
 Streszczenie  Owrzodzenie troficzne skóry podudzia jest uciążliwym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej. 
Jest konsekwencją nadciśnienia żylnego wywołanego wstecznym refluksem żylnym i często odcinkową niedrożnością 
żył głębokich. Nadrzędnym celem leczenia owrzodzeń żylnych jest korekcja makro- i mikrokrążenia oraz obniżenie 
ciśnienia żylnego chorej kończyny dolnej. Przed leczeniem należy zdiagnozować przyczynę owrzodzenia żylnego, 
wykonać maping i w pierwszej kolejności zlikwidować utrudnienie odpływu żylnego oraz refluksu.
Kompleksowe leczenie obejmuje: oczyszczenie rany i leczenie w środowisku zamkniętym, wilgotnym (opatrunki 
hydrożelowe, bioaktywne), leczenie farmakologiczne (zmikronizowana diosmina i hesperydyna, antykoagulanty, 
antybiotykoterapia według antybiogramu z bioptatu), kompresjoterapię, ozonoterapię, zabieg operacyjny z prefe-
rencją operacji endoskopowych i krochirurgicznych z dostępu przez zdrową skórę bez kontaktu z owrzodzeniem, 
a następnie operacja klasyczna.
Po każdym zabiegu operacyjnym obowiązuje kompresjoterapia dostosowana do ukrwienia tętniczego kończyny 
dolnej wyrażonego wskaźnikiem kostka–ramię (ABI). Uznaną pomocniczą metodą jest skleroterapia polegająca na 
podawaniu środka obliterującego w postaci pianki po kontrolą USG D-D.
Leczenie chirurgiczne: zalecane jest wtedy, gdy terapia zachowawcza nie przynosi efektu: metody klasyczne – strip-
ping VSM i VSP Dodda-Cocketta, miniflebektomia Mullera, kriostripping, wewnątrzżylna laseroterapia i RF-terapia, 
podpowięziowe endoskopowe przecięcie perforatorów (SEPS), metoda CHIVA, plastyka lub wszczepianie zastawek 
żylnych, stentowanie zwężonych lub niedrożnych żył udowych lub biodrowych, endowaskularna embolizacja i skle-
roterapia celowana, zastosowanie czynników wzrostu i substytutów skóry (Becaplermin, Graftskin).
Każdej procedurze inwazyjnej zawsze towarzyszy kompresjoterapia, farmakoterapia oraz leczenie miejscowe opa-
trunkami bioaktywnymi odpowiednio dobranymi do typu owrzodzenia.
Słowa kluczowe: owrzodzenie żylne, przewlekła niewydolność żylna, kompresjoterapia.

 Summary  The trophic ulceration of the tibia is a complication of chronic venous insufficiency (CVI). This disease is 
secondary to venous hypertension caused by venous reflux and often partial obstruction of the deep veins. The main 
goal of the treatment is the successful correction of micro- and macrocirculation as well as the reduction of venous 
pressure of the leg. Moreover, the cause of venous ulcer should be diagnosed, the mapping should be performed, 
and the obstruction of venous flow should be removed. 
The complex wound care contains: wound cleansing and debridement as well as the use of moisture maintenance, 
closed dressings (e.g. hydrogel and bioactive dressing), pharmacotherapy (micronized diosmine and hesperdin, anti-
coagulants, antibiotics in compliance with antibiogram), compression therapy, ozone therapy, surgical procedures 
(endoscopic and cryosurgical methods with approach via healthy skin are preferred).
The compression therapy adjusted to arterial supply of the leg, according to ankle-brachial index (ABI), is compulsory 
after surgery. The sclerotherapy, a technique based on the injection of an obliteration solution in the form of foam 
under ultrasound guidance is an important auxiliary method.
The following surgical treatment is recommended when the conservative methods fail: classic methods (VSM and 
VSP stripping according to Dodd-Cockett), mini phlebectomy according to Muller, cryostripping, endoluminal lase-
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Wstęp

Owrzodzenie żylne jest trwałym, poważnym 
uszkodzeniem kończyn dolnych, ujemnie wpływa-
jącym na jakość życia, upośledzającym sprawność 
fizyczną i psychiczną. Niewydolność hemodyna-
miczna makrokrążenia, będąca efektem łańcucha 
następujących po sobie zjawisk patologii układu 
żylnego, prowadzi do nieodwracalnej dekompen-
sacji mikrokrążenia, uszkodzenia tkanek i w końcu 
powstania owrzodzenia żylnego [1].

Pierwotną przyczyną owrzodzeń jest przewlekła 
niewydolność żył (PNŻ) w wyniku zastoju żylnego 
i nadciśnienia żylnego, będącego wspólnym obja-
wem dla wszystkich pierwotnych i wtórnych chorób 
żył. Patogeneza owrzodzenia żylnego spowodowa-
na przez pierwotną niewydolność żylną nie różni 
się od owrzodzenia występującego w przebiegu 
zespołu pozakrzepowego. Różnica polega tylko na 
szybkości rozwoju objawów chorobowych. Uszko-
dzenie zastawek w żyłach i odwrócenie dośrodko-
wego przepływu krwi przez perforatory, ciśnienie 
hydrostatyczne słupa krwi między sercem a stopa-
mi powoduje, że nadciśnienie w układzie żylnym 
kończyn dolnych jest najwyższe na poziomie żył 
przeszywających Cocketta. Na tym poziomie wy-
stępują 2 przepływy: większy z góry, drenujący 
krew z żyły odpiszczelowej, i krótki, poziomy w ży-
łach przeszywających. Te dwa przepływy spotykają 
się tworząc „przestrzeń martwą” (caput mortuum) 
dla ciśnienia wewnątrzżylnego [2].

Ciśnienie to dodatkowo wzrasta przy urucho-
mieniu pompy mięśniowej podczas chodzenia, 
stąd najczęściej niewydolne perforatory obecne są 
w dolnym odcinku podudzia (perforatory Cocketta 
i Shermanna). Stwierdzono, że najczęściej wystę-
pującym perforatorem w różnym stanie czynno-
ściowym jest perforator Cocketta środkowy (92,3%) 
i przypiszczelowy Shermana (84,6%). 

Przy dzisiejszym stanie wiedzy, powstanie 
owrzodzeń żylnych podudzia jest procesem zło-
żonym, zależnym od wielu nakładających się pro-
cesów patologicznych skutkujących nadciśnieniem 
żylnym. Podstawowe znaczenie w tym względzie 
ma stan wydolności układu żył głębokich i powierz-
chownych oraz stopień refluksu żylnego. Liczne 
badania wykazały, że istnieje silna zależność wy-
stępowania owrzodzeń żylnych od refluksu wielo-
segmentowego, tj. w układzie powierzchownym, 
głębokim i w żyłach łączących. wielosegmentowy 

refluks występuje częściej w kończynach z owrzo-
dzeniem w stosunku 75 : 25% [3, 4].

w przypadkach, gdzie refluks pojawia się w co 
najmniej 2 systemach żylnych (powierzchownych 
i głębokich, powierzchownych i przeszywających 
lub powierzchownych, głębokich i przeszywają-
cych) stwierdza się u 2/3 pacjentów zmiany skórne 
lub owrzodzenia [5, 6]. wyjątkowo rzadko, bez 
niedrożności żył głębokich, a tylko z refluksem 
w żyłach powyżej stawu kolanowego, dochodzi do 
zmian skórnych lub owrzodzenia [7]. 

Jednocześnie wydolny układ żył powierzchow-
nych może w pewnym stopniu kompensować nie-
wydolność układu żył głębokich, wówczas objawy 
kliniczne są mniej nasilone, a ryzyko wystąpienia 
owrzodzenia niewielkie. znajduje to potwierdze-
nie w pracy Osęki i wsp., gdzie w badaniu 123 
chorych z PNŻ, 66% osób z niewydolnością układu 
głębokiego miało łagodniejsze postaci kliniczne nie-
wydolności żylnej (C1–C3), a żaden z tych chorych 
z prawidłowym układem żył powierzchownych nie 
miał troficznych zmian skórnych, co potwierdza 
wniosek, że niewydolność żył powierzchownych 
i perforatorów odgrywa większą rolę w rozwoju 
zmian troficznych i owrzodzeń niż dotąd przypusz-
czano [8].

zastosowanie badań pletyzmograficznych 
umożliwiło pomiary wielkości odpływu wstecznego. 
Stwierdzono, że parametr ten ma duże znaczenie 
prognostyczne dla wystąpienia owrzodzenia żylne-
go. Przy refluksie powyżej 7 ml/s prawdopodobień-
stwo wystąpienia owrzodzenia jest bardzo wysokie, 
a znikome w przepływie poniżej tej wartości. 
Obecnie przyjmuje się, że do wystąpienia zmian 
skórnych i owrzodzeń dochodzi często w wyniku 
samego refluksu w żyłach powierzchownych, o ile 
prędkość przepływu przy szczytowym nasileniu 
odpływu przekracza wartość 7 ml/s. w badaniach 
tych potwierdzono słaby związek między nie-
wydolnością żyły podkolanowej a wystąpieniem 
zmian skórnych i owrzodzeń [9, 10]. wyjątko-
wo niekorzystny wpływ na częstość powstawania 
owrzodzeń i wyniki leczenia przy współistniejącej 
niewydolności układu żył powierzchownych ma 
niedrożność w układzie żył głębokich [11].

Jak dotąd nie do końca jest wyjaśniony wpływ 
niewydolności żył łączących na powstawanie owrzo-
dzeń. we wczesnych poglądach przypisywano głów-
ną rolę niewydolności perforatorów w patogenezie 
powstawania owrzodzeń żylnych [12, 13].

rotherapy and RF-therapy, subfascial endoscopic perforator surgery (SEPS), CHIVA method, venous valve plasty or 
implantation, narrowed or occluded iliac or femoral veins stenting, endovascular embolisation and targeted sclero-
therapy, newer technique as growth-factors (i.e. becaplermin gel) or various skin substitutes i.e. graftskin). Each inva-
sive procedure should be always followed by compression therapy, pharmacotherapy and the wound local therapy 
with bioactive dressing.
Key words: trophic ulceration, chronic venous insufficiency, compression therapy.
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Klasyczne operacje Lintona i Feldera, polega-
jące na całkowitym usunięciu żył przeszywają-
cych po przyśrodkowej stronie kończyny dolnej, 
w większości przypadków prowadziły do wygoje-
nia owrzodzeń żylnych. Również w owrzodzeniach 
nawrotowych po wcześniej przeprowadzonych 
operacjach Lintona podwiązanie wykrytych w USG 
niewydolnych perforatorów spowodowało wygoje-
nie owrzodzeń, co wskazywałoby na ich znaczenie 
w patogenezie powstawania owrzodzeń [14, 15].

Powszechne zastosowanie diagnostyki dopple-
rowskiej pozwoliło na prześledzenie stanu czynno-
ściowego perforatorów w PNŻ i inne spojrzenie na 
ich rolę w powstawaniu owrzodzeń. Stwierdzono, 
że przepływ w nich może być fizjologiczny, od-
wrócony i dośrodkowo-odśrodkowy. w refluksie 
w układzie żyły odpiszczelowej mogą one spełniać 
rolę swoistego wentyla bezpieczeństwa, odpro-
wadzając krew z układu żyły powierzchownej do 
układu żył głębokich (układ re-entry). Korelacja 
obrazu klinicznego zależy od sprawności ukła-
du re-entry w odprowadzaniu cofającej się krwi 
do układu głębokiego. Słabo wykształcony układ 
re-entry, (długa niewydolna VSM bez połączeń 
i brak połączeń VSM z kaskadowym, odcinkowo 
rejestrowanym refluksem) częściej współistnieją 
ze zmianami skórnymi. Brak perforatorów lub stan 
anatomiczny wydają się wyjątkowo niekorzystne 
dla powstania wczesnych zmian troficznych. Rów-
nież badania ostatnich lat udowodniły znaczącą 
rolę niewydolnych perforatorów podudzia oraz żył 
przeszywających stopy w połączeniu z siecią żylną 
okolicy podkostkowej (corona phlebectatica) w po-
wstawaniu owrzodzeń żylnych [16, 17].

Nadal wyjaśnienia wymaga rola niewydolnych 
żył łączących układ żyły odpiszczelowej z odstrzał-
kową. Badania flebograficzne i DDS potwierdzają 
wzajemny wpływ na powstawanie niewydolności 
VSM i VSP, a zamknięcie tego połączenia wpływa 
na poprawę warunków hemodynamicznych i wy-
niki leczenia.

Kompleksowe leczenie  
owrzodzeń żylnych

1. leczenie zachowawcze

Najważniejszym elementem leczenia zacho-
wawczego jest stosowanie wyrobów profilaktycz-
nych o stopniowanym ucisku – kompresjoterapia. 
zasadą kompresjoterapii jest zastosowanie frakcjo-
nowanego ucisku kończyny, począwszy od stopy 
zmniejszającego się w kierunku dośrodkowym. Jest 
to konsekwencją uznania nadciśnienia żylnego za 
podstawowy czynnik patologiczny prowadzący do 
zmian w mikrokrążeniu i do powstania objawów 
klinicznych [17–19]. w zależności od potrzeb 
i możliwości chorego mogą to być rajstopy, poń-

czochy, kolanówki lub opaska elastyczna. Bardzo 
istotne znaczenie ma prawidłowe dobranie rozmia-
ru i stopnia ucisku oraz przekonanie chorego o du-
żej skuteczności takiego postępowania [20, 21]. 

Kolejnym elementem leczenia zachowawczego 
jest przestrzeganie zasad w celu ochrony układu żyl-
nego przed czynnikami mającymi wpływ na rozwój 
choroby. zmniejszenie zastoju żylnego można osią-
gnąć przez ograniczenie czasu przebywania w po-
zycjach statycznych: stojącej lub siedzącej. Jeżeli 
długotrwałe przebywanie w takich pozycjach jest 
konieczne z uwagi na wykonywaną pracę, należy co 
pewien czas wstawać i spacerować, a siedząc często 
poruszać nogami, zwłaszcza stopami. Nie należy 
nosić obcisłych spodni oraz wysokich butów z ciasną 
cholewką, żeby nie stwarzać przeszkody w odpływie 
krwi. Należy unikać gorących kąpieli, sauny i długo-
trwałego opalania, ponieważ wysoka temperatura 
powoduje rozszerzenie naczyń żylnych. Nie należy 
nosić butów na wysokim obcasie (powyżej 5 cm), 
ponieważ zostaje ograniczona ruchomość w stawie 
skokowym i przez to zmniejsza się skuteczność 
działania pompy łydkowej. Należy stosować z dużą 
rozwagą preparaty hormonalne w leczeniu substytu-
cyjnym i w antykoncepcji [22, 23].

wskazane jest stosowanie leczenia farmako-
logicznego – leków flebotropowych: (zmikroni-
zowana diosmina i hesperydyna), które posiada-
ją wielokierunkowe korzystne działanie. Chronią 
one mikrokrążenie hamując „pułapkę leukocytów” 
i procesy zapalne. Normalizują obrzęk, nadmierną 
przepuszczalność włośniczek i nadmierną lepkość 
krwi. zwiększając toniczne napięcie ściany żylnej, 
przeciwdziałają rozszerzaniu się naczyń i zastojowi 
krwi. Poprawiając tonus ściany naczyń limfatycz-
nych, zwiększają drenaż limfatyczny [24, 25]. Re-
komendowanym lekiem jest również pentoksyfilina. 
Hamuje agregację płytek, zmniejsza lepkość krwi, 
poprawia elastyczność krwinek czerwonych. Efek-
tem takiego działania jest poprawa mikrokrążenia. 

Istotnym elementem leczenia zachowawcze-
go najcięższej postaci CVI jest właściwe postę-
powanie z owrzodzeniem goleni. Polega ono 
na oczyszczeniu ziarniny i stworzeniu warunków 
do naskórkowania z brzegów lub od dna rany 
z przetrwałych wysepek naskórka. Przydatne są 
opatrunki ułatwiające wchłanianie wydzieliny oraz 
leki enzymatyczne przyspieszające oczyszczanie 
rany z tkanek martwiczych – opatrunki bioaktywne 
(Granuflex®, Actisorb®, Tielle®, Comfeel Plus®;). 
Nowoczesne opatrunki zrewolucjonizowały lecze-
nie owrzodzeń żylnych. Należy wymienić opatrun-
ki hydrokoloidowe, alginiany, hydrożele. Pozwalają 
one na stworzenie optymalnych warunków do 
gojenia się rany. 

Stosowanie antybiotyków na ranę jest prze-
ciwskazane. Ogólne podawanie antybiotyków jest 
uzasadnione w wyjątkowych przypadkach, zgodnie 
z wrażliwością bakterii uzyskaną na podstawie 
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bioptatów z owrzodzenia, ale tylko w przypadku 
jawnego klinicznie zakażenia [26–28].

wspomnieć należy również o innych metodach 
leczenia uzupełniającego: opatrunki ssące, ozo-
noterapia, fototerapia, sonoterapia, zastosowanie 
czynników wzrostu (cytokin) oraz substytutów skó-
ry (Becaplermin, Graftskin) jako terapii wspomaga-
jącej wygojenie owrzodzeń żylnych [29–31]. 

2. leczenie operacyjne

w przypadku niepowodzenia po leczeniu 
zachowawczym stosuje się leczenie operacyjne 
z preferencją dla zabiegów endoskopowych i krio-
chirurgicznych, z dojścia przez zdrową skórę bez 
kontaktu z owrzodzeniem przy zastrzeżeniu, że nie 
obowiązuje zasada: najpierw wygojenie owrzodze-
nia, a następnie operacja. Po zabiegu obowiązko-
wa jest kompresjoterapia dostosowana do ukrwie-
nia tętniczego kończyny wyrażonego wskaźnikiem 
kostka–ramię (ABI > 0,8). Kompresjoterapia obej-
muje leczenie uciskiem za pomocą bandaży o róż-
nym stopniu rozciągliwości, pończoch elastycznych 
profilaktycznych i leczniczych oraz kompresję pul-
sacyjną pneumatyczną [32].

Uznaną pomocniczą metodą leczenia jest skle-
roterapia, czyli podanie przez bezpośrednie na-
kłucie żyły środka obliterującego. Różne techniki 
zabiegu wywodzą się z trzech europejskich szkół 
Tournaya, Sigga i Fegana [33, 34] i wykorzystują 
zjawisko zarastania żył po rozległym uszkodzeniu 
śródbłonka wstrzykniętym środkiem. zasadą jest 
opróżnienie i ucisk żyły po zabiegu bandażem lub 
pończochą terapeutyczną przez okres 3–6 tygo-
dni. Należy podkreślić, że ostatnio wprowadzone 
metody podawania środka obliterującego w po-
staci pianki, zwłaszcza pod kontrolą badania USG, 
rozszerzyły wskazania do stosowana tej metody, 
szczególnie do leczenia niewydolnych dużych pni 
żylnych i perforatorów, w tym także okolic przyuj-
ściowych VSM i VSP. wyniki odległe wykazują na 
dużą skuteczność tej metody.

Klasyczne leczenie chirurgiczne jest stoso-
wane wówczas, gdy terapia zachowawcza nie 
przynosi efektu. wymaga dostosowania metody 
operacyjnej do rozpoznania rodzaju niewydolności 
żylnej. Leczenie to polega na korekcji nadciśnienia 
żylnego przez likwidację refluksu w dużych pniach 
żylnych i żyłach przeszywających, przywrócenie 
drożności układu żył głębokich lub naprawę zasta-
wek żylnych.

Metody klasyczne likwidacji refluksu to stripping 
VSM i VSP. Babcock zaproponował metodę usunię-
cia żylaków sposobem podskórnego wyrwania żyły 
odpiszczelowej sondą wprowadzoną do światła żyły 
zakończoną kulką. Na poprawę wyników tej metody 
leczenia miała modyfikacja wprowadzona przez Ho-
mansa polegajaca na uzupełniającym podwiązaniu 
wszystkich bocznic VSM w okolicy jej ujścia do żyły 

udowej. Obecnie najczęściej stosowaną operacją 
jest metoda Dodda-Cocketta z 1956 r. polegająca 
na strippingu całej żyły odpiszczelowej i usunięcie 
pozostałych żylaków z oddzielnych drobnych cięć 
lub ich zobliterowanie. Operacja ta była poszerzana 
o stripping żyły odstrzałkowej w modyfikacji zapro-
ponowanej przez Mayersa i Lintona. wadą tej me-
tody w leczeniu owrzodzeń jest niepełne usunięcie 
niewydolnych perforatorów oraz możliwość uszko-
dzenia nerwów skórnych. Operacje Lintona, Feldera 
polegają na dostępie do niewydolnych perforatorów 
przez długie cięcie na przyśrodkowej części pod-
udzia, od kostki przyśrodkowej do wysokości nasady 
bliższej kości piszczelowej (operacja Lintona) i w linii 
„szwu pończochy” (operacja Feldera). wadami tej 
metody jest rozległa blizna i niepełne usunięcie żył 
przeszywających, zwłaszcza w klasycznej metodzie 
Lintona, możliwość martwicy brzegów rany, trud-
ności w poprowadzeniu linii cięcia i zwiększenie 
powikłań w rozległych zmianach troficznych skóry. 
Lepszy efekt kosmetyczny uzyskuje się w modyfika-
cji de Palmy [35–37].

Kriostripping (Milleret 1989) jest podobny do 
powyższych operacji, a stripper jest zamieniony 
na sondę wprowadzaną do światła żyły i schła-
dzaną ciekłym azotem, co umożliwia wymrożenie 
i usunięcie żyły. Leczenie to posiada zalety i wady 
metody klasycznej [38].

Wewnątrzżylna terapia laserowa i RF-terapia 
(radiofrequency therapy – terapia falami radiowy-
mi) są odmianą powyższej metody, gdzie wpro-
wadzone dożylnie sondy niszczą śródbłonek żylny 
przez koagulację wysoką temperaturą. Spostrzeże-
nia dowodzą wysokiej skuteczności zastosowanych 
metod [39, 40].

Podpowięziowe endoskopowe przecięcie per-
foratorów SePS (subfascial endoscopic perforator 
surgery). Metoda wprowadzona w 1985 r. przez 
Hauera, polegająca na wprowadzeniu endoskopu 
(kruroskopu) podpowięziowo z niewielkiego cięcia 
w bliższym odcinku podudzia od strony przyśrod-
kowej i kolejnym klipsowaniu i przecinaniu znale-
zionych perforatorów. zaletą tej metody jest mała 
traumatyzacja tkanek, mała liczba powikłań (do 
5%), możliwość zastosowania przy czynnym owrzo-
dzeniu, krótka hospitalizacja. wadą tej metody jest 
stosunkowo częsty nawrót owrzodzenia do 22% 
w 30-miesięcznej obserwacji i brak dostępności 
do okolicy zakostkowej ze względu na ciasnotę tej 
okolicy. Przeciwwskazaniem jest rozległe okrężne 
owrzodzenie, rozległe zmiany skórne, ciężki obrzęk 
limfatyczny, zakażone owrzodzenie, współistnienie 
miażdżycy zarostowej, pacjenci unieruchomieni 
i stanowiący grupę wysokiego ryzyka z przyczyn 
internistycznych. względne przeciwskazanie to 
uprzednio przebyty zabieg SEPS i niedrożność żył 
głębokich powyżej żyły podkolanowej [41, 42].

CHiva-ambulatoryjne, zachowawcze i hemo-
dynamiczne leczenie niewydolności żylnej (cure 
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hemodynamique de l’insuffisance veineuse en am-
bulatoire). Jest to metoda leczenia chirurgicznego 
przy uwzględnieniu warunków anatomiczno-pato-
logicznych i hemodynamicznych ustalanych głów-
nie na podstawie badania DDS. Opublikowana 
w 1988 r. przez Franscheschi. w znieczuleniu 
miejscowym podwiązuje się VSM w ujściu, przy 
zachowaniu bocznic. Żyły przeszywające mają 
zapewnić odpływ krwi z układu powierzchownego 
do głębokiego. Podwiązanie i wycięcie fragmentów 
żył przez mikronacięcia odbywa się na podstawie 
wykonanej przed operacją mapy opartej na kryte-
riach hemodynamicznych. Perforatory pozostawia 
się do odpływu krwi z układu żylnego, a pod-
wiązuje się żyły poniżej perforatora. Korzyścią tej 
metody jest tryb leczenia ambulatoryjnego, zabieg 
w znieczuleniu miejscowym, bardzo dobry efekt 
kosmetyczny [43, 44].

W leczeniu niedrożności żylnego układu głę-
bokiego wprowadzono trzy typy operacji. w przy-
padku niedrożności żyły udowej warren i Husni 
zaproponowali pomost omijający z żyły odpisz-
czelowej [45, 46]. Jest to zabieg technicznie pro-
sty i przynoszący znaczną ulgę. Niestety, bardzo 
rzadko można go wykonać w przebiegu niedroż-
ności układu głębokiego w odcinku udowym, 
ponieważ najczęściej także żyła odpiszczelowa jest 
zniszczona. w niedrożności żyły biodrowej Palma 
zastosował pomost omijający nadłonowy z żyły 
odpiszczelowej strony przeciwnej [47]. Vollmar 
natomiast, w takich przypadkach wykonuje pomost 
omijający między żyłami biodrowymi z protezy 
zbrojonej [48].

Istotnym warunkiem powodzenia we wszystkich 
operacjach pomostowania wykonywanych z powo-
du niedrożności w głębokiej osi żylnej kończyny 
dolnej jest zastosowanie czasowej przetoki tętniczo- 
-żylnej obwodowo od pomostu. Należy wspomnieć 
o endowaskularnej plastyce i stentowaniu niedroż-
nych pni żylnych celem zmniejszenia nadciśnienia 
żylnego. Metoda ta wypiera obecnie klasyczne ope-
racje chirurgiczne na układzie żylnym.

Kolejną metodą operacji naprawczych w ukła-
dzie żył głębokich są operacje rekonstrukcyjne 
zastawek. wykonuje się je w pierwotnej, wtórnej 
i mieszanej niewydolności aparatu zastawkowego. 
w 1968 r. rozpoczęła się era bezpośrednich ope-
racji rekonstrukcyjnych aparatu zastawkowego. 
Metodą z wyboru jest plastyka zastawek [49]. 

Doświadczenie Kistnera w lokalizacji płatków 
i spoideł zastawek zdobyte na podstawie oglądania 
żyły z zewnątrz pozwoliło na stworzenie nowej 
techniki wykonywania plastyki zastawek żylnych. 
zrezygnowano z otwierania światła żyły, wykonując 
szwem zewnętrznym skrócenie płatków zastawek 
na spoidłach [50].

Ten sam cel osiąga się wykonując zewnętrzne 
fałdowanie przedniej ściany żyły w miejscu spoidła 
przedniego zastawki [50, 51]. Skuteczność zabiegu 

można oceniać ultrasonografią wewnątrznaczynio-
wą (IVUS) lub angioskopią [51, 52].

w przypadku całkowitego zniszczenia zastawek 
żylnych procesem zapalnym metodą z wyboru jest 
przeszczep segmentu żylnego z wydolną zastawką 
[52, 53]. 

Nagromadzone doświadczenie dotyczące 
wykonywania transplantacji zastawek pozwoliło 
stwierdzić, że istnieje pewna dysproporcja prze-
krojów bliższego odcinka żyły udowej powierz-
chownej i żyły ramiennej, co miało niekorzystny 
wpływ na trwałość dobrych wyników. Przyszłością 
jest implantowanie endowaskularne sztucznych 
zastawek żylnych.

Zasadniczym celem chirurgicznego leczenia 
owrzodzeń żylnych jest likwidacja refluksu żylne-
go i napływu wstecznego przez niewydolne żyły 
łączące. Podwyższone podpowięziowe ciśnienie 
żylne prowadzi do wzrostu ciśnienia w przedzia-
łach mięśniowych, prowadząc do niewydolności 
żył przeszywających oraz zaburzeń mikrokrążenia. 
To zjawisko stało się podstawą do wprowadzenia 
nowej metody leczenia polegającego na przypisz-
czelowym nacięciu powięzi (operacja Hacha). Po-
zwala to na wyrównanie gradientu ciśnień w prze-
strzeni pod- i nadpowięziowej. Poprawia warunki 
mikrokrążenia w skórze i powoduje szybkie gojenie 
opornych owrzodzeń żylnych.

Metodami uzupełniającymi jest leczenie miej-
scowe owrzodzenia. Jest to chirurgiczne usuwanie 
tkanek martwiczych lub radykalne wycięcie owrzo-
dzenia nadpowięziowego lub wraz z powięzią, 
a następnie jego pokrycie płatem skórnym lub 
przeszczepem skóry. Rozległe i okaleczające ope-
racje Lintona i Feldera wykonuje się obecnie spo-
radycznie. Metodą częściej stosowaną jest stripping 
Babcocka najczęściej w modyfikacji Dodda-Co-
cetta lub jego odmiana kriostripping. Niewydolne 
perforatory często usuwa się metodą SEPS lub 
mikroflebektomią metodą Mullera. 

Ostatnio widoczna jest duża presja w kierun-
ku leczenia małoinwazyjnego przy zastosowaniu 
nowych technik koagulacji naczyń – zamykania 
głównych pni żylnych także przy ich ujściach. Stąd 
wprowadzenie do terapii laserów i sond do RF-te-
rapii oraz podawanie środków sklerotyzujących 
w postaci pianki. Ukazujące się ostatnio prace po-
równujące skuteczność metod małoinwazyjnych, 
wykazują ich wysoką skuteczność połączoną z ma-
łą liczbą powikłań [53].

Metoda embolizacji i skleroterapii celowa-
nej jest nowym rozwiązaniem małoinwazyjnej 
metody leczenia tam, gdzie leczenie operacyjne 
i zachowawcze okazało się nieskuteczne lub 
przeciwwskazane. Metoda polega na zastosowa-
niu technik endowaskularnych, tj. embolizacji 
spiralami metalowymi i skleroterapii celowanej 
dla wyeliminowania refluksu żylnego w głów-
nych powierzchownych pniach żylnych i w per-
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foratorach. Spełnia ona wszystkie kryteria meto-
dy chirurgicznej [53, 54].

Przed przystąpieniem do leczenia należy po-
znać patomechanizm schorzenia i istniejące sto-
sunki anatomiczne [55–57]. Najważniejszą rzeczą 
przed przeprowadzeniem zabiegu, podobnie jak 
w metodzie CHIVA, jest wykonanie na podstawie 
flebografii i badania DDS dokładnego mappingu 
anatomicznego zaznaczenia refluksu i naniesienia 
kierunków przepływów zarówno w układzie żył 
powierzchownych głębokich, jak i w perforato-
rach. Na tym etapie od zabiegu eliminuje się cho-
rych z wielopoziomowymi niedrożnościami, gdzie 
układ powierzchowny stanowi jedyną drogę od-
pływu. w planowaniu i przeprowadzeniu zabiegu 
priorytetem jest wyeliminowanie refluksu w pniach 
żylnych VSM i VSP w możliwie wszystkich niewy-
dolnych żyłach łączących i połączeniach VSM 
z VSP, gdyż jego zmniejszenie poniżej 7 ml/s daje 
szansę na wyleczenie owrzodzenia. zespół poza-
krzepowy z towarzyszącą niewydolnością układu 
powierzchownego nie jest przeciwwskazaniem do 
zabiegu, gdyż likwidacja przecieków w obrębie 
niewydolnych perforatorów i dużych żylaków od-
gałęzień VSM poprawia warunki hemodynamicz-
ne i stwarza warunki do gojenia się owrzodzeń, 
aczkolwiek wyniki w porównaniu z grupą PNŻ 
bez zespołu pozakrzepowego są gorsze. Metoda 
leczenia endowaskularnego polega na wykorzysta-
niu układu żylnego powierzchownego do wprowa-
dzenia cewnika terapeutycznego i wykorzystania 
światła żyły jako „drogi” dotarcia do zmienionych 
odcinków żylnych i zastosowania procedury tera-
peutycznej. w założeniu łączy ze sobą połączone 
metody chirurgiczne, przede wszystkim SEPS, 
CHIVA i skleroterapię. Podobnie jak w metodach 
chirurgicznych efektem anatomicznym ma być 
trwała niedrożność niewydolnych perforatorów, 
pni żylnych z refluksem i żyłaków powierzchow-
nych. Metody chirurgiczne polegają na dostępie 
przezskórnym bezpośrednim lub pośrednim (SEPS) 
i podwiązaniu, przecięciu lub wycięciu naczyń 
żylnych. w metodzie endowaskularnej efekt ten 
uzyskujemy przez wprowadzenie w miejsce pla-
nowanej niedrożności spirali metalowej, środ-
ka skleroterapeutycznego lub obu jednocześnie. 
Przewagą tej metody nad metodami chirurgicz-
nymi jest możliwość dotarcia do niewydolnych 
perforatorów w stwardniałych, zmienionych tkan-
kach w najbliższym otoczeniu owrzodzeń, a także 
pod rozległymi owrzodzeniami. Ma to kapitalne 
znaczenie, gdyż niewydolne perforatory w okolicy 
owrzodzenia i pod nim mają niewątpliwy wpływ 
hemodynamiczny na jego powstanie. Ponadto 
kontrolne podanie środka cieniującego przez cew-
nik terapeutyczny w trakcie procedury pozwala na 
bieżącą kontrolę i modyfikację przeprowadzanego 
zabiegu. zastosowanie procedury endowaskular-
nej jest znacznym postępem w skleroterapii żył 

kończyn dolnych. Umożliwia jej kontrolowane 
zastosowanie przy pełnym przeglądzie anatomicz-
nym. Precyzyjne podawanie środka sklerotyzu-
jącego do wybranego odcinka żylnego po jego 
uprzednim wypełnieniu środkiem cieniującym 
umożliwia pełną kontrolę miejsca podania i jego 
przemieszczania, a przez ucisk kontrolowanego 
sterowania – jego przemieszczaniem. Uniemożli-
wiamy tym sposobem przemieszczanie się środka 
sklerotyzującego do żył głębokich i wystąpienia 
powikłań. w każdej też chwili możemy odessać 
nadmiar podanego środka. zastosowanie tego typu 
postępowania może być użyteczne do sklerotera-
pii dużych pni żylnych. zaletą tej metody jest brak 
przeciwwskazań do zabiegu. zabieg można wyko-
nywać także ambulatoryjnie w dużych owrzodze-
niach. Rozległe stwardnienie i obrzęk otaczających 
owrzodzenie tkanek nie jest przeciwwskazaniem 
do leczenia. zabieg jest dobrze tolerowany przez 
pacjentów, blizny po wprowadzeniu cewnika są 
niewidoczne. Duża skuteczność całkowitego wy-
leczenia owrzodzeń podudzi przemawia za szer-
szym stosowaniem metody. Możliwość obliteracji 
towarzyszących żylaków wpływa na dobry efekt 
kosmetyczny [57, 58].

Plastyka przezskórna oraz implantacja stentów 
w układzie żylnym jest uzasadniona w przypadkach 
zmian patologicznych w zakresie żył biodrowych, 
które doprowadzają do istotnego zwężenia światła 
naczynia. w leczeniu izolowanych zwężeń w żyle 
udowej lub biodrowej uzasadnione jest przez-
skórne poszerzenie żył bez implantacji stentów. 
Implantacja stentów z plastyką żyły biodrowej jest 
wskazana w sytuacji nadciśnienia żylnego nasilaja-
cego objawy zespołu pozakrzepowego. Ułatwienie 
odpływu żylnego przezskórną angiopastyką żył 
biodrowych lub udowych z założeniem stentu ob-
niża nadciśnienie żylne, a przez to ułatwia gojenie 
owrzodzeń u pacjentów z zaawansowanym zespo-
łem pozakrzepowym oraz istotnym zwężeniem ży-
ły biodrowej. Po implantacji stentu konieczna jest 
terapia przeciwpłytkowa w połączeniu z leczeniem 
przeciwzakrzepowym.

Podsumowanie

1. Nadrzędnym celem leczenia PNŻ i owrzodzeń 
żylnych jest korekcja makrokrążenia i obniżenie 
ciśnienia żylnego przez usuwanie lub podwią-
zywanie niewydolnych pni żylnych i likwidacji 
przecieków przez niewydolne żyły przeszywa-
jące. Niewydolne perforatory można również 
zamknąć na drodze procedur endowaskular-
nych, tj. embolizacji i skleroterapii celowanej, 
wykorzystując jako miejsce dojścia układ żył 
powierzchownych.

2. Procedurom inwazyjnym zawsze towarzyszy 
kompresjoterapia, farmakoterapia oraz leczenie 
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miejscowe opatrunkami bioaktywnymi odpo-
wiednio dobranymi do typu owrzodzenia.

3. zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towa-
rzystwa Flebologicznego, leczeniem ran prze-
wlekłych pochodzenia żylnego powinny zajmo-
wać się wyspecjalizowane centra głównie na 

podstawie krótkotrwałych procedur szpitalnych 
i długoterminowej opieki ambulatoryjnej z moż-
liwością monitorowania terapii w domu chorego. 
Przed leczeniem należy zdiagnozować przyczy-
nę owrzodzenia i w pierwszej kolejności zlikwi-
dować utrudnienie odpływu żylnego i refluks.
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