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Autorzy przedstawiaj¹ rys historyczny zabiegowego leczenia ¿ylaków koñczyn dolnych od
czasów staro¿ytnych, a¿ do metod wspó³czesnych. Choroby uk³adu ¿ylnego koñczyn dolnych, mo¿na zaliczyæ do najstarszych schorzeñ
ludzkoci, a próby ich leczenia by³y opisywane
ju¿ w czasach staro¿ytnych. O leczeniu operacyjnym ¿ylaków wspomina³ Hipokrates ok. 500
lat p.n.e, a pierwsze próby podwi¹zywania ¿y³y
odpiszczelowej zosta³y opisane przez Celsusa
w I wieku n.e. oraz Galena w II wieku n.e. Okres
wspó³czesnej chirurgii ¿ylaków zapocz¹tkowali w XIX wieku Madelung i Trendelenburg, a
operacje zaproponowane na pocz¹tku XX wieku przez Kellera i Babcocka sta³y siê podstawami dla nowoczesnych metod chirurgii uk³adu
¿ylnego koñczyn dolnych. Równolegle do metod operacyjnych rozwija³y siê sposoby mniej
inwazyjnego postêpowania z ¿ylakami koñczyn
dolnych, co da³o podwaliny dla nowoczesnej
skleroterapii.

The authors describe a historical review of
surgical treatment of varicose veins from antiques to modern methods. Diseases of the veins
have been recognized and attempts of their surgical resection have been described since antiquity. Hippocrates wrote about surgical treatment of varicose veins , Celsus and also Galien
himself described varicose veins ligatures. The
end of 19th century with Trendelenburg and
Madelung was a start of modern period of varicose vein surgery. Parallel to surgical the less
invasive methods of varicose veins treatment
developed and gave a base for modern sclerotherapy.

Wstêp
Przewlek³a choroba ¿ylna to we wspó³czesnych
czasach istotny i ci¹gle rosn¹cy problem socjalny,
spo³eczny i ekonomiczny. Analizuj¹c pimiennictwo o tematyce flebologicznej czêsto spotykamy
doniesienia mówi¹ce o najnowszych metodach diagnozowania i leczenia przewlek³ej choroby ¿ylnej.
Nie zapominajmy jednak, ¿e opisy ¿ylaków koñczyn dolnych (które s¹ jednym z podstawowych
objawów choroby ¿ylnej) i prób ich leczenia odnajdujemy ju¿ w czasach staro¿ytnych.

lenia  pochodzi ze 105 r.p.n.e , z ¯ywotów Plutarcha i dotyczy operacji rzymskiego konsula Mariusa przetrwa³ nadzwyczajne mêki w czasie ciêcia, bez drgniêcia i narzekania, lecz kiedy chirurg
przeszed³ do drugiej nogi, odmówi³ zoperowania
jej mówi¹c  widzê ¿e leczenie nie jest warte bólu
[11].
Najwiêkszy lekarz okresu rzymskiego Aulus
Cornelius Celsus (53 r.p.n.e-7 r.n.e) autor wielkiej
encyklopedii De medicina w 7 ksiêdze w 31 czêci opisywa³ leczenie ¿ylaków poprzez usuniêcie
za pomoc¹ têpego haczyka (rycina 6) lub przy¿eganie [5,9].
Claudius Galen (130-200 r.) za pomoc¹ sondy przewleka³ przez ¿ylak niæ, podwi¹zywa³ ¿y³ê,
a nastêpnie usuwa³ ¿ylak miêdzy podwi¹zkami
poprzez wynicowanie. Opisa³ te¿ wp³yw p³ynów
ustrojowych na tworzenie ¿ylaków i owrzodzeñ
podudzi [5,6,9].

Czasy staro¿ytne
Najstarszy opis ¿ylaków jako wê¿owato skrêconych poszerzeñ z licznymi wêz³ami znajdujemy
w egipskim papirusie Ebersa datowanym na 1550
r.p.n.e (w rzeczywistoci mo¿e on byæ kopia dokumentu jeszcze starszego bo pochodz¹cego a¿ z 2280
r.p.n.e). Autor papirusu odradza jednak postêpowanie operacyjne [5].
Medycyna staro¿ytnej Grecji i Rzymu stworzy³a podstawy dla medycyny wspó³czesnej. Obrazy ¿ylaków odnajdujemy w sztuce staro¿ytnej Grecji, gdzie istnia³ zwyczaj upamiêtniania sukcesów
terapeutycznych w postaci p³askorzeb dziêkczynnych umieszczanych w wi¹tyniach. Powszechnie
znana jest ta pochodz¹ca z 400 r.p.n.e, ze wi¹tyni
Asklepiosa z Akropolu, ku czci staro¿ytnego medyka Amynosa, przedstawiaj¹ca koñczynê doln¹ z
widocznymi na goleni poszerzeniami ¿ylnymi (rycina 1).
Równie¿ Ojciec Medycyny  Hipokrates (460377 r.p.n.e) wspomina w swoich dzie³ach o ¿ylakach, jako przypad³oci zwi¹zanej z zastojem krwi
zw³aszcza u ludzi je¿d¿¹cych konno oraz legionistów*, odradzaj¹c jednak leczenie operacyjne. W
wyj¹tkowych sytuacjach zaleca ich wielokrotne
nak³uwanie. Opisuje równie¿ incydentaln¹ obliteracjê, do której dosz³o w wyniku zejcia zapalenia powsta³ego w³anie po nak³uwaniu. [5]
Z rozwojem panowania Rzymian ich stolica
staje siê medycznym centrum wiata. Najwczeniejszy opis operacji  usuniêcia ¿ylaków bez znieczu-

Bizancjum i Bliski Wschód
W Europie rozpoczyna siê epoka redniowiecza, a tymczasem medycyna rozkwita na Bliskim
Wschodzie. W Cesarstwie Bizantyjskim znajomoæ
greki umo¿liwi³a tamtejszym uczonym wykorzystywanie najistotniejszych antycznych tekstów
medycznych.
Bizantyjski encyklopedysta Oribasius (325403 r.) [7] jest autorem licz¹cego 70 ksi¹g dzie³a
Zbiory medyczne, w którym zawar³ m.in. najwa¿niejsze prace Galena. W 45 ksiêdze, umieci³
3 rozdzia³y na temat leczenia ¿ylaków. W pierwszym z nich definiuje ¿ylaki jako poszerzenia ¿ylne, oraz w precyzyjny sposób opisuje technikê operacji, za pomoc¹ narzêdzia zwanego cirsulce, bardzo zbli¿on¹ do tej podanej wiele lat póniej przez
Williama Babcocka. W sposób szczegó³owy opisuje równie¿: przygotowanie pacjenta do operacji
obejmuj¹ce m.in. k¹piel, golenie nóg, przedopera* legiony rzymskie w okresie republiki sk³ada³y siê z 4200 pieszych i 300 jazdy podzielonych
na 30 manipu³ów i 60 centurii
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Rycina 2
Serefeddin Sabucuoglu ze swoim pacjentem za Darcin [1].
Serefeddin Sabucuoglu with his patient (by Darcin [1]).
Rycina 1
¯ylaki goleni na p³askorzebie dziêkczynnej ze
wi¹tyni Asklepiosa w Atenach.
Shank's varicose veins presented at the votive bas relief
from the Asklepios Temple in Athens.

Rycina 4
Test opaskowy Trendelenburga.
Trendelenburg's band test.
Rycina 3
Narzêdzia stosowane do operacji ¿ylaków przez
Johanesa Sculteusa w 1666 roku za W. Hach, V.
Hach-Wunderle [5].
Surgical instruments which were used by Johanes
Sculteus in 1666 in varicose veins surgery (by W. Hach,
V. Hach-Wunderle [5]).

cyjne próby czynnociowe umo¿liwiaj¹ce oznaczenie ¿ylaków na skórze oraz opiekê pooperacyjn¹.
Pawe³ z Eginy (500-600 r.) by³ pierwszym chirurgiem, który najpierw podwi¹zywa³ ¿y³ê odpiszczelow¹ w 1/3 górnej uda i dopiero po tym usuwa³
j¹ za pomoc¹ haka. Równie¿ on ogromn¹ wagê
przywi¹zywa³ do prawid³owego przygotowania
pacjenta do operacji. Te i inne zagadnienia z dzie-
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dziny chirurgii omawia w swoim 7 tomowym dziele
Pismo przypominaj¹ce [6].
Chirurg arabski Abulcassis (935-1013 r.) w
swoim podrêczniku medycyny zawar³ ca³¹ wiedzê
jak¹ podawa³y ród³a arabskie, a samym ¿ylakom
powiêci³ a¿ 3 rozdzia³y. Rozleg³e ¿ylaki zaleca³
wycinaæ z licznych, ma³ych ciêæ, mniej rozleg³e
leczyæ wypalaniem czyli kauteryzacj¹. Opisa³ równie¿ techniki banda¿owania [1,6].
Mniej znane s¹ dzie³a Serefedina Saboncuoglu
[1] chirurga tureckiego. Jest on autorem pierwszej
w historii medycyny turecko-islamskiej ilustrowanej ksiêgi na temat chirurgii pochodz¹cej z 1465
roku. W 90 rozdziale swojego dzie³a, zdefiniowa³
¿ylaki jako poszerzone, ciemno-szare naczynia na
podudziach najczêciej widywane u ludzi starszych
i pracowników fizycznych, które swoim wygl¹dem
przypominaj¹ zwiniête jelita [1] oraz bardzo do-
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Rycina 5
Wspó³czesny zestaw haczyków do miniflebektomii
(za mmacleodmo.com).
Modern miniphlebectomy hook set.

k³adnie opisa³ przygotowanie chorego do zabiegu
 pierwszego w historii stripingu. Po operacji natomiast zaleca³ opatrunki nas¹czone winem oraz
olejem ró¿anym. U¿ywa³ te¿ kombinacji olejku
migda³owego z korzeniem mandragory, jako rodka do znieczulenia ogólnego przed zabiegiem.
Europa XIV-XVII wiek
Wracamy do Europy. Hrabia Henri de Mondeville (1260-1320 r.), zwolennik teorii humoralnej Galena, zaleca³ pacjentom z ¿ylakami leczenie
zachowawcze, jednak w skrajnych przypadkach
rozwa¿a³ mo¿liwoæ operacji za pomoc¹ licznych,
piêtrowych podwi¹zek i odcinkowe usuniêcie ¿y³
miedzy nimi z pozostawieniem otwartych ran [11].
Jego uczeñ Guy de Chauliac w 1364 roku wyda³
dzie³o Chirurgia magna, w którym zaproponowa³
odcinkowy striping ¿ylakowo zmienionych ¿y³ [11].
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Rycina 6
Haczyki chirurgiczne u¿ywane w staro¿ytnym
Rzymie (John Steward Milne Surgical Instruments
in Greek and Roman. Times 1907).
Surgical hooks which were used in ancient Rome.

Rycina 7
Strzykawka do iniekcji zaprojektowana przez Pravaza (za UCLA Biomedical Library).
Hypodermic syringe designed by Pravaz.

Interesuj¹ce informacje pochodz¹ prze³omu
XV i XVI wieku, Dijck z Niederrhein w pimie z
1500 roku podaje w³asna metodê operacji. Podwi¹zywa³ on dwukrotnie fragment ¿y³y odpiszczelowej w rodkowej czêci uda, po czym wycina³
le¿¹cy miêdzy podwi¹zkami odcinek d³ugoci 710 cm [9]
Ambrois Pare (1510-1590) s³ynny chirurg
francuski, w przypadkach przewlek³ych odradza³
operacje za wyj¹tkiem tych przypadków, których
opisy przypominaj¹ zapalenie ¿y³ powierzchownych. Stosowa³ dwie operacyjne metody leczenia,
jedn¹ z nich by³o podwi¹zywanie ¿y³y odpiszczelowej na udzie, a drug¹ nacinanie ¿ylaków i banda¿owanie koñczyny [10,11].
W 1585 Hieronimus Aquapendente de Fabritius opisuje po raz pierwszy zastawki ¿ylne nazywaj¹c je ma³ymi bramami osadzonymi na wewnêtrznych cianach ¿y³ (w 1603 roku wyda³ traktat De venarum ostiolis). Praktykowa³ te¿ podwi¹zywanie poni¿ej i powy¿ej ¿ylaka, ewakuacje
krwi ze rodka, a nastêpnie usuniêcie go za pomoc¹ têpego instrumentu i pooperacyjn¹ terapie uciskow¹ [6,11].
Johanes Sculteus, chirurg niemiecki z XVII
wieku zaprojektowa³ w³asny zestaw haków do usuwania ¿ylakowato zmienionych ¿y³ [4,10] (rycina 3).
Czasy wspó³czesne
Na pocz¹tku XIX wieku (1814 rok) Beniamin
Brodie [2,9] zaleca³ postêpowanie chirurgiczne,
jednak tylko w wybranych przypadkach  u pacjentów z dolegliwociami bólowymi, z krwotokami z ¿ylaków lub ze zmianami skórnymi predysponuj¹cymi do wyst¹pienia owrzodzeñ. W 1846
roku opisa³ te¿ próbê czynnociow¹ s³u¿¹c¹ ocenie wydolnoci zastawek ¿ylnych.
Za prekursora wspó³czesnej chirurgii ¿ylaków
uznawany jest Friedrich Trendelenburg [9,13,14],
który w 1860 roku przeprowadzi³ (opisa³ go jednak dopiero w roku 1890) zabieg podwi¹zania ¿y³y
odpiszczelowej przy jej ujciu. On równie¿ on po
raz pierwszy opisa³ refluks i nadcinienie w uk³adzie ¿y³y odpiszczelowej wielkiej u pacjentów,u
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Rycina 8
Sposób wykonania pianki (system podwójnej strzykawki).
Sclerosing foam preparation (double syringe system - DSS).

których test opaskowy by³ dodatni (rycina 4).
Jednak trzeba te¿ wspomnieæ o Madelungu,
który w 1884 roku wycina³ ca³y pieñ ¿y³y odpiszczelowej wraz z poszerzonymi bocznicami z dwóch
rozleg³ych pod³u¿nych cieæ na udzie i podudziu
[13]. W roku 1905 i 1906 Keller i Mayo zapocz¹tkowali najpowszechniej obecnie stosowana metodê, jak¹ jest striping ¿y³y odpiszczelowej wielkiej.
Keller [13,15] zabieg ten wykonywa³ za pomoc¹
drutu zakoñczonego haczykiem, Mayo [9,15] za-

stosowa³ sztywn¹ pêtle przypominaj¹c¹ te , których obecnie u¿ywa siê do endarterektomii têtnic.
W 1907 roku Babcock [12,13] modyfikuje tê metodê u¿ywaj¹c zg³êbnika z kulk¹ w³asnego projektu. W tym czasie nie podwi¹zywano jeszcze obligatoryjnie ¿y³y odpiszczelowej u jej ujcia i st¹d
nawroty ¿ylaków u operowanych pacjentów by³y
bardzo czêste.
Na skutecznoæ i trwa³y efekt tego typu zabiegów mia³a wp³yw modyfikacja Homansa z 1916
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roku [13], który przed usuniêciem ¿y³y odpiszczelowej podwi¹zywa³ i przecina³ wszystkie jej bocznice w okolicy jej ujcia do ¿y³y udowej. Kolejne
lata to nieustanne modyfikacje tych metod celem
uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego
i kosmetycznego. Obecnie najpowszechniej stosuje siê modyfikacjê Dodda-Cocketta z 1956 roku
[13], która zaleca striping ¿y³y odpiszczelowej od
kostki przyrodkowej, a¿ do do³u owalnego w po³¹czeniu z miniflebektomi¹ lub obliteracj¹ pozosta³ych ¿ylaków.
Na uwagê ponadto zas³uguj¹: Linton [2], który w 1936 roku pierwszy dokona³ podpowiêziowego przeciêcia niewydolnych perforatorów.
Robert Müller [10,14], który w 1956 roku zastosowa³ zestaw ma³ych haczyków do ambulatoryjnej miniflebektomii z drobnych ciêæ (równie¿
inni chirurdzy tego okresu projektowali podobne
lub modyfikowali zaprojektowane przez Müllera
haczyki. Wród nich m.in.: Varady, Dortu, Oesch
czy Ramelet [10]) (rycina 5).
Van der Stricht [8], który w 1963 zastosowa³
mniej traumatyzuj¹c¹ metodê stripingu przez inwaginacje, oraz Hauer [8], który w 1985 roku zmodyfikowa³ metodê Lintona wprowadzaj¹c do leczenia endoskopowe, podpowiêziowe podwi¹zanie
niewydolnych perforatorów.
Skleroterapia
Równolegle do rozwoju technik operacyjnych
prowadzono równie¿ próby leczenia ¿ylaków za
pomoc¹ technik ma³o inwazyjnych  leczenie obliteracj¹. Giovanni Montegia [9], mediolañski chirurg i anatom, ju¿ w 1813 roku zaleca³ wstrzykiwanie do ¿ylaków alkoholu.
Ale prawdziwym prekursorem tego typu leczenia by³ francuski chirurg Charles Pravaz [9], który w 1851 zaprojektowa³ i zaprezentowa³ strzykawkê do iniekcji podskórnych (rycina 7), a w 1853
roku w Wiedniu wraz z Eduardem Chassaignaciem
[9,13] zastosowa³ obliteracjê za pomoc¹ chlorku
¿elaza u 32 chorych, uzyskuj¹c korzystne efekty u
30 z nich. Soule [3] natomiast opisa³ ropne zapalenia w wyniku iniekcji chlorkiem ¿elaza i zaleca³
kompresje w celu zapobiegania takim powik³aniom. Druga po³owa XIX wieku obfituje w liczne
próby wstrzykniêæ do- i oko³o¿ylnych z wykorzystaniem ró¿norodnych rodków. W 1876 Weinlechner [3] opisa³ skuteczne leczenie owrzodeñ ¿ylnych
za pomoc¹ iniekcji chlorkiem ¿elaza ¿ylaków w
rejonie owrzodzenia. Burroughs [3] w 1880 roku
potwierdza skutecznoæ tej metody na grupie 16
pacjentów. Weber i Stevenson [3] natomiast stosowali z powodzeniem u leczonych chorych kwas
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karbolowy. Jednak w 1894 roku na Kongresie Chirurgów w Lyonie potêpiono leczenie obliteracyjne
uznaj¹c je za niebezpieczne ze wzglêdu na liczne
powik³ania (g³ównie pod postaci¹ ropnych zapaleñ i martwicy skóry) i nie przynosz¹ce oczekiwanych korzyci terapeutycznych [3,9].
Mimo to prób nie zaniechano. W 1904 roku
Tavel [3,14] po³¹czy³ podwi¹zywanie ze wstrzykniêciami 5% fenolu. W 1911 Sicard [12] opisa³
próby z wykorzystaniem roztworu neosalvarsanu,
potem z salicylanem sodu a nastêpnie w 1919 z
wêglanem sodu. Linser [2,4,12] w 1916 roku wprowadzi³ do leczenia chlorek rtêci. Kausche w 1917
[3], a Genevrier w 1921 roku [2] niezale¿nie od
siebie zastosowali do wstrzykniêæ chininê z uretanem. W 1927 roku Moszkowicz [8,13] udoskonali³
metodê Tavela i po³¹czy³ podwi¹zanie ¿y³y odpiszczelowej z wstrzykniêciami 20-60 ml stê¿onego
roztworu glukozy. Metoda ta zyska³a du¿¹ popularnoæ i z ró¿nymi modyfikacjami by³a stosowana przez wiele lat. W 1930 roku po raz pierwszy
opisano obliteracjê z u¿yciem roztworu morhuatu
sodu [3].
Jednak prawdziwym kamieniem milowym
w historii leczenia obliteracj¹ by³o zastosowanie
pianek syntetycznych. Równie¿ one maj¹ swoj¹
historiê.
Pierwsz¹ obliteracje z u¿yciem pianki, powsta³ej przez wstrz¹sanie roztworem morhuatu sodu,
opisa³ w 1939 roku Stuart McAusland [16] .W 1944
i w 1950 roku Orbach [16] opisa³ technikê airblock (w 1970 roku Stemmer [15] potwierdzi³
skutecznoæ tej metody, ale tylko dla ¿ylaków o
rednicy do 4 mm). Równie¿ w roku 1944 Foote
[16] zastosowa³ obliteracje piank¹ uzyskan¹ poprzez wstrz¹sanie 1ml oleinianu etanolaminy z 1
ml powietrza bezporednio w strzykawce. Karl Sigg
[16] w 1949 roku po³¹czy³ obie metody w jedn¹ 
technikê foam-block i potwierdzi³ jej skutecznoæ
przeprowadzaj¹c 4000 tysi¹ce zabiegów. W 1956
Flückiger [16] poleca³ opracowan¹ przez siebie
technikê iniekcji wstecznej z uniesieniem koñczyny.
Now¹ erê w leczeniu piankami zapocz¹tkowa³a
praca dwóch niemieckich chirurgów  Mayera i
Brückego [16] z 1957 roku, w której opisali oni
strzykawkê z podwójnym t³okiem. W 1963 roku
Peter Lunkenheimer [16] po raz pierwszy stosuje
u swojego pacjenta Polidocanol (Aethoxysklerol®).
W 2001 do powszechnego u¿ycia wchodzi system
DSS  podwójnej strzykawki [16].
Podsumowanie
Autorzy analizuj¹c pimiennictwo podjêli próbê przedstawienia rozwoju metod inwazyjnego le-
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czenia ¿ylaków koñczyn dolnych od czasów staro¿ytnych a¿ do wspó³czesnoci. Maj¹ jednak wiadomoæ, ¿e nie wymienili wszystkich, którzy przyczynili siê do rozwoju tej dziedziny medycyny.
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