαμίας βασιζόμενο σε ένα γενικό ερωτηματολόγιο υγείας και
στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης φυσικής δραστηριότητας του Beacke. Οι
δοκιμαζόμενοι μετρήθηκαν  με την εφαρμογή ελαστικής κάλτσας συμπίεσης,
με ελαστικό επίδεσμο και χωρίς ελαστική κάλτσα συμπίεσης ή ελαστικό
επίδεσμο (placebo συνθήκη) σε τρεις διαφορετικές θέσεις, ύπτια, καθιστή,
όρθια. Η μέτρηση αφορούσε τις αιμοδυναμικές παραμέτρους και έγινε
αναίμακτα και μη επεμβατικά με τη χρήση του Finometer. Ο στατιστικός
έλεγχος έγινε με τη στατιστική δοκιμασία ANOVA. Το επίπεδο στατιστικής
πιθανότητας στο οποίο έγινε ο έλεγχος ορίστηκε ως a=0,05. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών
συνθηκών  (ελαστική κάλτσα συμπίεσης, ελαστικός επίδεσμος και χωρίς,  σε
όλες τις αιμοδυναμικές παραμέτρους και στις τρεις θέσεις  (ύπτια, καθιστή,
όρθια). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η ελαστική κάλτσα
συμπίεσης και ο ελαστικός επίδεσμος δεν επιδρούν στις αιμοδυναμικές πα-
ραμέτρους σε υγιή άτομα ηλικίας 18-30 σε καμία θέση μέτρηση σώματος
(ύπτια, καθιστή, όρθια).

Λέξεις κλειδιά: αιμοδυναμικές παράμετροι, ελαστική κάλτσα συμπίεσης,
ελαστικός επίδεσμος, Finometer
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ρούν να περιγράψουν το έργο της
καρδιάς και του κυκλοφορικού συ-
στήματος και να συμβάλλουν στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των πιο
πάνω νοσημάτων. Δυστυχώς, μέχρι
τώρα η καταμέτρηση τους πραγ-
ματοποιούταν με επεμβατικές με-
θόδους, κάτι που καθιστούσε αδύ-
νατη τη χρήση τους στη κλινική
πράξη και ειδικότερα στο χώρο της
αποκατάστασης. Η μέχρι τώρα μέ-
τρηση που γινόταν αναίμακτα και
μη επεμβατικά αφορούσε μόνο στη
διαστολική και τη συστολική πίεση,
αλλά χωρίς συνεχή καταγραφή, και
στην καρδιακή συχνότητα όπου
υπήρχε η δυνατότητα της συνεχούς
καταγραφής. Γίνεται λοιπόν  αντι-
ληπτό το πόσο απαραίτητο είναι
να υπάρξει ένα μέσο αναίμακτο
αλλά και με τη δυνατότητα συνεχούς
καταγραφής αιμοδυναμικών παρα-
μέτρων έτσι, ώστε να αποφευχθούν
οι επιπλοκές αλλά και η ταλαιπωρία
των ασθενών. Οι παράμετροι που
μπορούν να περιγράψουν το καρ-
διαγγειακό σύστημα είναι η δια-
στολική πίεση (DIA), η συστολική
πίεση (SYS),  η μέση αρτηριακή πίε-
ση (MAP), η καρδιακή συχνότητα,
ο όγκος παλμού (SV), οι περιφερικές
αντιστάσεις (TPR), η αρτηριακή εν-
δοτικότητα (CWK), η καρδιακή πα-
ροχή (CO) και τα διαστήματα με-
ταξύ παλμών (IBI). 
Υπάρχουν πολλές μορφές θεραπείας
και πρόληψης των καρδιαγγειακών
νοσημάτων και επιπλοκών. Μια κα-
τηγορία από αυτές είναι η θεραπεία
συμπίεσης. Η συμπιεστική θεραπεία
έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία
φλεβικών παθήσεων από την εποχή
του Ιπποκράτη.3 Στη συμπιεστική
θεραπεία συγκαταλέγονται η ελα-

στική κάλτσα συμπίεσης (ECS), ο
ελαστικός και ο ανελαστικός επί-
δεσμος καθώς και τα διαλείποντα
αεροκίνητα συστήματα συμπίεσης. 
Οι αντιεμβολικές κάλτσες ή αλλιώς
κατά άλλους κάλτσες κλιμακωτής
συμπίεσης είναι ένα από τα συνη-
θέστερα είδη εξωτερικής συμπίεσης.
Η λέξη «κλιμακωτή» αναφέρεται

στο ποσοστό συμπίεσης που ασκεί
η κάλτσα στο άκρο, η οποία μει-
ώνεται καθώς ανεβαίνει προς τα
πάνω. Βασική λειτουργία των ελα-
στικών καλτσών συμπίεσης είναι η
αύξηση της ταχύτητας του φλεβικού
αίματος, μειώνοντας τη διάμετρο,
αντενεργώντας στην υψηλή φλεβική
πίεση και ενισχύοντας ταυτόχρονα 
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ABSTRACT

e aim of the present study was to investigate the effect of the application
of elastic compression stockings and elastic bandages in the hemodynamic
parameters of healthy subjects. 16 healthy subjects (aged 18-30 years, 8
male and 8 female) participated in the study. e sample was selected
amongst the students of T.E.I. of Lamia through a general health questionnaire
and the Baecke questionnaire of physical activity. e participants were
measured while wearing elastic compression stockings, elastic bandages
and without anything (placebo) in three different positions: lying down,
sitting and standing. e measurements involved the hemodynamic
parameters and were performed in a bloodless and non invasive way with
the use of the Finometer. e results were statistically processed with
ANOVA. e level of the statistical significance was set at p=0.05. According
to the results there was no statistical significance between the three conditions
(elastic compression stocking, elastic bandage, placebo) in all three positions
(lying down, sitting and standing). e elastic compression stocking and
the elastic bandage do not seem to have any effect in the hemodynamic pa-
rameters in healthy subjects 18-30 years of age in any body position (lying
down, sitting and standing).

Key words: hemodynamic parameters, elastic compression stocking, elastic
bandage, Finometer. 
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τη μυϊκή αντλία της γαστροκνημίας.
Έτσι μειώνεται η φλεβική πίεση
και έχουμε επιστροφή της ροής
προς τα πίσω.4 Συνεπώς, συμβάλ-
λουν στη μείωση ενός η περισσό-
τερων παραγόντων της τριάδας
του  Virchow: υπερπήκτωση, φλε-
βική στάση και  τραυματισμός των
φλεβών. 
Η ελαστική κάλτσα συμπίεσης είναι
μια μέθοδος εξωτερικής συμπίεσης
που η εφαρμογή της είναι απλή και
ανεκτή από τον ασθενή. Οι έρευνες
αναφέρουν ότι η ελαστική κάλτσα
εφαρμόζεται σε μετεγχειρητικούς
ασθενείς για την εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση, την πνευμονική εμβολή
και τη μείωση οιδήματος, αιμορ-
ραγίας, του αιματώματος και του
πόνου.5 Επίσης εφαρμόζεται και σε
διαταραχές του κυκλοφορικού συ-
στήματος όπως φλεβικά έλκη και
κιρσώδεις φλέβες. Επειδή η χρήση
της δεν εγκυμονεί κινδύνους χρη-
σιμοποιείται και σε περιπτώσεις
όπου αντενδείκνυται η φαρμακευ-
τική αγωγή.6 Πολλές έρευνες έχουν
γίνει και για τη χρήση τους κατά
τη διάρκεια των πολύωρων αερο-
πορικών ταξιδιών, αφού φαίνεται
ότι η πολύωρη ακινησία κατά τη
διάρκεια πτήσης σχετίζεται με την
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, σε
τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να χρη-
σιμοποιείται ο όρος «σύνδρομο της
οικονομικής θέσης». 
Οι ελαστικοί επίδεσμοι, όπως προ-
αναφέρθηκε, είναι ακόμα ένας τρό-
πος εξωτερικής συμπίεσης. Διαχω-
ρίζονται σε δύο τύπους τους ελα-
στικούς και τους ανελαστικούς.7

Αυτό αφορά στο αν υπάρχει η όχι
ελαστικότητα στο ύφασμα του επι-
δέσμου. Επίσης οι επίδεσμοι μπο-

ρούν να διαιρεθούν σε άλλες δύο
κατηγορίες, σε ενιαίους και πολυ-
στρωματικούς.7 Σε σύγκριση με τις
ελαστικές κάλτσες συμπίεσης, η
επίδραση του επιδέσμου εξαρτάται
από το άτομο που θα τοποθετήσει
τον επίδεσμο αλλά και από τις ελα-
στικές ιδιότητες του επιδέσμου.8

Όσον αφορά στη χρήση τους ανα-
φέρεται η μετεγχειρητική τους εφαρ-
μογή για τους ίδιους λόγους με την
ελαστική κάλτσα. Ιδιαίτερα εφαρ-
μόζονται σε περιπτώσεις ακρωτη-
ριασμών όπου χρησιμοποιούνται
στο κολόβωμα. Εκεί η εφαρμογή
του κυρίως αποβλέπει στη μείωση
του μετεγχειρητικού οιδήματος.9 Η
μεγαλύτερη όμως και συχνότερη
αναφορά εφαρμογής των επιδέσμων
αφορά τη θεραπεία των φλεβικών
ελκών. Ωστόσο αναφέρεται ότι πα-
ρότι ο ελαστικός επίδεσμος χρησι-
μοποιείται ευρέως για τη θεραπεία
των φλεβικών ελκών δεν έχει κα-
τανοηθεί ακόμα η εφαρμογή της
όσον αφορά στο αιμοδυναμικό επί-
πεδο των αρτηριών.10 

Παρόλο που υπάρχουν πολλές ανα-
φορές σχετικά με τη χρησιμότητα
των ελαστικών καλτσών και επιδέ-
σμων, δεν έχει εξεταστεί η επίδρασή
τους στις αιμοδυναμικές παραμέ-
τρους ώστε να καθοριστεί και η
αποτελεσματικότητά τους σε διά-
φορες παθολογικές καταστάσεις
εξαιτίας των μεθοδολογικών δυ-
σκολιών στις προηγούμενες επεμ-
βατικές μεθόδους καταγραφής των
αιμοδυναμικών παραμέτρων. Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν να εξε-
ταστεί η επίδραση της εφαρμογής
της ελαστικής κάλτσας και του ελα-
στικού επιδέσμου στις αιμοδυνα-
μικές παραμέτρους σε υγιή πληθυ-

σμό σε συνθήκες που προσομοι-
άζουν αυτές της καθημερινής κλι-
νικής πρακτικής σε νοσηλευτικά
ιδρύματα, δηλαδή την εφαρμογή
τους ελάχιστα λεπτά πριν την έγερ-
ση του ασθενή στη καθιστή ή όρθια
θέση με μια μέθοδο μη επεμβατική
και συνεχούς καταγραφής.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα

Στη παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος
16 άτομα (8 άντρες και 8 γυναίκες).
Τα κριτήρια ένταξης των δοκιμα-
ζομένων ήταν τα εξής: υγιής, ηλικίας
18-30 ετών, με συνήθη φυσική δρα-
στηριότητα. Οι δοκιμαζόμενοι δεν
έπρεπε να έχουν κυκλοφορικά, καρ-
διολογικά, αγγειακά προβλήματα,
να έχουν συμμετέχει σε σωματική
άσκηση πριν την μέτρηση, να έχουν
σιτιστεί πριν την μέτρηση, να έχουν
υποστεί πρόσφατη χειρουργική
επέμβαση και να έχουν κάνει χρήση
φαρμακευτικής αγωγής το τελευταίο
χρονικό διάστημα. 

Διαδικασία Μέτρησης  

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποι-
ήθηκαν στο Εργαστήριο Καρδιοα-
ναπνευστικών του Τμήματος Φυ-
σικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Μία ημέρα πριν τη διαδικασία είχαν
δοθεί οδηγίες προς τους δοκιμαζό-
μενους να μην έχουν φάει πριν τη
διαδικασία μέτρησης και να φορούν
σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα
έτσι ώστε να είναι άνετοι κατά τη
διάρκεια της μέτρησης. Αρχικά, πριν
ξεκινήσει η διαδικασία η εθελοντές
συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο
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γενικής υγείας και το ερωτηματο-
λόγιο συνήθης φυσικής δραστηριό-
τητας.11,12 Κατόπιν, γινόταν η κλή-
ρωση όσον αφορά στη σειρά που
θα εκτελούνταν η εφαρμογή ελα-
στικής κάλτσας συμπίεσης, η εφαρ-
μογή ελαστικού επιδέσμου και η
συνθήκη placebo (χωρίς ελαστική
κάλτσα συμπίεσης ή ελαστικό επί-
δεσμο). Έπειτα γινόταν η τοποθέ-
τηση του εξοπλισμού της συσκευής
του Finometer πάνω στον εξετα-
ζόμενο με πρώτη την περιχειρίδα
του βραχιονίου, την περικάρπιο συ-
σκευή, και τέλος τη περιδακτυλίδα

και τον μετρητή της απόστασης.
Στη συνέχεια γινόταν η καταχώρηση
των χαρακτηριστικών των δοκιμα-
ζομένων  στη συσκευή  (φύλο, ύψος,
ηλικία, σωματικό βάρος) και η δια-
δικασία ξεκινούσε έχοντας τον εξε-
ταζόμενο πάντα αρχικά σε ύπτια
θέση και χωρίς ελαστική κάλτσα ή
ελαστικό επίδεσμο έτσι, ώστε οι αι-
μοδυναμικές παράμετροι των δο-
κιμαζομένων να προσαρμόζονται,
αποκλείοντας τη πιθανότητα να
επηρεαστούν από άγχος ή την πε-
ριέργεια για τη διαδικασία. Κατά
τη μέτρηση ο εξεταζόμενος άλλαζε

θέση μετά το πέρας των 10 λεπτών
από ύπτια σε καθιστή, από καθιστή
σε όρθια  και από την όρθια ξανά
στην ύπτια όπου και γινόταν η
εφαρμογή ελαστικής κάλτσας ή ελα-
στικού επιδέσμου ή χωρίς τίποτα,
βάσει του αποτελέσματος της κλή-
ρωσης (Εικόνα 1). Η διαδικασία
διαρκούσε συνολικά 2 ώρες. 
Οι ελαστικές κάλτσες συμπίεσης
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν βαμ-
βακερές 140 den με πίεση 18/21
mm Hg (Solidea) με ανοιχτά δά-
κτυλα μπροστά, ενώ το μήκος τους
έφτανε ως το γόνατο. Η θερμοκρα-
σία του εργαστηρίου ήταν 24°C (±
2° C) και επικρατούσαν συνθήκες
ησυχίας. Η αξιοπιστία του μηχανή-
ματος ελέγχθηκε σε υγιές δείγμα
ηλικίας 18-30 σε προηγούμενη με-
λέτη13 και βρέθηκε να είναι από μέ-
τρια έως υψηλή. Το Finometer (FMS,
Finapres medical systems BV, e
Netherlands) κατέγραφε όλα τα δε-
δομένα και η επεξεργασία τους γί-
νονταν με υπολογιστή μέσω του
αντίστοιχου προγράμματος του Fi-
nometer, το beatscope 1.1. (Εικόνα
1). Οι κατεγραφόμενες μεταβλητές
συμπεριελάμβαναν τη καρδιακή πα-
ροχή (CO), την καρδιακή συχνότητα
(HR), τον όγκου παλμού (SV), τη
συστολική αρτηριακή πίεση (SYS),
τη διαστολική αρτηριακή πίεση
(DIA), τη μέση αρτηριακή πίεση
(MAP), την αρτηριακή ενδοτικότητα
(CWK) και το διάστημα μεταξύ
παλμών (ΙΒΙ).

Στατιστική Ανάλυση

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε
χρησιμοποιώντας το Statistical Pack-
age for the Social Sciences (SPSS,
έκδοση 11,5). Ο έλεγχος της κανο-

Εικόνα 1. Πειραματικός σχεδιασμός. 
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νικότητας των μεταβλητών έγινε
χρησιμοποιώντας τη στατική δοκι-
μασία κανονικότητας Kolmogorov-
Smirnov όπου θεωρείται ότι μία με-
ταβλητή παρουσιάζει κανονική κα-
τανομή  εάν η τιμή στατιστικής ση-
μαντικότητας P είναι μεγαλύτερη
της τιμής α=0,05. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της στατιστικής δο-
κιμασίας κανονικότητας βρέθηκαν
να παρουσιάζουν στατιστικά μη ση-
μαντική διαφορά με την κανονική
κατανομή και συμπερασματικά θε-
ωρούνται οι μεταβλητές κανονικής
μορφής. Ο έλεγχος μεταξύ των δια-
φορών των μεταβλητών των 3 ομά-
δων (χωρίς, κάλτσα, επίδεσμος) στις
τρεις διαφορετικές θέσεις έγινε με
την στατιστική δοκιμασία ANOVA.
Το επίπεδο πιθανότητας στο οποίο
έγινε ο στατιστικός έλεγχος ορί-
στηκε ως  α=0.05. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν
16 άτομα  οι οποίοι πληρούσαν όλα
τα κριτήρια συμμετοχής βάσει του
γενικού ερωτηματολογίου υγείας
και του ερωτηματολογίου Baecke.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα
σωματομετρικά τους χαρακτηριστι-
κά. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τόσο
στην ύπτια θέση όσο και στην κα-
θιστή αλλά και την ύπτια θέση δεν
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των τριών συν-
θηκών (χωρίς, με κάλτσα, επίδεσμο)
σε όλες τις  αιμοδυναμικές παρα-
μέτρους (Πίνακας 2). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης 1) η ελαστική
κάλτσα δεν επιδρά στις αιμοδυνα-
μικές παραμέτρους σε υγιή άτομα
ηλικίας 18-30 ετών σε καμιά θέση
μέτρησης σώματος (ύπτια, καθιστή,
όρθια), 2) ο ελαστικός επίδεσμος
δεν επιδρά στις αιμοδυναμικές πα-
ραμέτρους σε υγιή άτομα ηλικίας
18-30 ετών σε καμιά θέση μέτρησης
σώματος (ύπτια, καθιστή, όρθια).
Το δείγμα των ατόμων που συμμε-

τείχε στην παρούσα μελέτη συμμε-
τείχε βάσει ενός αριθμού κριτηρίων
(κριτήρια αποκλεισμού και συμμε-
τοχής), ώστε να διασφαλιστεί ο
αποκλεισμός μεθοδολογικών λαθών
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Σύμ-
φωνα με την ανασκόπηση της αρ-
θρογραφίας υπάρχουν παράγοντες
όπως η λήψη καφεΐνης, αλκοόλ, βι-
ταμινών και άσκησης οι οποίοι φαί-
νεται ότι επηρεάζουν τις αιμοδυ-
ναμικές παραμέτρους. Αναλυτικό-
τερα, ο καφές φαίνεται ότι επηρεάζει
τη συστολική, τη διαστολική και

Πίνακας 1. Σωματομετρικά χαρακτηριστικά δοκιμαζόμενων (μέση τιμή

και τυπική απόκλιση).

Πίνακας 2. Τιμές ANOVA (σύγκριση συνθηκών χωρίς κάλτσα ή επίδεσμο,

με κάλτσα, με επίδεσμο) στις τρεις θέσεις μέτρησης.
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τη μέση  πίεση.14 Επιπλέον, το αλ-
κοόλ  μπορεί να επηρεάσει την καρ-
διακή συχνότητα, τη διαστολική
και τησυστολική πίεση ακόμα και
μετά το πέρας 4  έως και 13 ωρών
από τη στιγμή της κατανάλωσής
του.15 Η χρήση βιταμινών επίσης
φαίνεται ότι επηρεάζει τις αιμοδυ-
ναμικές παραμέτρους. Συγκεκριμέ-
να, κάποιες βιταμίνες μπορούν να
οδηγήσουν σε μεταβολή της συ-
στολικής πίεσης.14 Παρομοίως, η
άσκηση προκαλεί αύξηση του προ-
φορτίου λόγω της συστολής των
μυών, οι οποίοι υποβοηθούν τη φλε-
βική επιστροφή και συνεπώς μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση του όγκου
παλμού και της καρδιακής παρο-
χής.16 Στην παρούσα μελέτη, παρόλο
που όλες οι μετρήσεις (3 συνθηκών)
διεξήχθησαν στην ίδια συνεδρία, η
χρόνο-εξαρτώμενη δράση των πα-
ραπάνω παραγόντων θα μπορούσε
να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτε-
λέσματα, αν δεν είχαν ληφθεί υπόψη
στο δείγμα. 
Τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας έρχονται σε αντιπαράθεση
με άλλες έρευνες όσον αφορά στην
αποτελεσματικότητα της ελαστικής
κάλτσας και του ελαστικού επιδέ-
σμου. Σύμφωνα με προηγούμενες
μελέτες, φαίνεται ότι οι ελαστικές
κάλτσες συμπίεσης  βελτιώνουν τη
φλεβική επιστροφή17 και συνεπα-
κόλουθα τον όγκο παλμού και τη
καρδιακή παροχή. Επίσης, φαίνεται
ότι οι ελαστικές κάλτσες συμπίεσης
μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης
της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβω-
σης,  εμποδίζοντας το αίμα να λι-
μνάσει στα κάτω άκρα και βελτιώ-
νοντας τη φλεβική επιστροφή.18

Παρομοίως, έρευνες συμπεραίνουν

ότι οι ελαστικές κάλτσες συμπίεσης
συμβάλλουν και στην πρόληψη του
μεταθρομβωτικού συνδρόμου.19 

Η διαφοροποίηση των αποτελε-
σμάτων μεταξύ προηγούμενων με-
λετών και της παρούσας μελέτης
πιθανόν να έγκειται σε δύο κύριους
παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας
είναι ο χρόνος τοποθέτησης των
ελαστικών καλτσών συμπίεσης ή
των επιδέσμων. Η παρούσα έρευνα
βασίστηκε μεθοδολογικά σε ένα
πρωτόκολλο το οποίο προσομοιάζει
με τη συνήθη κλινική διαδικασία
κινητοποίησης η οποία ακολουθείται
σε ένα Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Σύμ-
φωνα με αυτή τη διαδικασία η ελα-
στική κάλτσα συμπίεσης ή ο ελα-
στικός επίδεσμος τοποθετείται ελά-
χιστα λεπτά πριν την έγερση του
ασθενή από τη κλινήρη θέση με
σκοπό την ενίσχυση της μυϊκής
αντλίας ασθενών (μετεγχειρητικών
ή άλλων ασθενών με ένδειξη) κατά
την κινητοποίηση. Συνεπώς στην
παρούσα μελέτη η μέθοδος παρέμ-
βασης (ελαστική κάλτσα συμπίεσης
ή ελαστικός επίδεσμος) τοποθε-
τούνταν για 10 λεπτά σε κάθε εναλ-
λαγή θέσης, χρόνος πιθανόν πολύ
μικρός για την ανάπτυξη αιμοδυ-
ναμικών προσαρμογών λόγω περι-
φερικής ενίσχυσης. Στις μελέτες
όπου βρέθηκαν αποτελέσματα ο
χρόνος ήταν μεγαλύτερος και κυ-
μαίνονταν από 18.3 λεπτά17 έως  15
ώρες.20

Ο δεύτερος παράγοντας πιθανόν
να είναι η κατάσταση της υγείας
των συμμετεχόντων ή η ηλικία τους.
Σε προηγούμενες έρευνες, όπου πα-
ρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
βελτίωση των αιμοδυναμικών πα-
ραμέτρων με τη χρήση της ελαστι-

κής κάλτσας, το δείγμα αποτελούν-
ταν από μετεγχειρητικούς ασθε-
νείς,18,21 ενώ στην παρούσα μελέτη
το δείγμα αποτελούνταν από υγιή,
νεαρής ηλικίας άτομα. Σαφέστατα,
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των με-
τεγχειρητικών ασθενών και των
υγιών, νεαρών ατόμων. Αυτές οι
διαφορές οφείλονται στην χειρουρ-
γική επέμβαση κατά τη διάρκεια
της οποίας παρατηρείται μείωση
του μυϊκού τόνου των μυών, συνε-
πώς και της μυϊκής αντλίας, με απο-
τέλεσμα την ελάττωση της καρδια-
κής παροχής και της αιματική ροής
στα κάτω άκρα.22 Επιπλέον, ο εν-
δεχόμενος κινητικός περιορισμός
του μετεγχειρητικού ασθενή, είτε
λόγω ιατρικής οδηγίας στα πλαίσια
της ανάρρωσης, είτε λόγω εξάντ-
λησής του, είτε λόγω ψυχολογικών
παραγόντων μπορεί να οδηγήσει
σε ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση
των αιμοδυναμικών παραμέτρων. 
Επιπλέον, σε άλλες έρευνες που κα-
τέληξαν σε βελτίωση των αιμοδυ-
ναμικών παραμέτρων με την εφαρ-
μογή ελαστικής κάλτσας, το δείγμα
που χρησιμοποιήθηκε ήταν ασθενείς
με καρδιοαγγειακά προβλήματα (εν
τω βάθει φλεβική θρόμβωση, φλε-
βικά έλκη, κιρσοί, κ.α.)23,24,25 ή άτομα
με ορθοστατική υπόταση.26 Οι ασθε-
νείς με καρδιαγγειακά προβλήματα
έχουν την τάση το αίμα τους να λι-
μνάζει στα κάτω άκρα. Αυτό, όπως
προαναφέρθηκε, είναι συνδυασμός
της τριάδας του Vircow (1858) και
χαρακτηρίζεται ως μία μη φυσιο-
λογική κυκλοφορία του αίματος.
Συνεπώς, και σε αυτή την κατηγορία
ασθενών η στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση των αιμοδυναμικών
παραμέτρων μπορεί να οφείλεται
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στην ίδια πολύ μικρή τιμή βάσης
(baseline). Αντίθετα, στα υγιή άτομα
και δη τα νεαρά, λόγω της περιπα-
τητικότητας τους, η μυϊκή αντλία
λειτουργεί φυσιολογικά, η κυκλο-
φορία του αίματος είναι φυσιολογική
και το αίμα δεν λιμνάζει στα κάτω
άκρα. 
Παρόλα αυτά τα συμπεράσματα
μας έρχονται σε συμφωνία με κά-
ποιες άλλες έρευνες όπου η εφαρ-
μογή ελαστικής κάλτσας ή επιδέ-
σμου δεν φάνηκε να επιδρά στις
αιμοδυναμικές παραμέτρους. Εν
τούτοις, όμως δε θα μπορούσαν να
συγκριθούν με τη παρούσα έρευνα
γιατί είτε αφορούσαν σε ασθενείς
(με φλεβικά έλκη, μετεγχειρητικοί),27

είτε αφορούσαν σε άτομα τα οποία
φορούσαν τις ελαστικές κάλτσες
σε πολύωρες αεροπορικές πτήσεις.28

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει
συγκεκριμένα πρωτότυπα μεθοδο-
λογικά στοιχεία. Το ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό της έρευνας ήταν η
χρήση του οργάνου μέτρησης Fi-
nometer το οποίο, όπως προανα-
φέρθηκε, είναι μια αναίμακτη, μη
επεμβατική συσκευή μέτρησης όλων
των αιμοδυναμικών παραμέτρων
σε κάθε χρονική στιγμή. Οι προ-
ηγούμενες μελέτες χρησιμοποιούσαν
διαφορετικά όργανα μέτρησης όπως
το Doppler,21 τη φλεβογραφία,17 και
το Ινωδογόνο Ι125.18 Ωστόσο στις
μεθόδους αυτές δε γίνεται η πλήρη
καταγραφή όλων των αιμοδυναμι-
κών παραμέτρων όπως στο Finome-
ter. Έρευνα με την εφαρμογή της

ελαστικής κάλτσας αλλά και την
εφαρμογή ελαστικού επιδέσμου στο
ίδιο άτομο δεν έχει αναφερθεί μέχρι
τώρα και προπάντων με τη χρήση
του  Finometer. Επίσης, η παρούσα
έρευνα διαφέρει ναπό τις υπόλοιπες,
στο χρόνο εφαρμογής της ελαστικής
κάλτσας και του ελαστικού επιδέ-
σμου. Συνήθως, στις έρευνες που
προαναφέρθηκαν, ο χρόνος εφαρ-
μογής της ελαστικής κάλτσας και
του ελαστικού επιδέσμου ήταν αρ-
κετά μεγαλύτερος σε σχέση με την
παρούσα μελέτη. Ο χρόνος που
αναφέρεται μπορεί να ξεκινάει τις
6 ώρες κατά τις πτήσεις και  μπορεί
να φθάνει τις μέρες σε μετεγχειρη-
τικές περιπτώσεις ή και σε περι-
πτώσεις θεραπείας (φλεβικά έλκη).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κλινική σημασία 
παρούσας μελέτης

Η παρούσα μελέτη είναι σημαντικής
κλινικής σημασίας καθώς τα απο-
τελέσματά της ενισχύουν την άποψη
ότι η διαδικασία εφαρμογής ελα-
στικού επιδέσμου ή κάλτσας κυρίως
μετεγχειρητικά, πριν την κινητο-
ποίηση, η οποία χρησιμοποιείται
συνήθως στα Νοσηλευτικά Ιδρύ-
ματα, πιθανόν να πρέπει να αναθε-
ωρηθεί όσον αφορά στη χρονική
διάρκεια εφαρμογής της, πριν ο
ασθενής μετακινηθεί στην καθιστή
ή όρθια θέση. Ας μη ξεχνάμε ότι ο

στόχος είναι να αποφευχθεί η ορ-
θοστατική υπόταση του ασθενή και
η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.
Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω έρευ-
να όσον αφορά στον παράγοντα
της χρονικής διάρκειας που απαι-
τείται για την επίδραση της ελα-
στικής κάλτσας  και του ελαστικού
επιδέσμου στις αιμοδυναμικές πα-
ραμέτρους. 

Προτάσεις 
για μελλοντική έρευνα

Σε μελλοντική έρευνα, σημαντικό
θα ήταν η ηλικία του δείγματος να
είναι μεγαλύτερου εύρους ή το μέ-
γεθος του δείγματος να είναι με-
γαλύτερο σε σχέση με τη  παρούσα
έρευνα. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο
να επαναλαμβανόταν το ίδιο πρω-
τόκολλο αλλά με αύξηση του χρό-
νου εφαρμογής της ελαστικής κάλ-
τσας και του ελαστικού επιδέσμου
και στις τρεις θέσεις έτσι, ώστε να
διερευνηθεί περαιτέρω αν και σε
πόσο χρόνο επηρεάζονται οι αιμο-
δυναμικές παράμετροι. 
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