
W przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) dochodzi do
wystąpienia objawów zastoju krwi w układzie żylnym kończyn dolnych,
co jest spowodowane wstecznym przepływem żylnym, zwężeniem lub
niedrożnością żył. Inna definicja mówi z kolei, że jest to utrwalone
zaburzenie odpływu krwi żylnej z kończyn dolnych lub patologiczne
zmiany w obrębie skóry i tkanki podskórnej, wtórne w stosunku do
zastoju krwi żylnej[1].
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Preparaty wspomagające leczenie
żylaków kończyn dolnych

Prze wle kła nie wy dol ność żyl na

Prze wle kłą nie wy dol ność żyl ną de fi niu je
się tak że ja ko wro dzo ne lub na by te nie pra wi -
dło we funk cjo no wa nie ukła du żyl ne go wy ni -
ka ją ce z nie wy dol no ści za sta wek żyl nych
z/lub bez to wa rzy szą cych za bu rzeń od pły wu
krwi żyl nej, mo gą ce obej mo wać układ żył
po wierz chow nych lub głę bo kich[2]. W przy -
pad ku po pu la cji eu ro pej skiej (w wie ku 
30-70 lat) czę stość wy stę po wa nia za bu rzeń
funk cjo no wa nia ukła du żyl ne go koń czyn dol -
nych wy no si od po wie dnio 25-50% (róż ne -
go stop nia ży la ki), 10-15% (ży la ki wi docz ne),
5-15% (prze wle kła nie wy dol ność żyl na)
i 1% (owrzo dze nia ży la ko we). Od no to wu je
się jed no no we za cho ro wa nie na 1000 osób
na rok. W przy pad ku po pu la cji pol skiej licz bę
za cho ro wań sza cu je się na 38 000. 

Przy czy ny wy stę po wa nia ży la ków
koń czyn dol nych 

PNŻ to scho rze nie o wie lo czyn ni ko wej

etio lo gii, które wy ni ka z nie wy dol no ści za -
sta wek (ilo ścio wej i ja ko ścio wej, pier wot nej
lub wtór nej), nie pra wi dło wo ści w bu do wie
ścian żyl nych, dzia ła nia hor mo nów na ścia -
nę żyl ną, za bu rze nia ak tyw no ści en zy mów,
zwięk szo nej po jem ność żyl nej, efek tu sy fo -
no we go, za bu rze nia sta ty ki sto py, nie pra wi -
dło wo ści po wię zi i go le ni, za bu rzeń mię -
śnio wych, po ra że nia koń czyn, po ra że nia
cie śni w przedzia łach mię śnio wych, czyn ni -
ka dzie dzicz ne go, sie dzą ce go try bu ży cia,
nad ci śnie nia żyl ne go, re flu ksu żyl ne go
w obrę bie ukła du żył po wierz chow nych
i głę bo kich, roz wo ju ży la ków, za bu rzeń
w obrę bie mi kro krą że nia, roz wo ju owrzo -
dze nia żyl ne go[3].

Te ra pia prze wle kłej nie wy dol no ści
żyl nej

W przy pad ku PNŻ sto su je się te ra pię
ogól no u stro jo wą oraz miej sco wą. Jed ną
z me tod te ra pii miej sco wej jest kom pre so -
te ra pia.
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Zna cze nie kom pre so te ra pii

Kom pre so te ra pia, czy li le cze nie uci sko we,
to pod sta wo wa me to da sto so wa na w eli mi no -
wa niu ob ja wów nie wy dol no ści żyl nej. Po le ga
na sto so wa niu ban da ży o róż nym stop niu roz -
cią gli wo ści, po ńczoch ela stycz nych (od pod ko -
la nówek do raj stop, do stęp nych w 4 kla sach
uci sku), a w przy pad ku pa cjen tów z ze spo łem
po za krze po wym, żyl ny mi owrzo dze nia mi
podu dzi oraz u nie spraw nych i star szych cho -
rych – opa trun ków ad he zyj nych[4]. Kom pre so -
te ra pia jest bez piecz ną, bez in wa zyj ną i war to -
ścio wą me to dą o po twier dzo nej kli nicz nie 
sku tecz no ści w ła go dze niu ob ja wów i za po bie -
ga niu roz wo jo wi po wi kłań ży la ków koń czyn
dol nych. W przy pad ku tej me to dy wy róż nia
się dwie fa zy le cze nia – zmniej sze nie prze -
krwie nia i te ra pię pod trzy mu ją cą. Dzię ki jej za -
sto so wa niu ob ser wu je się re duk cję obrzę ków,
po bu dze nie mi kro krą że nia (wzrost prze pły wu,
po pra wa dre na żu lim fa tycz ne go, zmniej sze nie
bólu), zmniej sze nie śre dni cy żył, wzmo że nie
po mpy żyl nej, zmniej sze nie re flu ksu, ob ni że nie
nad ci śnie nia żyl ne go. Po nad to jest sku tecz na
w le cze niu owrzo dzeń i pre wen cji ze spo łu po -
za krze po we go[5].

Za sto so wa nie pre pa ra tów ro ślin nych

In ną me to dą wspo ma ga ją cą le cze nie za -
bie go we ży la ków koń czyn dol nych jest far -
ma ko te ra pia z za sto so wa niem le ków fle bo -
tro po wych. Sto su je się sub stan cje o róż nym
me cha ni zmie dzia ła nia, w przy pad ku których
wspól nymi wy wie ra nymi efek tami te ra peu -
tycz nymi są po pra wa mi kro krą że nia, zmniej -
sze nie prze pu szczal no ści ścia ny na czyń
krwio no śnych, po pra wa prze pły wu krwi
i lim fy oraz dzia ła nie prze ciw za pal ne. Wy -
róż nia się le ki fle bo tro po we na tu ral ne i syn -
te tycz ne. Wśród le ków po cho dze nia na tu -
ral ne go znaj du ją się z ko lei ben zo pi ro ny (np.
dio smi na, he spe ry dy na i ru ty na), sa po ni ny
(np. ru scy na, escy na), al ka lo i dy spo ry szu 

(di hy dro er go ta mi na i di hy dro er go kry sty na)
i wy cią gi z in nych ro ślin[6]. Naj czę ściej sto so -
wa ną gru pą sub stan cji ro ślin nych są fla wo no -
i dy, ta kie jak dio smi na i jej po chod ne, he spe -
ry dy na oraz ru ty na i jej po chod ne.

Ru szczyk kol cza sty 
(Ru scus acu le a tus)

Ru szczyk kol cza sty, in a czej my szo płoch
kol cza sty, to ro śli na wy ka zu ją ca m.in. ak tyw -
ność w sto sun ku do ukła du krą że nia. Po zy sku -
je się z niej wy su szo ne, ca łe lub roz drob nio ne
podziem ne czę ści – kłą cze, które we dług wy -
mo gów Far ma ko pei VI II po win no za wie rać
nie mniej niż 1% sa po ge nin w prze li cze niu na
ru sko ge ni ny (mie sza ni na ne o ru sko ge ni ny i ru -
sko ge ni ny). Kłą cze ru szczy ka za wie ra sa po ni ny
ste ry do we (sta no wią ce oko ło 4-6% – ru scy -
na, ru sko ge ni na, ne o ru sko ge ni na, ru sko zyd),
al ka lo i dy (spar te i na, ty ra mi na), fla wo no i dy, 
fi to ste ro le (si to ste rol, stig ma ste rol, kam pe ste -
rol), ben zo fu ran, nie na sy co ne kwa sy tłu szczo -
we (kwas li gno ce ro wy), ku ma ry ny, kwas gli -
ko lo wy, tri ter pe ny, ole jek ete rycz ny, związ ki
mi ne ral ne i ży wi ce[7].

Ist nie ją do wo dy, że wy ciąg z ru szczy ka
zwięk sza na pię cie ścian na czyń żyl nych,
zmniej sza ad he zję leu ko cy tów i ko mórek
wie lo ją drza stych do śród błon ka. Do dat ko wo
zmniej sza rów nież wy na czy nie nie bia łek
w przy pad ku po ja wie nia się obrzę ku, a tak że
zwięk sza prze pływ żyl ny i ci śnie nie po wra ca -
ją cej krwi żyl nej. Dzia ła nie ob kur cza ją ce
wzglę dem na czyń żyl nych ze zmia na mi ży la -
ko wa ty mi jest za leż ne od daw ki i ule ga na si le -
niu pod wpły wem cie pła. Ni niej sze dzia ła nie
jest zwią za ne z bez po śre dnim po bu dza niem
re cep to rów post sy nap tycz nych oraz uwol -
nie niem no ra dre na li ny z za koń czeń ner wo -
wych. Za ob ser wo wa no po nad to, że wy ciąg
z ru szczy ka wa run ku je tak że wzrost ci śnie nia
żyl ne go krwi, zwięk sze nie na pię cia ścian na -
czyń krwio no śnych (zwią za ne z po bu dze -
niem re cep to rów post sy nap tycz nych oraz
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uwal nia niem no ra dre na li ny z za koń czeń ner -
wo wych), a tak że za po bie ga za sto jo wi krwi
i lim fy w na czy niach dzię ki na si la niu ich prze -
pły wu. Do dat ko wo za po bie ga wy stę po wa niu
obrzę ków i wy się ków oraz dzia ła wzmac nia -
ją co i uszczel nia ją co wzglę dem na czyń krwio -
no śnych i przy czy nia się do ich ob kur cza nia. 

War to za zna czyć, że za war te w ru szczy -
ku sa po ni ny wzmac nia ją i to ni zu ją na czy nia
krwio no śne i dzia ła ją rów nież prze ciw za pal -
nie, a tak że ha mu ją nadmier ne po sze rza nie
się na czyń żyl nych i za po bie ga ją po wsta wa -
niu ich nie szczel no ści. Sa po ni ny wy ka zu ją
rów nież dzia ła nie prze ciw za pal ne i prze ciw -
o brzę ko we, dzię ki cze mu wa run ku ją eli mi -
no wa nie do kucz li we go świą du i pie cze nia
to wa rzy szą ce go sta no wi za pal ne mu żył.
Związ ki te sta bi li zu ją też podło że, w którym
osa dzo ne są na czy nia żyl ne nóg. 

Istot ne zna cze nie ma tak że po zy ski wa na
z ru szczy ka ru sko ge ni na o wła ści wo ściach
prze ciw wy się ko wych i prze ciw za pal nych,
która rów nież wa run ku je zwięk sze nie na pię -
cia na czyń żyl nych, po pra wę krą że nie krwi
żyl nej oraz ochro nę struk tu ry na czyń krwio -
no śnych i lim fa tycz nych[8,9]. 

Ko lej ny skła dnik obe cny w kłą czu ru -
szczy ka – sa po no zy dy – prze ciw dzia ła z ko -
lei zwę że niu na czyń in du ko wa ne mu no ra -
dre na li ną i za pew nia przy wróce nie pra wi -
dło we go prze pły wu krwi. 

Ist nie ją wy ni ki ba dań po twier dza ją ce, że
eks trakt z ru szczy ka wa run ku je zwięk sze nie
kurcz li wo ści izo lo wa nych ścian na czyń żyl nych
i uszczel nie nie na czyń na dro dze ha mo wa nia
ak tyw no ści ela sta zy, dzię ki cze mu za pew nio ny
jest jed no cze śnie ła twiej szy prze bieg pro ce -
sów re sorp cji oraz zmniej sza nia obrzę ków
i wy się ków. Wy ni ki in nych ba dań kli nicz nych
po twier dza ją tak że sku tecz ność pre pa ra tów
z kłą czy ru szczy ka u pa cjen tów cier pią cych
z po wo du prze wle kłe go bólu po cho dze nia
żyl ne go i z opu chli zną nóg uwa run ko wa ną
złym krą że niem żyl nym. Po twier dzo no tak że
ko rzy st ne dzia ła nie eks trak tu z kłą cza ru szczy -

ka w scho rze niach wy ni ka ją cych z za sto ju krwi
w koń czy nach dol nych oraz opu chli zny
w obrę bie sta wów sko ko wych i stóp. Wska -
zu je się rów nież na trzy krot nie sil niej sze dzia -
ła nie eks trak tu z kłą czy ru szczy ka w po rów na -
niu do trzy me ty lo he spe ry dy ny w przy wra ca -
niu pra wi dło wej funk cji mię śni gład kich na czyń
żyl nych. Ru szczyk kol cza sty jest czę sto sto so -
wa ny w sko ja rze niu z he spe ry dy ną, wy ka zu ją -
cą zdol ność zmniej sza nia prze pu szczal no ści
na czyń wło so wa tych[10-12]. 

He spe ry dy na

He spe ry dy na jest na tu ral nie wy stę pu ją -
cym gli ko zy dem fla wa no nu zbu do wa nym
z fla wa no nu he spe re ty ny i di sa cha ry du ru ty -
no zy. Za li cza się ją do tzw. czyn ni ków ka pi -
lar nych ty pu P. Du że ilo ści he spe ry dy ny wy -
stę pu ją w owo cach cy tru sów – zwła szcza
po ma rań czach i cy try nach oraz zie lo nych
wa rzy wach[13]. 

He spe ry dy na jest prze ciw u tle nia czem
(przedłu ża też dzia ła nie wi ta mi ny C chro nią -
cej ścia ny na czyń przed dzia ła niem wol nych
ro dni ków)[14], wy ka zu je tak że dzia ła nie prze -
ciw za pal ne i prze ciw no wo two ro we oraz
dzia ła ochron nie na na czy nia krwio no śne
(m.in. zmniej sza ich prze pu szczal ność). Ist nie -
ją rów nież do wo dy po twier dza ją ce jej wpływ
na stę że nie cho le ste ro lu (ob ni ża nie). 

Me cha nizm ochron ne go dzia ła nia he spe -
ry dy ny wzglę dem na czyń krwio no śnych nie
zo stał cał ko wi cie po zna ny. Wia do mo, że he -
spe ry dy na zmniej sza nie tyl ko prze pu szczal -
ność drob nych na czyń, ale rów nież sa ma lub
w ko o pe ra cji z he spe re ty ną wy ka zu je dzia ła -
nie ochron ne wzglę dem ko mórek śród błon -
ka na czyń, chro niąc je przed nie do tle nie niem
na dro dze sty mu la cji okre ślo nych en zy mów
mi to chon drial nych (m.in. de hy dro ge na zy
bur szty nia no wej)[13]. He spe ry dy na po pra wia
tak że ela stycz ność na czyń krwio no śnych, za -
bez pie cza jąc je przed uszko dze niem i do dat -
ko wo po pra wia na pię cie ścia ny na czyń żyl -
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nych. Po twier dzo no rów nież, że wy wie ra
ko rzy st ny wpływ na mi kro krą że nie, zwięk -
sza jąc prze pływ i do tle nie nie krwi, za po bie -
ga jąc tym sa mym two rze niu się za sto jów
krwi w ży łach i po wsta wa niu obrzę ków. Po -
nad to ha mu je ak ty wa cję leu ko cy tów i za po -
bie ga wy stę po wa niu zja wi ska tzw. pu łap ki
leu ko cy tar nej i mi gra cji leu ko cy tów[15-22].

War to za zna czyć, że he spe ry dy na w kom -
bi na cji z gli ko zy dem fla wo no wym two rzy dio -
smi nę, która rów nież jest wy ko rzy sty wa na
w le cze niu nie wy dol no ści żyl nej[13,23-28].

Dio smi na

Dio smi na to na tu ral nie wy stę pu ją cy gli -
ko zyd, ana log na tu ral ne go fla wo no i du, który
moż na uzy skać z owo ców cy tru so wych i ro -
ślin z ro dzi ny Ru ta ce ae. Zwią zek ten jest
prze kształ ca ny przez flo rę je li to wą w dio -
sme ty nę, wchła nia ną na stęp nie szyb ko
z prze wo du po kar mo we go. Dio smi na wy ka -
zu je zdol ność zmniej sza nia prze pu szczal no -
ści na czyń krwio no śnych i jed no cze śnie wa -
run ku je wzrost na pię cia ścia ny na czyń. Dzię -
ki ha mo wa niu ad he zji leu ko cy tów do ścia ny
na czyń zmniej sza tak że wy dzie la nie me dia to -
rów za pa le nia, wy ka zu jąc tym sa mym dzia ła -
nie prze ciw za pal ne[29]. Wpływ dio smi ny na
zwięk sze nie na pię cia ścia ny żył jest po śre dni
– po przez ha mo wa nie ak tyw no ści en zy mu
roz kła da ją ce go no ra dre na li nę (przy czym
wzrost na pię cia żyl ne go jest za leż ny od po -
da nej daw ki). Do dat ko wo dio smi na po pra -
wia od pływ chłon ki, wpły wa na ob ni że nie ci -
śnie nia lim fa tycz ne go i zwięk sze nie licz by
czyn nych na czyń lim fa tycz nych[30,31].

Dio smi na jest naj czę ściej sto so wa na
w daw ce 450-900 mg na do bę, a jej sku -
tecz ność zo sta ła po twier dzo na w zmniej sza -
niu ta kich ob ja wów jak uczu cie cięż ko ści
nóg, obrzę ki i kur cze ły dek[32]. 

Wy ni ki wie lo o środ ko wych, ran do mi zo -
wa nych ba dań kli nicz nych do wo dzą, że dio -
smi na w do bo wej daw ce 900 mg w po łą cze -

niu ze 100 mg he spe ry dy ny, oprócz stan dar -
do we go po stę po wa nia wa run ku ją ce go oczy -
szcze nie owrzo dze nia i le cze nie uci sko we,
zwięk sza rów nież o 47% szan sę za go je nia się
owrzo dze nia o śre dni cy mniej szej niż 10
cm[32,33]. Wy ni ki in nych ba dań prze pro wa dzo -
nych z udzia łem 36 tys. pa cjen tów wska zu ją
zaś na re duk cję ob ja wów zwią za nych z PNŻ
w przy pad ku 97% pa cjen tów i cał ko wi te ustą -
pie nie do le gli wo ści u 27% pa cjen tów. W ni -
niej szym ba da niu ana li zo wa no tak że to le ran -
cję dio smi ny, stwier dza jąc wy stę po wa nie
dzia łań nie po żą da nych je dy nie u nie co po nad
2% pa cjen tów[32]. W in nym du żym mię dzy na -
ro do wym ba da niu RE LIEF, prze pro wa dzo -
nym w 23 kra jach eu ro pej skich z udzia łem pa -
cjen tów le czo nych pre pa ra tem dio smi ny i he -
spe ry dy ny wy ka za no zna czą cą po pra wę
i re duk cję obrzę ków nóg oraz wzrost ja ko ści
ży cia[34]. Podob ne wy ni ki uzy ska no w ba da niu
prze pro wa dzo nym z udzia łem 256 cho rych
na PNŻ i le czo nych pre pa ra tem dio smi ny
w daw ce 600 mg na do bę[35].

Po chod ne ru ty ny

Po chod ne ru ty ny dzia ła ją ochron nie wo -
bec ścian na czyń wło so wa tych, zmniej sza ją
prze pu szczal ność ma łych na czyń, przy czy nia -
jąc się do ogra ni cze nia po wsta wa nia obrzę ków
i po wo du ją jed no cze śnie wzrost na pię cia i ela -
stycz no ści ścia ny na czyń krwio no śnych. Do -
dat ko wo, po da wa ne w du żych daw kach,
zwięk sza ją pla stycz ność bło ny ko mór ko wej
ery tro cy tów i prze ciw dzia ła ją agre ga cji trom -
bo cy tów, co wpły wa na po pra wę wa run ków
prze pły wu krwi w ma łych na czy niach. W ba -
da niach prze pro wa dzo nych z za sto so wa niem
be ta hy dro ksy e ty lo ru to zy du wy ka za no je go
udział w ogra ni cza niu stop nia mi kro an gio pa tii
i zwięk szo ne go prze są cza nia wło śnicz ko we go
oraz w re du ko wa niu obrzę ków u cho rych
z nie wy dol no ścią żyl ną, którzy odby wa ją dłu gie
podróże lot ni cze[36,37]. Do pre pa ra tów tej gru -
py na le żą: Ve no ru ton, Ve no trex, Tro xe ra tio. 
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Esku li na

Esku li na to sub stan cja wy stę pu ją ca przede
wszy st kim w ko rze ka szta now ca. Wy ka zu je
zdol ność ha mo wa nia ak tyw no ści hia lu ro ni da -
zy, dzię ki cze mu po pra wia szczel ność i ela -
stycz ność drob nych na czyń krwio no śnych.
Po nad to esku li na zmniej sza lub za trzy mu je
krwa wie nia. Wcho dzi w skład pre pa ra tów
Esce ven, Ae scu ven for te oraz Sa po ven T (za -
wie ra do dat ko wo ru ty nę)[38].

Escy na

Escy na jest głów nym czyn nym bio lo gicz -
nie skła dni kiem owo ców ka szta now ca. Wy ka -
zu je dzia ła nie prze ciw o brzę ko we (me cha -
nizm nie do koń ca wy ja śnio ny) i prze ciw wy -
się ko we, a tak że zdol ność zwięk sza nia
kurcz li wo ści i na pię cia ścia ny na czyń żyl nych[39].

Al ka lo i dy spo ry szu

Jed nym z pre pa ra tów z gru py al ka lo i dów
spo ry szu jest di hy dro er go kry sty na bę dą ca
an ta go ni stą re cep to rów se ro to ni ner gicz nych
w roz ga łę zie niach tęt nic szyj nych. Po nad to
wy ka zu je ona czę ścio we dzia ła nie an ta go ni -

stycz ne wzglę dem re cep to rów �-ad re ner -
gicz nych, szcze gól nie w obrę bie na czyń żyl -
nych. Di hy dro ksy e ro kry sty na jest m.in. sto -
so wa na w le cze niu cho ro by żyl nej oraz za -
krze po we go za pa le nia żył. Na ryn ku
far ma ceu tycz nym do stęp ny jest pre pa rat
zło żo ny Ve na corn, za wie ra ją cy di hy dro er -
go kry sty nę, esku li nę i ru to zyd[38].

In ne wy cią gi ro ślin ne

Do in nych wy cią gów ro ślin nych na le żą
pro an to cy ja ni do le uzy ski wa ne z pe stek bia -
łych wi no gron. Na ryn ku do stęp ny jest pre -
pa rat En do te lon, który wy ka zu je dzia ła nie
ochron ne wzglę dem ścia ny na czyń krwio -
no śnych i lim fa tycz nych. Po nad to wa run ku je
on zmniej sze nie prze pu szczal no ści i zwięk -
sze nie na pię cia ścia ny na czyń[38].

Pod su mo wa nie

W przy pad ku po pu la cji eu ro pej skiej czę -
stość wy stę po wa nia za bu rzeń funk cjo no wa -
nia ukła du żyl ne go koń czyn dol nych wy no si
od po wie dnio 25-50% (róż ne go stop nia ży -
la ki), 10-15% (ży la ki wi docz ne), 5-15%
(prze wle kła nie wy dol ność żyl na) i 1%



(owrzo dze nia ży la ko we). Le cze nie ży la ków
koń czyn dol nych obej mu je m.in. sto so wa nie
kom pre so te ra pii oraz pre pa ra tów far ma ceu -
tycz nych po cho dze nia na tu ral ne go. Na ryn -
ku far ma ceu tycz nym do stęp ne są le ki po cho -
dze nia na tu ral ne go za wie ra ją ce ben zo pi ro ny
(np. dio smi na, he spe ry dy na i ru ty na), sa po ni -
ny (np. ru scy na, escy na), al ka lo i dy spo ry szu
(di hy dro er go ta mi na i di hy dro er go kry sty na)
czy wy cią gi z in nych ro ślin[40]. Do naj czę ściej
sto so wa nych sub stan cji ro ślin nych na le żą fla -
wo no i dy, ta kie jak dio smi na i jej po chod ne,
he spe ry dy na oraz ru ty na i jej po chod ne.
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