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W przy pad ku me tod kla sycz nych dość
czę sto oka zy wa ło się, że przy no si ły ocze ki -
wa ne re zul ta ty do pie ro w mo men cie po łą -
cze nia ich ze so bą. Me to dy we wnątrz na czy -
nio we po zwo li ły na to miast w więk szo ści
przy pad ków osią gnąć za kła da ny efekt te ra -
peu tycz ny już pod czas jed no ra zo wej pro ce -
du ry. Me to da we wnątrz na czy nio wa sto so -
wa na jest w Sta nach Zjed no czo nych od po -
nad 10 lat, a zde cy do wa na więk szość pa -
cjen tów po sia da ją cych ży la ki jest nią le czo na.
W ostat nich la tach nadzie je po kła da ne są
w za sto so wa niu kle ju me dycz ne go oraz pa ry
wod nej. W Pol sce, ze wzglę du na re fun da cję
wy łącz nie me tod chi rur gicz nych, me to dy
en do wa sku lar ne wy ko ny wa ne są nie co rza -

dziej, choć nie wąt pli wie są przy szło ścią 
le cze nia prze wle kłej nie wy dol no ści żyl nej. 

Więk szość pa cjen tów zgła sza się z pro -
ble mem nie wy dol no ści żyl nej do pie ro
w mo men cie wy stą pie nia do le gli wo ści bólo -
wych z oba wy przed agre syw nym le cze niem
i dłu gim okre sem re kon wa le scen cji. Moż li -
wość wy le cze nia ży la ków bez ko niecz no ści
wy łą cze nia z pra cy czy co dzien nych ak tyw -
no ści, a tak że świa do mość mniej in wa zyj ne -
go za bie gu za chę ca ją pa cjen tów do pod ję cia
szyb szej de cy zji o umówie niu się do spe cja li -
sty. Dzię ki te mu chi rur dzy ma ją moż li wość
za po bie że nia dal sze mu roz wo jo wi cho ro by
i za pro po no wa nia pro st szych roz wią zań. 

Po szu ki wa nie za a wan so wa nych tech no lo gicz nie, sku tecz niej szych,
a przy tym mniej in wa zyj nych spo so bów le cze nia prze wle kłej nie wy -
dol no ści żyl nej do pro wa dzi ło do opra co wa nia i spo pu la ry zo wa nia 
me tod we wnątrz na czy nio wych, opie ra ją cych się na za mknię ciu cho rej 
ży ły la se rem, pa rą wod ną, kle jem czy środ kiem che micz nym. 

flebologia 

dr n. med. Wojciech Rybak 
ArsESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Lasoterapii
we Wrocławiu i Warszawie 

Metody endowaskularne 
w leczeniu przewlekłej
niewydolności żylnej



78

Pa cjen ci zaś uni ka ją w ten spo sób ko niecz -
no ści prze pro wa dza nia dłu gich i ob cią ża ją -
cych orga nizm pro ce dur me dycz nych. 

Po wierz chow ne zmia ny este tycz ne,
które po ja wia ją się na no gach – po sze rzo ne
na czyn ka, pa jącz ki – mo gą, choć wca le nie
mu szą, być ozna ką pro ble mu, który le ży głę -
biej. Jest to mo ment, kie dy war to za się gnąć
po ra dy le ka rza i wy ko nać USG z obra zo wa -
niem prze pły wu. Ba da nie ultra so no gra ficz ne
po mo że nam wy kryć więk szość scho rzeń
żył i tęt nic i pod jąć od po wie dnie kro ki, by nie
do pro wa dzić do dal sze go roz wo ju cho ro by.
Czę sto zda rza się, że pa cjen ci chcąc po zbyć
się szpe cą cych na czy nek, do wia du ją się
o prze wle kłej nie wy dol no ści żyl nej. Le cze nie
zmian este tycz nych na le ży roz po cząć po
zdia gno zo wa niu i wy le cze niu pro ble mu za -
sa dni cze go. Od wrot na ko lej ność nie mia ła by
sen su, gdyż efek ty le cze nia bę dą zni ko me
i krót ko trwa łe. Więk sze, nie wy dol ne ży ły nie
od pro wa dza ją od po wie dnio krwi z mniej -
szych na czyń, a te pod wpły wem prze cią że -
nia po sze rza ją się, two rząc wi docz ne pa jącz -
ki. Na wet je śli usu nie my zmia ny po wierz -
chow ne, a nie wy le czy my ge ne ru ją cych po -
wsta wa nie na czy nek ży la ków, pro blem bę -
dzie na wra cał. Po usu nię ciu ży la ków mo że -
my roz po cząć le cze nie este tycz ne.

Ry zy ko po wsta wa nia ży la ków zwięk sza
się z wie kiem, mi mo to dość znacz ną część
pa cjen tów sta no wią oso by mło de, ob cią żo -
ne ge ne tycz nie oraz te pro wa dzą ce sie dzą -
cy lub sto ją cy tryb ży cia. Ży la ki są nie wąt pli -
wie cho ro bą kra jów roz wi nię tych, bo wiem
wpływ na roz wój cho ro by ma współ cze sny
styl ży cia. Bar dzo waż ne jest uświa do mie nie
osób zma ga ją cych się z pro ble ma mi etio lo -
gii na czy nio wej o moż li wo ściach, ja kie przy -
no si nam współ cze sna me dy cy na. Wi zy ta
u fle bo lo ga oraz prze pro wa dze nie USG
z obra zo wa niem prze pły wu roz wie je wąt -
pli wo ści i opa nu je lęk przed le cze niem. Je śli
USG wy ka że, że ży ły po wierzch nio we są

nie wy dol ne, wów czas mo że my dać pa cjen -
to wi dwie moż li wo ści le cze nia. Pierw sza to
le cze nie chi rur gicz ne, re fun do wa ne przez
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia, dru ga to le -
cze nie we wnątrz na czy nio we. W tej chwi li
na wet pa cjen tom z bar dzo za a wan so wa ny -
mi, wie lo let ni mi ży la ka mi mo że my za pro -
po no wać efek tyw ne i ma ło in wa zyj ne le cze -
nie. Nie li cząc wzglę dów fi nan so wych, le -
cze nie we wnątrz na czy nio we sta no wi zde -
cy do wa nie atrak cyj niej szą ofer tę dla pa cjen -
ta ani że li le cze nie ope ra cyj ne. Głów ną za le -
tą me tod jest ich ma ło in wa zyj ność, bez bo le -
sność oraz znacz nie krót sza re kon wa le scen -
cja. Me to dy te są więc jak by od wrot ne do
kla sycz ne go strip pin gu, a co wię cej – pa cjent
nie le ży w łóż ku po za bie gu. Po nad to ba da -
nia po ka zu ją, że w me to dach en do wa sku -
lar nych pro blem ży la ków na wro to wych wy -
stę pu je zde cy do wa nie rza dziej (<25%) niż
w przy pad ku kla sycz ne go strip pin gu, gdzie
ry zy ko po wro tu sza co wa ne jest 30-80%
przy pad ków w cią gu 5 lat od za bie gu. Za
me to da mi we wnątrz na czy nio wy mi prze ma -
wia ją tak że wzglę dy este tycz ne, bo wiem nie
po zo sta wia ją dłu go trwa le wi docz nych śla -
dów. Co wię cej, pro ce du ry te nie są wy klu -
czo ne dla osób ob cią żo nych nadwa gą czy
in ny mi cho ro ba mi. Prze ciw wska za nia ogra -
ni cza ją się do wa dy ser ca, za bu rze nia krzep -
nię cia, cięż kie go uszko dze nia wą tro by. U ta -
kich osób prak tycz nie je dy ną moż li wo ścią
jest dzia ła nie do ra źne, po le ga ją ce na no sze -
niu wy ro bów uci sko wych o stop nio wa nym
uci sku. Kom pre sjo te ra pia co praw da nie
usu nie ży la ków, mo że na to miast za ha mo -
wać po stęp cho ro by.  

Bez wzglę dnie do le ka rza po win ny zgło -
sić się oso by, u których po ja wią się wy pu kłe
zmia ny o cha rak te rze po sze rzo nych żył na
łyd kach, udach lub pod ko la na mi, od czu wa -
ją ce du ży dys kom fort zwią za ny z obrzę kiem,
uczu ciem cięż ko ści i bo le sno ścią koń czyn.
Nie po ko ją ce są rów nież zmia ny za pal ne
w oko li cy ko stek i na łyd kach, a w skraj nych



przy pad kach po ja wie nie się owrzo dzeń, czy -
li trud no go ją cych się ran, co po win no sta no -
wić sy tu a cję alar mo wą, skła nia ją cą do na tych-
mia sto we go uda nia się do chi rur ga. Podob na
sy tu a cja wy stę pu je w przy pad ku osób z ob -
ja wa mi su ge ru ją cy mi za pa le nie żył – ból, za -
czer wie nie nie, znacz ne miej sco we ocie ple -
nie i tkli wość, a w skraj nych przy pad kach wy -
so ka go rącz ka i du szność czy ból w klat ce
pier sio wej. Wi zy ta u fle bo lo ga za le ca na jest
rów nież w mo men cie, gdy na stą pi krwa wie -
nie z ży la ka bądź ob ser wu je się znacz ne po -
więk sze nie ży la ków. 

Ży la ki to po sze rzo ne ży ły z nie wy dol ny -
mi za staw ka mi. Nie ist nie ją sku tecz ne me to -
dy na pra wie nia za sta wek w ukła dzie żył po -
wierz chow nych. Uszko dzo ne ży ły mo że my
wy łącz nie usu nąć bądź za mknąć. Funk cje
zmie nio nych cho ro bo wo żył przej mu ją
wów czas te zdro we. W kla sycz nych me to -
dach zmie nio ne cho ro bo wo ży ły są usu wa -
ne z orga ni zmu. Me to dy en do wa sku lar ne
za my ka ją nie wy dol ną ży łę od środ ka, wy ko -
rzy stu jąc do te go ce lu wy so ką tem pe ra tu rę,
klej lub śro dek che micz ny. Me to da EVLT,
wy ko rzy stu ją ca świa tło la se ra, jest w Pol sce
po wszech nie zna na i sto so wa na. La ser pod -
świe tla nie wy dol ny pień żyl ny za po mo cą
wpro wa dzo ne go do je go wnę trza we nflo nu
włók na la se ro we go. Uwol nio na w ten spo -
sób ener gia po wo du je ob kur cze nie i za -
mknię cie nie wy dol nej ży ły, przez co nie ma

po trze by jej usu wa nia. Me to da ma jed nak
pew ne ogra ni cze nia. Włók no la se ra nie
nada je się do za mknię cia żył o krę tym prze -
bie gu. Fran cu ska fir ma Cer ma Ve in, która
spe cja li zu je się w od kry wa niu in no wa cyj -
nych, lecz jak naj mniej in wa zyj nych roz wią -
zań we fle bo lo gii, opra co wa ła i wpro wa dzi ła
na ry nek me to dę, opie ra ją cą się na wy ko rzy -
sta niu pa ry wod nej Ste am Ve in Sc le ro sis,
w skrócie SVS. Me to da ta sta no wi istot ny
krok w roz wo ju no wo cze snych tech no lo gii
w le cze niu ży la ków, bo wiem ja ko je dy na po -
zwa la na za mknię cie nie mal że każ dych ży la -
ków pod czas jed nej pro ce du ry, za rów no
głę bo ko osa dzo nych pni żyl nych jak i tych
wi docz nych, a co wię cej skra ca pro ces le -
cze nia „du żych ży la ków”. W przy pad ku „du -
żych ży la ków” o krę tym prze bie gu nie rzad ko
ko niecz ne by ło prze pro wa dze nie za bie gu
chi rur gicz ne go usu nię cia ży la ków (mi ni fle -
bek to mia), uzu peł nia ją ce go le cze nie we -
wnątrz na czy nio we. Na ry nek pol ski me to da
zo sta ła wpro wa dzo na w 2012 ro ku i z po -
wo dze niem jest prak ty ko wa na przez więk -
sze kli ni ki fle bo lo gicz ne. Isto tą za bie gu jest
wy ko rzy sta nie pa ry wod nej, która do pro wa -
dza do zni szcze nia śród błon ka i zwłók nie nia
bło ny środ ko wej, co w efek cie do pro wa dza
do za mknię cia nie wy dol nej ży ły. Czy sta wo -
da, do star cza na w mi kro daw kach pod po sta -
cią sprę żo nej pa ry wod nej, prze no si ener gię
nie zbęd ną do za mknię cia ży ły. Spe cjal ny
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prze twor nik daw ku je ilość pa ry do środ ka
na czy nia. Ży ły o więk szej śre dni cy po trze bu -
ją bo wiem kil ku krot nej daw ki i wię cej cza su
do ich za mknię cia. Pa ra wtry ski wa na jest na
koń cu cew ni ka, wpro wa dzo ne go do ży ły
po przez we nflon. Pa cjent pod czas za bie gu
mo że od czu wać nie wiel ki dys kom fort, jest
on jed nak nie po rów ny wal ny z bólem pod -
czas oraz po kla sycz nym za bie gu. U więk -
szo ści pa cjen tów nie ma ko niecz no ści za ży -
wa nia le ków prze ciw bólo wych. Po za zwięk -
sze niem kom for tu pa cjen ta i wzglę da mi
este tycz ny mi, chy ba naj więk szą za le tą me to -
dy jest jej do stęp ność przy za my ka niu żył
o zbyt płyt kim po ło że niu pod skórą lub krę -
tym prze bie gu, np. od cin ko wo zmie nio nych
czy po za krze po wych, które nie kwa li fi ku ją się
do in nych pro ce dur ze wzglę du na trud ność
w przej ściu cew ni kiem we wnątrz na czy nio -
wym. Me to da spraw dza się tak że w le cze niu
ży la ków na wro to wych. Za bieg prze pro wa -
dza się w znie czu le niu miej sco wym. Przed
za bie giem, pod kon tro lą USG, le karz okre śla

prze bieg ży la ków, czy li ma pu je ży ły w ce lu
za zna cze nia uj ścia ży ły od pi szcze lo wej i od -
strzał ko wej, a tak że uj ścia ży la ków nie wy dol -
nych pni prze szy wa ją cych. Na stęp nie pie lę -
gniar ka przy go to wu je pa cjen ta do za bie gu,
znie czu la jąc go. W ży łach od pi szcze lo wych
i ży la kach o więk szej śre dni cy umie szcza ne
są we nflo ny, przez które wpro wa dza ny jest
na stęp nie cien ki cew nik, przez który z ko lei
do star cza na jest sprę żo na pa ra wod na. Od
po cząt ku do koń ca za bie gu le karz mo ni to ru -
je je go prze bieg na ekra nie USG, co zwięk -
sza bez pie czeń stwo i kon tro lę w trak cie je -
go trwa nia. Ca ła pro ce du ra trwa śre dnio od
20-40 min. Za mknię te pa rą wod ną na czy nie
ule ga zwłók nie niu. Po za bie gu prak tycz nie
je dy nym za le ce niem jest ruch i no sze nie
spe cjal nej po ńczo chy o stop nio wa nym uci -
sku. Kom pre sjo te ra pia po pra wia od pływ
krwi żyl nej i chłon ki, sta no wi więc waż ne
uzu peł nie nie wszel kich me tod le cze nia
prze wle kłej nie wy dol no ści żyl nej. Wy ro by
uci sko we na le ży no sić przez kil ka ty go dni,
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w za leż no ści od stop nia za a wan so wa nia
cho ro by. Pierw sza wi zy ta kon trol na usta la na
jest zwy kle po 7-14 dniach po za bie gu. Pa -
cjent mo że wrócić do co dzien nych ak tyw -
no ści, nie ma ko niecz no ści przej ścia na urlop
cho ro bo wy. Wy ją tek sta no wią oso by, które
po sia da ją sie dzą cy lub sto ją cy cha rak ter pra -
cy. W nie których przy pad kach ko niecz ne
jest le cze nie uzu peł nia ją ce, po le ga ją ce na
za mknię ciu po zo sta łych drob nych ży la ków
skle ro te ra pią. 

W ostat nich la tach co raz wię cej mówi się
tak że o kle je niu ży la ków. Za bieg z wy ko rzy -
sta niem in no wa cyj ne go kle ju tkan ko we go
po le ga na za skle pie niu ży la ka po przez wpro -
wa dze nie go we wnątrz na czy nia. Głów ną
za le tą me to dy jest ma ło in wa zyj ność, a tak że
brak ko niecz no ści za sto so wa nia znie czu le nia.
Me to da po zwa la osią gnąć za do wa la ją ce re -
zul ta ty, choć w po rów na niu z me to dą la se -
ro wą czy pa ro wą, ze wzglę du na koszt kle ju,
jest me to dą ma ło opła cal ną. 

Me to dy en do wa sku lar ne po zwa la ją
unik nąć na cięć skóry i po wi kłań zwią za nych
z kla sycz nym za bie giem ope ra cyj nym. Świa -
tło wód la se ra, cew nik, który do star cza pa rę
wod ną, moż na wpro wa dzić przez we nflon
bądź w przy pad ku grub szej skóry przez
cien ki cew nik. Nie ma więc ko niecz no ści na -
ci na nia skóry, dzię ki cze mu mo że my osią -
gnąć bar dzo do bre efek ty este tycz ne. Za -
mknię te nie wy dol ne ży ły ule ga ją zwłók nie -
niu i czę sto prze sta ją być wi docz ne na wet
pod czas ba da nia USG. Nie mo że my jed nak
za po mi nać, że usu wa ne są wy łącz nie ży ły
zmie nio ne cho ro bo wo, re szta żył po zo sta -

je. Bar dzo waż na jest więc pro fi lak ty ka
wtór na. Je śli pa cjent nie bę dzie sto so wać się
do za le ceń le ka rza, nie zmie ni sty lu ży cia
i nie za dba od po wie dnio o wła sne no gi, ży -
la ki mo gą po wrócić.

Na szczę ście w więk szo ści przy pad ków
wy nik ba da nia USG jest pra wi dło wy. Mo że -
my się wów czas za jąć szpe cą cy mi no gi pa -
jącz ka mi. Ży la ki mo że my usu nąć jed no ra zo -
wą pro ce du rą, ale le cze nie zmian este tycz -
nych to pro ces, cią gną cy się czę sto mie sią ca -
mi. Po sze rzo ne na czyn ka mo że my zli kwi -
do wać skle ro te ra pią, opie ra ją cą się na po da -
niu środ ka che micz ne go bądź od po wie dnio
do bra ną la se ro te ra pią. Zwy kle le cze nie roz -
po czy na my od skle ro te ra pii, która za le ca na
jest w przy pad ku żył o nie co więk szej śre -
dni cy. Je śli to ko niecz ne, za bieg moż na po -
wtórzyć po ok. 2 ty go dniach. Drob ne pa -
jącz ki za my ka my naj czę ściej la se rem
Nd:Yag. W przy pad ku du żej ilo ści na czy nek,
za le ca na jest se ria za bie gów w od stę pach
ok. 6 ty go dni. Dla osią gnię cia jak naj lep sze -
go efek tu te ra peu tycz ne go czę sto sto so wa -
ne są obie me to dy.

Dzię ki po stę po wi tech no lo gicz ne mu pa -
cjen ci ma ją moż li wość wy le cze nia na wet
„ho do wa nych” przez wie le lat ży la ków ma -
ło in wa zyj ny mi me to da mi. Pro ce du ry są
krót kie, bez bo le sne, nie wy łą cza ją pa cjen ta
z co dzien nych za jęć i co naj waż niej sze – są
bar dzo sku tecz ne. Co wię cej, każ dy rok
przy no si no we roz wią za nia, by je szcze bar -
dziej po pra wić kom fort i bez pie czeń stwo
pa cjen ta. 
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