
Po ja wia ją się obrzę ki, prze bar wie nia,
zwłók nie nia skóry a cza sa mi owrzo dze nia.
Cho ro ba przy bie ra róż ne sta dia:

• C0 – ob ja wy su biek tyw ne bez zmian
anato micz nych,

• C1 – pa jącz ki,
• C2 – ży la ki,
• C3 – obrzę ki,
• C4 – zmia ny tro ficz ne (prze bar wie nia,

zwłók   nie nia),
• C5 – zmia ny skór ne z wy go jo nym

owrzodze niem,
• C6 – zmia ny skór ne z otwar tym

owrzo dze niem. 

U więk szo ści pa cjen tów zmia nom ana to -
micz nym to wa rzy szą ob ja wy su biek tyw ne,
ta kie jak: uczu cie dys kom for tu i „cięż kich
nóg” (szcze gól nie wie czo rem), skur cze mię -
śni ły dek, rzad ko bóle. Więk szość ta kich pa -

cjen tów pod da je się le cze niu ope ra cyj ne mu.
Za rów no pa cjen tom nie za kwa li fi ko wa nym
do le cze nia ope ra cyj ne go, jak i ope ro wa -
nym, pro po nu je się tak że ku ra cje wspo ma -
ga ją ce, czy li te ra pię far ma ko lo gicz ną i kom -
pre sjo te ra pię (le cze nie uci skiem).

W le cze niu far ma ko lo gicz nym na le ży
odróż nić sto so wa nie le ków w ce lu ła go dze -
nia ob ja wów prze wle kłej nie wy dol no ści żyl -
nej od le cze nia po wi kłań cho ro by, ta kich jak:
za pa le nie żył po wierz chow nych, żył głę bo -
kich, skóry i tkan ki pod skór nej, owrzo dze nia
podu dzi. Far ma ko te ra pia jest naj po pu lar niej -
szym spo so bem le cze nia PNŻ z po wo du ła -
two ści jej sto so wa nia oraz przy stęp no ści le -
ków re je stro wa nych ja ko su ple men ty die ty,
które są do stęp ne bez re cep ty. Jest to wie lo -
krot nie nadu ży wa ny spo sób le cze nia, choć
przy no szą cy ko rzy ści w nie których sy tu a -
cjach. Na szczę ście więk szość pre pa ra tów

Prze wle kła nie wy dol ność żyl na (PNŻ) to ze spół za bu rzeń ana to micz -
nych i czyn no ścio wych żył koń czyn dol nych, do pro wa dza ją cy do co fa -
nia się krwi (re flu ksu) w obrę bie na czyń oraz za sto ju i nad ci śnie nia
w ukła dzie żyl nym. Po wo du je nadmier ną prze pu szczal ność wło śni -
czek, wy zwo le nie me dia to rów sta nu za pal ne go, uszko dze nie ba rie ry
wło śnicz ko wej. 

flebologia 

lek. med. Jarosław Rosochacki
Klinika Ambroziak w Warszawie

Wspomaganie
leczenia przewlekłej
niewydolności żylnej

50



51

ma nie wie le dzia łań ubocz nych, więc nie wy -
rzą dza ją one szkód. Ze wzglę du na  ko szty
i brak efek tu ku ra cji znie chę ca ją czę sto do dal -
sze go le cze nia. Od po wie dnio sto so wa ne, po -
tra fią jed nak zmniej szyć uciąż li we ob ja wy cho -
ro by.

Le ki o dzia ła niu fle bo tro po wym to:

• dio smi na, ru ty na 
• escy na, esku li na 
• do be sy lan wap nia
• su lo de ksyd

Dzia ła ją one przez uszczel nia nie ba rie ry
wło śnicz ko wej, zmniej sze nie lep ko ści krwi, po -
pra wę na pię cia ścia ny żyl nej i prze pły wu chłon -
ki oraz ochron ny wpływ na za staw ki. Po ja wia
się co raz wię cej do nie sień o ich sku tecz no ści
w le cze niu owrzo dzeń żyl nych czy za po bie ga -
niu uszko dze nia za sta wek po za pa le niach żył.

Le ki o dzia ła niu „ob ja wo wym”:

• mo czo pęd ne
• prze ciw za pal ne
• fi bry no li tycz ne
• an ty bio ty ki

Le ki o dzia ła niu „ob ja wo wym” są sto so wa -
ne w le cze niu po wi kłań PNŻ, po nie waż są
przy dat ne tyl ko w okre ślo nych wska za niach.
O ich daw ce i cza sie sto so wa nia mu si de cy do -
wać le karz, który pro wa dzi ku ra cję.

Nie ma wąt pli wo ści, że bar dzo sku tecz na,
za rów no w pro fi lak ty ce jak i le cze niu PNŻ, jest
kom pre sjo te ra pia. Le cze nie uci skiem zna ne
jest od sta ro żyt no ści. Już Hi po kra tes (460-377
p.n.e.) sto so wał ban da żo wa nie w le cze niu po -
wi kłań ży la ków. Dzię ki no wo cze snym tech no -
lo giom, po wsta ły do sko na łe pro duk ty uci sko -
we (raj sto py, po ń czo chy, pod ko la nów ki) oraz
ban da że o róż nym stop niu ela stycz no ści. Każ -
dy pa cjent z PNŻ mu si mieć roz wa żo ne wska -
za nia do le cze nia uci skiem i pra wie każ dy ta kie -
go le cze nia wy ma ga. Prze ciw wska zań do uci -
sku  jest nie wie le: za a wan so wa ne nie do krwie -
nie koń czyn, zmia ny za pal ne skóry, głę bo kie
za bu rze nia czu cia.
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Po ńczo chy pro du ko wa ne są w 4 kla sach uci -
sku:

• I kla sa – pro fi lak ty ka PNŻ (szcze gól nie
przy czyn ni kach ry zy ka), pro fi lak ty ka
w cią ży, nie wiel kie ży la ki podu dzi, pro fi -
lak ty ka za krze pi cy żyl nej.

• II kla sa – le cze nie PNŻ, po le cze niu ope -
ra cyj nym ży la ków, po skle ro te ra pii, le -
cze nie za pa le nia żył po wierz chow nych
i głę bo kich, pro fi lak ty ka ze spo łów po za -
krze po wych.

• III i IV kla sa – le cze nie za cho waw cze za -
a wan so wa nej nie wy dol no ści żył głę bo -
kich, obrzęk lim fa tycz ny.

Po ńczo chy z I kla są uci sku po win ny no sić
oso by, u których ro dzin nie wy stę pu ją ży la ki,
pra cu ją ce w po zy cji sto ją cej, ko bie ty w cią ży,
oso by unie ru cho mio ne (szpi tal, podróż). Po ń-
czo chy o II kla sie uci sku sto su je my u osób
z ob ja wo wą nie wy dol no ścią żyl ną, w trak cie
le cze nia za krze pi cy, po za bie gach ope ra cyj -

nych na ukła dzie żyl nym czy skle ro te ra pii.
Bar dzo waż ne, by  przez 2-3 la ta po prze by -
tym za krze po wym za pa le niu żył głę bo kich
sto so wać kom pre sje. Po zwa la to w znacz -
nym stop niu zmniej szyć ry zy ko po ja wia nia
się po la tach zmian skór nych i owrzo dzeń na
podu dziach. III i IV kla sa uci sku wy ma ga do
za kła da nia spe cjal ne go urzą dze nia i jest zle -
ca na tyl ko przez spe cja li stów, zaj mu ją cych
się naj cięż szy mi po sta cia mi nie wy dol no ści
żyl nej i chłon nej.

Cza sa mi lep szym roz wią za niem, szcze -
gól nie gdy po trzeb ny jest du ży ucisk, jest za -
sto so wa nie opa sek uci sko wych. Po nie waż
na ryn ku wy stę pu je bar dzo du żo ban da ży
o róż nym stop niu roz cią gli wo ści, wy bo ru
do ko nu je le karz.

Pod su mo wu jąc, na le ży pa mię tać, że le -
piej, by de cy du ją cy wpływ na spo sób na sze -
go le cze nia miał spe cja li sta, a nie na wet naj -
lep sza i naje fek tow niej sza re kla ma.
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