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ΣΚΟΠΟΣ 

 

• Η παρουσίαση ενός σπανιότατου ,ίσως μοναδικού 

περιστατικού. 

 

 

• Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

• Ανδρας ηλικίας 46 ετών. 

 

• Αναφέρει έντονο άλγος και δυσχρηστία χειρών άμφω 

από 20ημέρου. 

 

• Επίσης ανάφερει αλλάγη χροιάς:δικτυωτή πελίωση 

και κυάνωση. 

 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

• Κατά την κλινική εξέταση: 

 

 Υπολείματα μικρών στικτών αιμορραγικών νεκρωτικών 

αλλοιώσεων δίκην κεφαλής καρφίδος. 

 

 

 Κλινική εικόνα αντίστοιχη του trash foot ή blue toe 

syndrome. 

 

 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

• Στα επείγοντα του νοσοκομείου αρχικά,μετά από 

υπερηχογραφικό έλεγχο που ανέδειξε θρόμβωση 

ωλενίου αρτηρίας του εδόθησαν οδηγίες και  

παυσίπονος αγωγή. 

 

 

• Λόγω εμμονής των έντονων ενοχλημάτων 

απευθύνθηκε ιδιωτικά. 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

• Μετά την διενέργεια υπερηχογραφικού και 

αγγειογραφικού ελέγχου (CT-angio) ανεδείχθη: 

 

 

 Θρόμβωση κερκιδικής αριστερά και ωλενίου δεξιά. 

 

 

 Θρόμβοι στην βραχιονοκεφαλική,στο τόξο και στην 

κατιούσα Θωρακική αορτή. 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• Ετέθη σε θεραπευτική δόση Η.Χ.Μ.Β και 

αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. 

 

 

• Προοδευτική ύφεση των συμπτωμάτων. 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

• Μεγάλος προβληματισμός για την αντιμετώπιση των 

θρόμβων στις προαναφερθείσες περιοχές. 

 

 

• Στόχος η λύση χωρίς περαιτέρω θρομβοεμβολικά 

επεισόδια( ΑΕΕ ή άλλες κλινικές εκδηλώσεις) ανάλογα με 

την διαδρομή των μικροεμβόλων. 



                 Follow up 

 

• Μετά από ένα τρίμηνο (αξονική αγγειογραφία) 

διαπιστώθηκε η απουσία πλέον των θρόμβων. 

 

 

 

• Ο ασθενής τώρα βρίσκεται σε αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 

ελεύθερος συμπτωμάτων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

   Παρά τον αποκλεισμό της θρομβοφιλίας ,εξωγενούς ή  

   ιατρογενούς τραυματισμού, αρτηριοσκληρυντικών πλακών ή  

   άλλης πιθανής αιτιολογίας που πρέπει να διερευνηθεί,  

   θα ήταν δυνατόν να έχουμε διάχυτη ιδιοπαθή θρόμβωση Αορτής  

   με απότοκη κλινική σημειολογία αντίστοιχη του blue toe ή 

   trash foot syndrome στις άκρες χείρες. 

 

 

 

 

    




