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STRESZCZENIE:    Cel: Celem niniejszego badania było porównanie wyników podejścia oszczędzającego i strippingu wielkich żył odpiszcze-
lowych (WŻO) w ramach operacji Trendelenburga w leczeniu żylaków. 

  Metody: Niniejsze badanie było prospektywnym, randomizowanym badaniem z udziałem pacjentów z pierwotnymi żylakami 
poddawanych leczeniu operacyjnemu metodą Trendelenburga. Na przestrzeni 16 miesięcy badania gromadzono dane pacjentów 
poddawanych leczeniu operacyjnemu, w tym pomiary średnicy WŻO poniżej kolana z wykorzystaniem ultrasonografii dupleksowej 
oraz ocenę w zmodyfikowanej skali ciężkości chorób układu żylnego (rVCSS) przed operacją oraz 2, 4 i 8 tygodni po operacji. 

  Wyniki: Do badania włączono 36 pacjentów poddanych operacji metodą Trendelenburga. U 19 pacjentów oszczędzono WŻO, 
natomiast u 17 wykonano stripping WŻO tuż poniżej kolana po podwiązaniu wielkiej żyły odpiszczelowej przy żyle udowej.  
W grupie leczenia oszczędzającego odnotowano znaczny spadek średnicy WŻO poniżej kolana (19% po 2 miesiącach) i wyniku  
w skali rVCSS (60,8%). W grupie pacjentów poddanych zabiegowi strippingu obserwowano niemal takie samo obniżenie średnicy 
WŻO poniżej kolana (19,6% po 2 miesiącach) i wyniku w skali rVCSS (66,3%). Nie stwierdzono jednak istotnych różnic między 
obiema grupami w zakresie zmian w średnicy WŻO (p = 0,467) i wyniku w skali rVCSS (p = 0,781). 

  Wnioski: Zabieg Trendelenburga z oszczędzeniem WŻO może być elementem rutynowego leczenia żylaków w przypadkach, 
gdy wymagana jest operacja chirurgiczna. 

SŁOWA KLUCZOWE: operacja Trendelenburga, oszczędzenie WŻO, stripping WŻO, zmodyfikowana skala ciężkości klinicznej chorób układu żylnego  
 (rVCSS), żylaki 

ABSTRACT:    Objective: The purpose of this study was to compare the outcome of the great saphenous vein (GSV) sparing versus stripping 
during Trendelenburg operation for varicose veins.

  Methods: This was a prospective randomized study of primary varicose vein patients who underwent Trendelenburg operation. 
Data of patients operated on over a period of 16 months was collected, including: below knee GSV diameter by Duplex Ultrasound 
and revised venous clinical severity score (rVCSS), calculated preoperatively and postoperatively at 2nd, 4th, and 8th week.

  Results: A total of 36 patients undergoing Trendelenburg operation were included in the study. Nineteen patients underwent 
GSV sparing while 17 underwent stripping of GSV till just below the knee after juxtafemoral flush ligation of the great 
saphenous vein. There was a significant decrease in the below-knee GSV diameter (19% after 2 months) and rVCSS (60.8%) 
in the sparing group. The stripping group also showed an almost similar decrease in below-knee GSV diameter (19.6% after  
2 months) and rVCSS (66.3%). However, no significant difference was found between the two groups in terms of change in 
GSV diameter (P = 0.467) and rVCSS (P = 0.781). 

 Conclusion: Trendelenburg procedure with sparing of GSV can be done routinely for operative management of varicose veins,  
 where surgery is needed.    

KEYWORDS:  GSV sparing, GSV stripping, revised venous clinical severity score (rVCSS), trendelenburg operation, varicose veins 

WPROWADZENIE

Żylaki, będące obciążeniem chorobowym 10–15% mężczyzn i 20–25%  
kobiet są istotną przyczyną obniżenia jakości życia [1]. Udział w roz-
woju żylaków przypisuje się różnym czynnikom ryzyka, w tym: cią-
ży, wywiadowi rodzinnemu, wysokiemu wskaźnikowi masy ciała  

WYKAZ SKRÓTÓW

BMI – wskaźnik masy ciała 
POU – połączenia odpiszczelowo-udowe 
rVCSS – skala ciężkości chorób układu żylnego 
WŻO – wielkie żyły odpiszczelowe
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i długotrwałej pracy w pozycji stojącej [2]. Żylaki są wynikiem 
patologicznego zwiększenia ciśnienia hydrostatycznego w żyłach 
kończyn dolnych, co prowadzi do powikłań, takich jak: obrzęk, 
ból, zapalenie, przebarwienia skóry, zgrubienie skóry, swędzenie 
i owrzodzenia [3]. Klasyfikacja CEAP to kliniczna, etiologiczna, 
anatomiczna i patologiczna klasyfikacja żylaków przedstawiona 
przez Międzynarodową Konferencję ws. Ustalenia Konsensusu 
w zakresie Leczenia Przewlekłej Choroby Żylnej w 1994 i zmie-
niona w 2004 r. [4]. 

W 2008 r., jako uzupełnienie klasyfikacji CEAP i pomoc w uzy-
skaniu lepszego wglądu w stan pacjenta, opracowano zmodyfi-
kowaną skalę ciężkości klinicznej chorób układu żylnego, obej-
mującą 10 deskryptorów, z których każdy oceniany jest w skali 
od 0 do 3 (Tab. I.) [5–7]. 

Najczęstszą i najpewniejszą metodą badania żylaków jest ultra-
sonografia dupleksowa żył. W technice tej wykorzystuje się ob-
razowanie w trybie B oraz ocenę przepływu w trybie Dopplera 
pulsacyjnego do określenia widoczności i ściśliwości żył oraz 
przepływu i wzmocnienia żylnego. Dostępne są różne meto-
dy leczenia żylaków, w tym z wykorzystaniem: escyny, flawo-
noidów, terapii uciskowej, wewnątrzżylnej ablacji termicznej, 
skleroterapii i chirurgii otwartej [8]. Operacja otwarta w posta-
ci podwiązania połączenia odpiszczelowo-udowego (POU) ze 
strippingiem wielkich żył odpiszczelowych (WŻO) jest „złotym 
standardem” w leczeniu żylaków, lecz sam stripping wiąże się 
z występowaniem powikłań, takich jak: krwiaki, obrzęk i ból.  

DESKRYPTOR PUNKTACJA

Brak (0) Stopień łagodny (1) Stopień umiarkowany (2) Stopień ciężki (3)

1. Ból lub inny dyskomfort 
(obolałość, uczucie 
ciężkości, zmęczenie, 
bolesność, pieczenie)

Brak
Sporadyczny ból lub dyskomfort 
nieograniczający regularnej codziennej 
aktywności

Codzienny ból lub dyskomfort, który 
zakłóca, lecz nie uniemożliwia, 
regularną codzienną aktywność

Codzienny ból lub dyskomfort, który 
ogranicza najbardziej regularną 
aktywność codzienną

2. Żylaki Brak

Nieliczne, rozproszone żylaki  
w obszarze ograniczonym do odgałęzień 
żylnych lub klastrów. Obecność tzw. 
„corona phlebectatica” (wieńca żylnego), 
definiowanej jako obecność 5 sinych 
teleangiektazji na wewnętrznej,  
a niekiedy zewnętrznej krawędzi stopy

Liczne żylaki w obszarze 
ograniczonym do łydki lub uda

Wiele żylaków w obszarze 
ograniczonym obejmującym 
zarówno łydkę, jak i udo

3. Obrzęk żylny Brak Obrzęk ograniczony do okolicy stopy 
i kostki

Obrzęk rozciągający się powyżej 
kostki, ale poniżej kolana

Obrzęk rozciągający się do kolana 
lub powyżej kolana

4. Przebarwienia skóry Brak Przebarwienia w obszarze 
ograniczonym do okolicy kostki

Rozmyte przebarwienia obejmujące 
obszar dolnej trzeciej części łydki

Rozmyte przebarwienia obejmujące 
obszar większy niż dolna trzecia 
część łydki

5. Stan zapalny Brak Stan zapalny w obszarze ograniczonym 
do okolicy kostki

Stan zapalny obejmujący obszar 
dolnej trzeciej części łydki

Stan zapalny obejmujący obszar 
większy niż dolna trzecia część łydki

6. Stwardnienie Brak Stwardnienie w obszarze 
ograniczonym do okolicy kostki

Stwardnienie obejmujące obszar 
dolnej trzeciej części łydki

Stwardnienie obejmujące obszar 
większy niż dolna trzecia część łydki

7. Liczba aktywnych 
owrzodzeń Brak 1 owrzodzenie 2 owrzodzenia >3 owrzodzenia

8. Czas występowania 
owrzodzeń

Brak 
aktywnych 
wrzodów

Owrzodzenia występujące przez <3 
miesięcy

Owrzodzenia występujące przez 3–12 
miesięcy

Owrzodzenia występujące przez >12 
miesięcy

9. Rozmiar aktywnych 
owrzodzeń

Brak 
aktywnych 
owrzodzeń

Owrzodzenie o średnicy <2 cm Owrzodzenie o średnicy 2–6 cm Owrzodzenie o średnicy >6 cm

10. Stosowanie terapii 
uciskowej Brak Nieregularne użytkowanie Noszenie pończoch przez większość 

dni
Pełne przestrzeganie zaleceń 
dotyczących noszenia pończoch

Tab. I.  Zmodyfikowana skala ciężkości klinicznej chorób układu żylnego [5, 6, 7].

PARAMETR GRUPA

Operacja 
oszczędzająca
(n = 19)

Stripping
(n = 17) Wartość p

Wiek (lata) 34.68 ± 12.55 38,29 ± 10,41 0,353

Płeć
      Mężczyźni
      Kobiety

17 (89,5%)
2 (10,5%)

14 (82,4%)
3 (17,6%)

0,650

Palenie tytoniu  
w wywiadzie 10 (52,6%) 8 (47,1%) 0,738

BMI (kg/m2) 25,23 ± 4,99 25,25 ± 2,65 0,466

Czas trwania objawów 
(lata) 4,92 ± 4,20 3,24 ± 1,30 0,486

Ból 16 (84,2%) 14 (82,4%) 1,000

Skurcze nocne 4 (21,1%) 2 (11,8%) 0,662

Swędzenie 4 (21,1%) 5 (29,4%) 0,706

Przebarwienia 10 (52,6%)) 9 (52,9%) 0,985

Stwardnienie 2 (10,5%) 3 (17,6%) 0,650

Obrzęk 7 (36,8%) 11 (64,7%) 0,095

Owrzodzenie 3 (15,8%) 1 (5,9%) 0,605

Terapia uciskowa
      Stosowana
      Niestosowana

9 (47,4%)
10 (52,6%)

10 (58,8%)
7 (41,2%)

0,492

Tab. II.  Demograficzny rozkład przypadków.
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Z tego powodu zaczęto stosować samo podwiązanie POU 
z oszczędzeniem WŻO, dla którego wykazano obiecujące re-
zultaty i obniżenie śmiertelności wśród pacjentów poddawanych 
leczeniu żylaków pierwotnych [9].

Niniejsze badanie przeprowadzono w celu porównania wyni-
ków operacji Trendelenburga prowadzonych w leczeniu żylaków 
z oszczędzeniem wielkiej żyły odpiszczelowej w porównaniu z ope-
racjami obejmującymi stripping tej żyły pod względem zmian w za-
kresie wyników zmodyfikowanej skali ciężkości klinicznej chorób 
układu żylnego oraz średnicy WŻO poniżej stawu kolanowego.

METODY

Niniejsze badanie było prospektywne, randomizowane, prowadzo-
ne wśród pacjentów poddawanych operacji w ramach leczenia ży-
laków pierwotnych między styczniem 2019 a kwietniem 2020 r. we 
Wszechindyjskim Instytucie Nauk Medycznych w Rishikesh, stan 
Uttarakhand, Indie. Protokół badania został zatwierdzony przez Ko-
misję Bioetyczną instytucji (nr ref. 283/IEC/PGM/2018). Od wszyst-
kich uczestników badania uzyskano świadomą zgodę na udział. Do 
badania włączono pacjentów z żylakami pierwotnymi z niedroż-
nością POU stopnia 2.–6. wg klasyfikacji CEAP i w wieku od 18 
do 65 lat. Z badania wyłączono osoby z: niewydolnością połącze-
nia odpiszczelowo-podkolanowego, izolowaną niedrożnością żył 
przeszywających, zakrzepicą żył głębokich, chorobą nawrotową,  

Porównanie punktów 
czasowych

Zmiana średnicy WŻO (mm) poniżej kolana: średnica przedoperacyjna a średnica w badaniu 
kontrolnym

Porównanie grup pod względem 
różnicy między średnicą WŻO 
(mm) poniżej kolana mierzoną 
przed operacją i w badaniu 
kontrolnym

Operacja oszczędzająca WŻO Stripping WŻO

Średnia 
(SD) zmiana 
bezwzględna

Średnia 
(SD) zmiana 
procentowa

Wartość P  
dla zmiany  
w obrębie 
grupy

Średnia 
(SD) zmiana 
bezwzględna

Średnia 
(SD) zmiana 
procentowa

Wartość P  
dla zmiany  
w obrębie 
grupy

Wartość P 
dla zmiany 
bezwzględnej

Wartość P 
dla zmiany 
procentowej

2 tygodnie po operacji -0,85 (1,13) -9,4% (8,5) 0,079 -0,96 (1,70) -9,1% (9,8) 0,108 0,388 0,410

4 tygodnie po operacjii -1,26 (1,36) -14,4% (10,0) <0,001 -1,44 (2,15) -14,3% (11,8) <0,001 0,362 0,536

8 tygodni po operacji -1,61 (1,43) -19,0% (10,3) <0,001 -1,90 (2,57) -19,6% (13,7) <0,001 0,643 0,419

Średnica poniżej kolana WŻO (mm)

Wykonany zabieg
Wartość P dla porównania dwóch 
grup w każdym punkcie czasowym 
(test Wilcoxona)

Operacja oszczędzająca WŻO Stripping WŻO

Średnia (SD) Mediana (IQR) Średnia (SD) Mediana (IQR)

Przed operacją 7,87 (2,72) 7,00 (0,95) 7,88 (3,00) 7,00 (1,10) 0,937

2 tygodnie po operacji 7,02 (2,18) 6,40 (0,80) 6,92 (1,55) 6,60 (1,20) 0,787

4 tygodnie po operacji 6,61 (2,14) 6,10 (0,75) 6,45 (1,09) 6,40 (1,10) 0,739

8 tygodni po operacji 6,26 (2,14) 5,70 (0,95) 5,98 (0,85) 6,00 (1,10) 0,837

Wartość P dla zmian średnicy WŻO (mm) 
w czasie w obrębie każdej grupy (test 
Friedmana)

<0,001 <0,001

Wartość P dla zmian średnicy WŻO (mm) 
w czasie w obrębie każdej grupy (test 
Friedmana)

0,467

Tab. III.  Zmiana średnicy WŻO (mm) poniżej kolana: średnica przedoperacyjna a średnica w badaniu kontrolnym.

Tab. IV.  Różnica między grupami w zakresie zmiany średnicy WŻO poniżej kolana mierzonej przed operacją i po operacji.

chorobą wrodzoną i ciążą. Do badania w okresie jego trwania włą-
czono 36 pacjentów poddanych operacji metodą Trendelenburga. 
Pacjentów przypisano do grup poddawanych strippingowi lub nie-
poddawanych strippingowi (podejście oszczędzające) przy użyciu 
tabeli randomizacyjnej z oprogramowania GraphPad QuickCalcs 
(GraphPad 2018, San Diego, Kalifornia, USA). Do grupy poddawa-
nej strippingowi przypisano 17 pacjentów, u których w znieczule-
niu rdzeniowym wykonano stripping wielkiej żyły odpiszczelowej 
od pachwiny do lokalizacji poniżej stawu kolanowego. Do grupy 
poddawanej strippingowi przypisano 19 pacjentów, u których 
w znieczuleniu rdzeniowym wykonano podwiązanie wielkiej żyły 
odpiszczelowej przy połączeniu odpiszczelowo-udowym bez strip-
pingu. Zgodnie z opisem w Tab. I., dla każdego pacjenta w każdej 
z grup (ze strippingiem vs bez strippingu) zarejestrowano wynik 
w zmodyfikowanej skali ciężkości klinicznej chorób układu żyl-
nego (rVCSS) oraz średnicę wielkiej żyły odpiszczelowej poniżej 
kolana przed operacją oraz 2, 4 i 8 tygodni po operacji. Analizę 
statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS 
w wersji 23.0 (IBM, Armonk, Nowy Jork, USA). Do porówna-
nia obu grup pod kątem średnicy WŻO i wyniku w skali rVCSS 
w każdym punkcie czasowym użyto testu sumy rang Wilcoxona. 
Do zbadania zmian w średnicy WŻO poniżej kolana i wynikach 
w skali rVCSS zachodzących w czasie w obrębie każdej z grup 
użyto testu Friedmana. Do zbadania różnic występujących mię-
dzy grupami w zakresie zachodzących w czasie zmian w średnicy 
WŻO poniżej kolana i wynikach w skali rVCSS użyto uogólnionej 
metody szacowania równań.
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(Tab. VI.). Obniżenie wyniku w skali rVCSS oznacza poprawę kli-
niczną. Obniżenie wyniku w skali rVCSS zwiększa skuteczność za-
biegu, a także zadowolenie pacjenta.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Układ żylny kończyn dolnych obejmuje żyły powierzchniowe 
i głębokie żyły wraz z żyłami przeszywającymi, które łączą układ 
głęboki z układem powierzchniowym. W układzie żylnym, w tym 
w żyłach przeszywających, znajdują się zastawki umożliwiające 
jednokierunkowy przepływ krwi z układu głębokiego do układu 
powierzchniowego kierunku odogonowo-dogłowowym. Wielka 
żyła odpiszczelowa ma 10–20 zastawek, a jej prawidłowa średnica 
wynosi od 3 do 4 mm. Prawidłowy refluks przed zamknięciem za-
stawek trwa mniej niż 0,5 s [10]. Uszkodzenia zastawek spowodo-
wane zakrzepicą w żylakach wtórnych lub patologicznie podwyż-
szonym ciśnieniem hydrostatycznym mogą prowadzić do zaburzeń 
czynnościowych i anatomicznych, skutkując wyraźnym refluksem, 
a w konsekwencji wyższym ciśnieniem żylnym marszowym. Pro-
wadzi to do rozszerzania i rozciągania żył wskutek zniszczenia war-
stwy mięśniowej i proliferacji włókien kolagenowych. Zniszczenie 
ścian żylnych może prowadzić do szerokiego spektrum manife-
stacji żylaków, takich jak: rozszerzone żyły, obrzęk, przebarwienie 
związane z odkładaniem hemosyderyny, lipodermatoskleroza czy 
owrzodzenia [3]. Stopniująca przewlekłą niewydolność żylną klasy-
fikacja CEAP, zmieniona w 2004 r. przez American Venous Forum, 
definiuje żylaki jako poszerzone żyły podskórne o średnicy większej 

WYNIKI

Operacji Trendelenburga w leczeniu żylaków poddano w sumie 36 
pacjentów spełniających kryteria włączenia do badania. W tej gru-
pie 19 pacjentów oszczędzono WŻO, zaś u 17 wykonano stripping 
WŻO. Obie grupy były podobne pod względem: rozkładu wiekowego, 
procentowego udziału pacjentów obojga płci, wskaźnika masy ciała 
(BMI) i symptomatologii (Tab. II.). W grupie podejścia oszczędza-
jącego średnia średnica wielkiej żyły odpiszczelowej poniżej kolana 
uległa zmniejszeniu z 7,87 mm przed operacją do 6,26 mm (zmiana 
o 19%) w punkcie czasowym odpowiadającym upływowi 8 tygodni od  
operacji. Różnica ta była istotna statystycznie (p ≤ 0,001). W grupie 
poddawanej strippingowi średnia średnica wielkiej żyły odpiszcze-
lowej poniżej kolana uległa zmniejszeniu z 7,88 mm przed operacją 
do 5,98 mm (zmiana o 19,6%) w punkcie czasowym odpowiadają-
cym upływowi 8 tygodni od operacji. Różnica ta była istotna sta-
tystycznie (p ≤ 0,001) (Tab. III.). Nie stwierdzono różnicy między 
grupami w zakresie zmiany średnicy WŻO poniżej kolana mierzo-
nej przed operacją i po operacji (p = 0,467) (Tab. IV.). W grupie po-
dejścia oszczędzającego średnia wartość rVCSS uległa zmniejszeniu 
z 7,47 przed operacją do 2,47 (zmiana o 60,8%) w punkcie czasowym 
odpowiadającym upływowi 8 tygodni od operacji. Różnica ta była 
istotna statystycznie (p ≤ 0,001). W grupie poddawanej strippingowi 
średnia wartość rVCSS uległa zmniejszeniu z 7,47 przed operacją 
do 2,47 (zmiana o 66,3%) w punkcie czasowym odpowiadającym 
upływowi 8 tygodni od operacji. Różnica ta była istotna statystycz-
nie (p ≤ 0,001) (Tab. V.). Nie stwierdzono istotnej różnicy między 
grupami w zakresie trendu wyników w skali rVCSS (p = 0,781),  

Porównanie punktów 
czasowych

Zmiana wyniku w skali rVCSS: wartość przedoperacyjna a wartość w badaniu kontrolnym Porównanie grup pod względem 
różnicy w wynikach rVCSS 
mierzonych przed operacją 
i w badaniu kontrolnymOperacja oszczędzająca WŻO Stripping WŻO

Średnia 
(SD) zmiana 
bezwzględna

Średnia 
(SD) zmiana 
procentowa

Wartość P  
dla zmiany  
w obrębie 
grupy

Średnia 
(SD) zmiana 
bezwzględna

Średnia 
(SD) zmiana 
procentowa

Wartość P  
dla zmiany  
w obrębie 
grupy

Wartość P 
dla zmiany 
bezwzględnej

Wartość P 
dla zmiany 
procentowej

2 tygodnie po operacji -2,68 (1,95) -35,1% (19,3) 0,058 -2,65 (1,06) -35,5% (12,2) 0,067 0,408 0,924

4 tygodnie po operacji -4,21 (1,90) -55,2% (16,0) <0,001 -4,35 (1.32) -57,5% (12,8) <0,001 0,374 0,534

8 tygodni po operacji -4,68 (1,77) -60,8% (12,5) <0,001 -5,00 (1,32) -66,3% (7,2) <0,001 0,429 0,118

Tab. V.  Zmiana wyniku w skali rVCSS: wartość przedoperacyjna a wartość w badaniu kontrolnym.

Tab. VI.  Różnica w trendach wyników rVCSS w obu grupach: wartość przedoperacyjna a wartość w badaniu kontrolnym.

rVCSS

Wykonany zabieg
Wartość P dla porównania dwóch  
grup w każdym punkcie czasowym  
(test Wilcoxona)

Operacja oszczędzająca WŻO Stripping WŻO

Średnia (SD) Mediana (IQR) Średnia (SD) Mediana (IQR)

Przed operacją 7,74 (2,51) 7,00 (4,00) 7,47 (1,62) 8,00 (2,00) 0,898

2 tygodnie po operacji 5,05 (2,44) 4,00 (3,00) 4,82 (1,51) 5,00 (2,00) 0,923

4 tygodnie po operacji 3,53 (2,06) 3,00 (2,00) 3,12 (0,93) 3,00 (2,00) 0,830

8 tygodni po operacji 3,05 (1,58) 3,00 (1,00) 2,47 (0,62) 2,00 (1,00) 0,406

Wartość P dla zmian wyniku w skali rVCSS 
w czasie w obrębie każdej grupy (test 
Friedmana)

<0,001 <0,001

Całkowita wartość P dla porównania zmian 
wyniku w skali rVCSS w czasie pomiędzy 
dwiema grupami (uogólniona metoda 
szacowania równań)

0,781
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otwarta [13]. Otwarte leczenie chirurgiczne obejmujące stripping 
żyły odpiszczelowej jest standardem opieki od stuleci. Wyniki 
badania REACTIV wskazują, że leczenie chirurgiczne przyno-
si większą ulgę w objawach i poprawę jakości życia w porówna-
niu z terapią uciskową [14]. Bernardo Cunha i wsp. przebadali  
22 kończyny poddane operacji leczenia żylaków bez strippingu wiel-
kiej żyły odpiszczelowej, stwierdzając istotne zmniejszenie średnicy 
WŻO i poprawę wyników w skali rVCSS po upływie 3 miesięcy [9].  
Dwerryhouse i wsp. w 1999 r. badali 110 kończyn, porównując 
grupę pacjentów poddawanych strippingowi z grupą pacjen-
tów niepoddawanych strippingowi i wykazując znacznie niższy 
refluks w żyle resztkowej po upływie 5 lat w grupie pacjentów 
poddawanych strippingowi, co było wynikiem neowaskularyza-
cji [15]. W naszym badaniu w obu grupach stwierdzono znaczny 
spadek średnicy WŻO o 19% zmiany w grupie podejścia oszczę-
dzającego i o 19,6% w grupie strippingu po upływie 2 miesięcy. 
W przypadku porównań między obiema grupami uzyskane wy-
niki nie były statystycznie istotne. Również w odniesieniu do wy-
niku w skali rVCSS, w obu grupach odnotowano znaczny spa-
dek wartości, wynoszący po upływie 2 miesięcy 60,8% w grupie 
podejścia oszczędzającego i 66,3% w grupie strippingu. W przy-
padku porównań między obiema grupami uzyskane wyniki nie 
były statystycznie istotne.

WNIOSEK

Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko bólu, krwiaków i zasinień zwią-
zanych ze strippingiem WŻO oraz jednakową redukcję objawów dla 
obu omawianych metod, w przypadkach wymagających interwencji 
chirurgicznej można jako alternatywną opcję rozważyć podwiąza-
nie POU z oszczędzeniem WŻO. Ograniczeniem badania był mały  
rozmiar próby i krótki okres obserwacji kontrolnej. 

niż 3 mm [4]. Zmodyfikowaną skalę istotności klinicznej (rVCSS) 
wprowadzono w 2008 r. jako uzupełnienie klasyfikacji CEAP i po-
moc w uzyskaniu lepszego wglądu, szczególnie w przypadkach 
klasyfikowanych klinicznie jako stopnie 4–6. Skala obejmuje 10 
deskryptorów, z których każdy oceniany jest w skali od 0 do 3. 
W skład deskryptorów wchodzą: ból, obecność żylaków, obrzęk 
żylny, przebarwienie skóry, stan zapalny, stwardnienie, liczba ak-
tywnych owrzodzeń, długość występowania owrzodzeń, rozmiar 
aktywnych owrzodzeń i stosowanie terapii uciskowej [11]. Do roz-
poznawania przewlekłej niewydolności żylnej stosuje się różno-
rodne metody badawcze, wśród których „złotym standardem” jest 
pomiar marszowego ciśnienia żylnego, choć stosuje się go rzadko 
ze względu na jego inwazyjność [12]. Ultrasonografia dupleksowa 
żył, jako metoda nieinwazyjna, jest obecnie techniką pierwszego wy-
boru, zalecaną w wytycznych praktyki klinicznej. Technika ta łączy  
obrazowanie w trybie B i Doppler pulsacyjny, umożliwiając ocenę 
przepływu i morfologii układu żylnego. Zalecana wartość odcięcia 
refluksu dla układu odpiszczelowego wynosi 500 ms. W leczeniu 
żylaków dostępne są różne opcje terapeutyczne. W zmniejszaniu 
obrzęku, bóli i swędzenia stosuje się leki syntetyczne, takie jak: do-
besylan wapnia, benzaron, a także związki naturalne: escyna i fla-
wonoidy. Leczenie uciskowe w postaci elastycznych pończoch za-
pewniających ciśnienie na wysokości stawu skokowego w zakresie 
20–30 mm Hg, zostało uznane za pomocne w leczeniu wrzodów 
oraz pomocniczo po zabiegach ablacyjnych lub operacjach chirur-
gicznych. W leczeniu pajączków i teleangiektazji stosuje się sklero-
terapię. Szerokie uznanie w leczeniu żylaków zyskała wewnątrzżylna 
ablacja termiczna, będąca małoinwazyjną procedurą wykonywaną 
w ramach chirurgii jednodniowej pod miejscowym znieczuleniem 
nasiękowym skóry i tkanki podskórnej [8]. Do powikłań zabiegu 
należą: sińce, oparzenia skóry i zakrzepica wywołana ciepłem; 
dlatego też ablacja termiczna jest przeciwwskazana w przypad-
ku zbyt powierzchownych i krętych żył, gdzie opcją jest chirurgia 
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