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Przewlekła niewydolność 
żylna jest jednym z najbar-
dziej rozpowszechnionych 
zespołów chorobowych na 
świecie. W 70% przypadków 
zmiany chorobowe doty-
czą żyły odpiszczelowej, a 
częstość ich występowania 
stwierdza się u 40-50% ko-
biet oraz 20-30% mężczyzn.

Do głównych czynników pato-
fizjologicznych choroby należą 
powszechnie znane czynniki ge-
netyczne, siedzący lub stojący 
tryb życia, brak aktywności fizycz-
nej czy długotrwała ekspozycja 
na wysoką temperaturę. Niestety  
u większości chorych, ze wzglę-
du na ich aktywność zawodową, 
czynniki te pozostają niemodyfiko-
walne, a zalecenia lekarskie mają 
jedynie charakter życzeniowy.

Ocena układu żylnego przed za-
biegiem operacyjnym pozostaje 
obecnie złotym standardem i po-
zwala na: 

 ▪ określenie wydolności żył 
powierzchownych i przeszy-
wających

 ▪ określenie wydolności układu 
żył głębokich

 ▪ określenie odmian anatomicz-
nych

 ▪ określenie warunków anato-
micznych umożliwiających 
skuteczny zabieg

 ▪ określenie potencjalnego 
punktu dostępu

Wykorzystanie lasera
Najpowszechniejszą metodą le-
czenia żylaków w Polsce jest chi-
rurgiczne podwiązanie ujścia i strip-
ping niewydolnej żyły uzupełniony 
miniflebektomią zmienionych żyla-
kowato gałęzi. 
W 1998 r., jako pierwszą z technik, 
zaproponowano metodę opiera-
jącą się na użyciu fal radiowych 
- RFA (Radiofrequency ablation), 
która opiera się na wykorzystaniu 
prądu o wysokiej częstotliwości 
radiowej. Przekazywany jest na 
ścianę naczynia za pomocą ma-
łych elektrod, znajdujących się na 
końcu cewnika przypominające-
go parasolkę. Rok później wpro-
wadzono sposób opierający się na 
zastosowaniu lasera - EVLT (Endo-
-venous laser treatment), metoda 
ta jest najczęściej używana w le-
czeniu żylaków kończyn dolnych na 
całym świecie. 
Jak wyjaśnia prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Zubilewicz, specjalista chi-
rurgii naczyniowej z Żagiel Med, we-
wnątrznaczyniowa ablacja laserem 
(EVLT – Endo-Venous Laser Tre-
atment) polega na zamknięciu 
światła żył układu powierzchow-
nego za pomocą energii wydzie-
lanej przez światłowód laserowy. 
Ze względu na budowę cewnika 
szerokość operowanego naczynia 
powinna wynosić minimalnie 5 mm 
oraz nie przekraczać maksymalnej 
średnicy 10 -12 mm. Chory urucha-
miany jest 15 min po zakończonym 
zabiegu. W postępowaniu poope-

racyjnym zaleca się pończochy 
uciskowe, noszone przez 4 tygo-
dnie, a następnie heparynę drob-
nocząsteczkową przez 10 dni, jako 
profilaktykę żylnej choroby zakrze-
powo–zatorowej. 

Wysoka skuteczność
Wg dr. hab. n. med. Piotra 
Terleckiego, specjalisty chi-
rurgii naczyniowej w Żagiel 
Med, wprowadzenie metody                                                                                                         
w ciągu kilku lat w krajach Europy 
Zachodniej i USA niemal całko-
wicie wyparło chirurgiczne me-
tody leczenia żylaków kończyn 
dolnych. Pomimo pojawienia 
się nowych, obiecujących tech-
nik, jako jedyna posiada udoku-
mentowaną klinicznie odległą, 
wysoką skuteczność leczniczą. 
Spośród najnowszych systemów 
nietermicznych największe na-
dzieje wiąże się z mechaniczno-
-chemiczną ablacją żył – Clari-
vein (dostępna w ofercie Żagiel 
Med). Metoda ta eliminuje możli-
wość wystąpienia powikłań miej-
scowych typowych dla technik 
termicznych, nie wymaga jakie-
gokolwiek znieczulenia, a jedy-
nym mankamentem, ze względu 
na krótki czas od jej wprowadze-
nia, jest brak badań klinicznych 
określających stopień rekanaliza-
cji w długim okresie obserwacji.

Opracowanie: 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz,
dr hab. n. med. Piotr Terlecki.
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Operacyjne leczenie żylaków (EVLT).
Najpopularniejsza metoda usuwania żylaków za pomocą lasera
- dostępna w Żagiel Med. 

Diagnostyka niewydol-
ności żylnej oparta jest 

o ultrasonografię metodą 
Dopplera.


