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Mo¿liwoæ rozwoju ¿ylaków nawrotowych (RVV) jest jedn¹ z g³ównych
przyczyn rezygnacji chorych z poddania siê leczeniu operacyjnemu ¿ylaków
koñczyn dolnych. Niezale¿nie od
zwiêkszania liczby wykonanych zabiegów podstawow¹ metod¹ doskonalenia techniki zabiegowej jest poznanie
przyczyn wczeniejszych niepowodzeñ. Celem pracy by³o okrelenie mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój ¿ylaków nawrotowych po operacyjnym leczeniu ¿ylaków pierwotnych.
Przebadano 507 pacjentów (680 koñczyn) z pierwotnymi ¿ylakami koñczyn
dolnych operowanych w latach 19962007 z wykorzystaniem techniki klasycznej. Analizowano wyniki przed- i
pooperacyjnych badañ przedmiotowych i dupleksowych oraz protoko³y
operacyjne. Okres obserwacji wynosi³
36-156 miesiêcy (rednio 89,7 ± 31,2
miesiêcy). Rozwój RVV obserwowalimy na 36,9% operowanych koñczyn.
Nieprawid³owoci techniki zabiegowej
i neowaskularyzacja odpowiada³y za
rozwój zmian na 87,6% a postêp choroby za rozwój zmian na 27,4% koñczyn z RVV. Na 15,5% koñczyn z ¿ylakami nawrotowymi wystêpowa³a wiêcej ni¿ jedna przyczyna nawrotu. W
analizie regresji logistycznej wykazano istnienie znamiennej zale¿noci
wy³¹cznie pomiêdzy rozwojem RVV a
obecnoci¹ kikutów ujcia odpiszczelowo-udowego oraz wystêpowaniem
niewydolnych dop³ywów tych kikutów.
Ryzyko rozwoju nowych ¿ylaków by³o
niezale¿ne od poprawnoci wykonania
pierwszego zabiegu. Najczêstsz¹ obserwowan¹ przez nas przyczyn¹ rozwoju RVV by³y niedoskona³oci wykonywanych zabiegów, g³ównie w postaci pozostawienia kikutów ujæ odpiszczelowo-udowych wraz z niewydolnymi dop³ywami lub z rozwojem neowaskularyzacji. Wydaje siê, ¿e poprawa
jakoci wykonywanych zabiegów
mo¿e korzystnie wp³yn¹æ na zmniejszenie czêstoci rozwoju ¿ylaków nawrotowych.

Possible development of recurrent
varicose veins (RVV) is one of the main
reasons for abandonment of patients
to undergo varicose veins surgical
treatment. Regardless of the increase
in the number of the treatment the primary method of improving the surgical technique is to identify the causes
of earlier failures. The aim of this study
was to determine the mechanisms responsible for the development of recurrent varicose veins after surgical
treatment of primary varicose veins.
We studied 507 patients (680 limbs)
with primary varicose veins of the
lower limbs operated in the years 19962007 using the classical technique.
The results of pre-and postoperative
signs, duplex studies and operational
protocols were analyzed. Follow-up
was 36-156 months (mean 89.7 ± 31.2
months). RVV development was observed in 36.9% of operated limbs. Irregularities of surgical techniques and
neovascularization were responsible
for the development of changes to
87.6% and disease progression in the
development of changes in 27.4% of
limbs with RVV. At 15.5% of limbs with
RVV occurred more than one cause of
relapse. In logistic regression combined effects of several factors shown
to exist only significant relationship
between development and the presence of RVV stumps in sapheno-femoral junction (SFJ) and the presence of
inefficient SFJ tributaries of the
stumps. The risk of development of
new varicose veins was independent
on the correctness of the implementation of the first treatment. The most
common cause of development of RVV
were imperfections of surgical treatment, principally in the form of leaving the stumps with insufficient SFJ
tributaries, or the development of
neovascularization. It appears that
improving the quality of treatment may
favorably affect the development of a
decreased incidence of recurrent varicose veins.
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Wstêp
Klasyczne leczenie operacyjne z podwi¹zaniem ród³a refluksu i z usuniêciem
niewydolnych odcinków pni naczyniowych
jest metod¹ z wyboru w terapii pacjentów z
rozleg³ymi zmianami w obszarze sp³ywu ¿y³
odpiszczelowej i/lub odstrza³kowej [1].
Dotychczasowa przewaga klasycznego
leczenia operacyjnego nad innymi metodami zabiegowymi wynika m.in. z szerokiej
dostêpnoci procedury, mo¿liwej do wykonania w warunkach ka¿dego oddzia³u chirurgicznego w ramach finansowania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Udoskonalenie techniki zabiegowej (wg³abianie kikutów,
mikrociêcia, flebektomia metod¹ Muellera)
umo¿liwi³o uzyskanie lepszych wyników
hemodynamicznych i kosmetycznych ograniczaj¹c jednoczenie stopieñ uszkodzenia
tkanek otaczaj¹cych chorobowo zmienione
naczynia [20]. Pomimo wymienionych powy¿ej zalet klasycznej techniki operacyjnej
mo¿na zaobserwowaæ w ostatnich latach
coraz czêstsze wykonywanie procedur wewn¹trznaczyniowych w postaci skleroterapii lub ablacji termicznej. Jedn¹ z przyczyn
takiego stanu rzeczy jest obawa pacjentów
przed mo¿liwoci¹ rozwoju ¿ylaków nawrotowych (recurrent varicose veins - RVV). Taki
powód rezygnacji z leczenia operacyjnego podaje nawet 32% chorych zakwalifikowanych
wstêpnie do wykonania zabiegu [22].
W dotychczasowych publikacjach czêstoæ wystêpowania ¿ylaków nawrotowych
okrelana jest na 5-80%. Do najczêciej
wymienianych czynników zwiêkszaj¹cych
prawdopodobieñstwo powstania RVV nale¿¹ ograniczona znajomoæ anatomii i hemodynamiki przep³ywu w uk³adzie ¿ylnym,
niewystarczaj¹ca lub niekompetentna ocena przedoperacyjna [23], nieprawid³owe
przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego
[3], powstawanie nowych róde³ przecieku
jako wyrazu progresji choroby [14] oraz pobudzenie neowaskularyzacji [12]. Jakkolwiek mo¿na przypuszczaæ, ¿e wymienione
powy¿ej elementy dzia³aj¹ synergistycznie
to na podstawie dotychczasowych badañ
trudno jest okreliæ udzia³ poszczególnych
czynników w pobudzaniu powstawania nawrotów.
W wielu pracach omówiono zagadnienie doskonalenia techniki zabiegowej, mog¹cego ograniczyæ czêstoæ wystêpowania
nawrotów. Jednak¿e jak wykaza³ Brothers
samo zwiêkszenie liczby wykonywanych
zabiegów jest niewystarczaj¹cym sposobem doskonalenia zawodowego [4]. Drugim
niezbêdnym czynnikiem jest prowadzenie
ci¹g³ej kontroli jakoci wykonywanych zabiegów, najlepiej przy pomocy nieinwazyjnych badañ dupleksowych [18].
Celem poni¿szej pracy by³o przeanalizowanie mechanizmów rozwoju ¿ylaków nawrotowych u pacjentów po klasycznym leczeniu operacyjnym ¿ylaków pierwotnych.
Metodologia

Przebadano 507 pacjentów z pierwotnymi ¿ylakami koñczyn dolnych operowanych w latach 1996-2007
z wykorzystaniem techniki klasycznej. Grupa obejmowa³a 142 (28%) mê¿czyzn i 365 (72%) kobiet. Dok³adna charakterystyka grupy przedstawiona zosta³a w tabeli I.
Warunkiem w³¹czenia do badania by³a dostêpnoæ
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Tabela I
Charakterystyka pacjentów zakwalifikowanych do grupy badawczej.
Characteristics of patients selected for the study group.
Oceniany param etr
Liczba pacjentów (ca³oæ / m ê¿czy ni / kobiety )

507 / 142 / 365

Wiek: zakres / rednia ± odchy lenie standardow e (w latach)

21 - 84 / 54,83 ± 13,75

Liczba koñczy n zakw alifikow any ch do operacji

680

Liczba pacjentów z dw om a chory m i koñczy nam i (ca³oæ / m ê¿czy ni / kobiety )

173 / 48 / 125

Liczba koñczy n praw y ch / lew y ch

337 / 343

Liczba koñczy n z niew y dolny m i pniam i GSV / SSV

Przedoperacy jne zaaw ansow anie zm ian
w g klasy fikacji CEAP (liczba koñczy n / odsetek)

623 / 125

stopieñ 2

396 / 58,2%

stopieñ 3

154 / 22,6%

stopieñ 4

97 / 14,3%

stopieñ 5

17 / 2,5%

stopieñ 6

2 / 0,3%

nieokrelony

14 / 2,1%

Tabela II
Charakterystyka b³êdów taktycznych wykrytych u pacjentów z ¿ylakami przetrwa³ymi.
Characteristics of tactical errors detected in patients with persistent varicose veins.
Liczba
koñczy n

Charaktery sty ka w y kry ty ch b³êdów takty czny ch

9

pozostaw ienie ca³y ch niew y dolny ch pni GSV, bez przerw ania ci¹g³oci SFJ stanow i¹cego
ród³o refluksu, z ograniczeniem rozleg³oci zabiegu do usuniêcia poszerzony ch dop³y w ów GSV
na podudziach

2

pozostaw ienie fragm entów niew y dolny ch pni GSV na udach, bez przerw ania ci¹g³oci SFJ
stanow i¹cego ród³o refluksu, z ograniczeniem rozleg³oci zabiegu do usuniêcia pnia GSV
na podudziach w raz z dop³y w am i

2

ograniczenie rozleg³oci zabiegu na niew y dolny ch pniach GSV do podw i¹zania SFJ, bez w y ciêcia
fragm entu pni, co skutkow a³o m asy w n¹ rew askulary zacj¹ i odtw orzeniem ci¹g³oci pni GSV

7

pozostaw ienie niew y dolny ch pni SSV, bez przerw ania ci¹g³oci SPJ stanow i¹cego ród³o refluksu,
z ograniczeniem rozleg³oci zabiegu do usuniêcia poszerzony ch dop³y w ów SSV na podudziach

2

pozostaw ienie niew y dolny ch ¿y ³ Giacom iniego, stanow i¹cy ch przy czy nê ¿y laków,
z ograniczeniem rozleg³oci zabiegu do usuniêcia poszerzony ch ¿y ³ na podudziach

1

podw i¹zanie SFJ u pacjentki, u której jedy ny m ród³em refluksu w ¿y lakach pachw iny
i uda by ³ niew y dolny perforator zlokalizow any na w ardze srom ow ej
 z pozostaw ieniem niew y dolnego perforatora

przedoperacyjnych wyników badañ przedmiotowych i
dupleksowych uk³adu ¿ylnego oraz protoko³ów operacyjnych. Koniecznym warunkiem by³o wykonanie co
najmniej dwóch dupleksowych badañ kontrolnych, tzn.
w okresie 1-3 miesiêcy od operacji i w okresie wrzesieñgrudzieñ 2009. Obserwacja by³a prowadzona w okresie
36-156 miesiêcy (rednio 89,7 ± 31,2 miesiêcy).
Kryteriami wykluczaj¹cymi zakwalifikowanie pacjentów do grupy badawczej by³o wykrycie w okresie przedoperacyjnym objawów niewydolnoci lub niedro¿noci
pni ¿y³ uk³adu g³êbokiego, wyst¹pienie klinicznych objawów niedokrwienia koñczyn dolnych w stopniu 3-4 wg
klasyfikacji Fontaine'a i/lub przy wartoci wskanika kostka-ramiê mniejszej ni¿ 0,8, oraz wystêpowanie rozleg³ych
owrzodzeñ ¿ylnych (o rednicy > 50 mm i ka¿de z objawami zaka¿enia) lub innych zmian skórnych, których
wspó³istnienie mog³o wp³yn¹æ na ograniczenie radykalnoci zabiegu operacyjnego. Z badania wykluczono tak¿e kobiety, które po zabiegu operacyjnym zasz³y w ci¹¿ê.
Ocena dupleksowa uk³adu ¿ylnego
Badanie dopplerowskie z podwójnym obrazowaniem uk³adu ¿ylnego wykonywano aparatami Sonoline
Elegra firmy Simens, Logic 7 i Voluson 730 firmy LG.
Badanie by³o wykonywane przez jednego z dwóch chirurgów naczyniowych, z du¿ym dowiadczeniem w zakresie diagnostyki uk³adu ¿ylnego. ¯y³y uk³adu powierzchownego i g³êbokiego koñczyn dolnych badano w pozycji stoj¹cej, g³owicami liniowymi o czêstotliwoci 5-9
MHz i 5-12 MHz. Preferowan¹ metod¹ wykrywania obecnoci skrzeplin w pniach ¿ylnych by³a próba uciskowa.
Wydolnoæ uk³adu zastawkowego oceniano na podsta-
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wie analizy wykresu dopplera spektralnego. Badanie
wykonywano na przekrojach pod³u¿nych naczyñ przy
zachowaniu k¹ta insonacji < 60°. Przep³yw w naczyniach
wymuszano poprzez rêczne uciniêcie obwodowych
odcinków pni naczyniowych, zazwyczaj na ³ydce. Za objaw niewydolnoci uk³adu zastawkowego przyjêlimy refluks o czasie trwania d³u¿szym od 0,5 sekundy.
U wszystkich pacjentów z dodatnim wywiadem w
kierunku zakrzepicy ¿y³ biodrowych oraz w przypadku poszerzenia ¿y³ nabrzusznych powierzchownych oceniano
dro¿noæ ¿y³ biodrowych. Badanie wykonywano w pozycji le¿¹cej, stosuj¹c g³owice konweksowe o czêstotliwoci 3,5-5 MHz.
W badaniach pooperacyjnych zwracano szczególn¹ uwagê na obecnoæ niewydolnych naczyñ i róde³ ich
zaopatrzenia. Ka¿dorazowo starano siê okreliæ zwi¹zek
pomiêdzy wystêpuj¹cymi ¿ylakami a obszarem i zakresem wczeniejszej operacji.
W zale¿noci od przyczyny i czasu powstania wyró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce postaci ¿ylaków nawrotowych (RVV) (17):
- ¿y³y przetrwa³e (residual veins) - ¿ylaki wystêpuj¹ce w obszarze operacji w okresie pierwszego miesi¹ca
od wykonania zabiegu, których obecnoæ jest wynikiem
pope³nionych b³êdów taktycznych lub technicznych;
- prawdziwe ¿ylaki nawrotowe (true recurrent varicose veins) - ¿ylaki pojawiaj¹ce siê w obrêbie operowanego obszaru po up³ywie jednego miesi¹ca od zabiegu,
powstaj¹ce w nastêpstwie neowaskularyzacji lub pope³nionych b³êdów taktycznych lub technicznych;
- nowopowsta³e ¿ylaki (new varicose veins) - ¿ylaki

M. Gabriel i wsp.

Tabela III
Charakterystyka wykrytych b³êdów technicznych.
Characteristics of detected technical errors.
¯y ³y

Liczba koñczy n

Charaktery sty ka w y kry ty ch b³êdów techniczny ch

SSV

3

pozostaw ienie ca³ego pnia, bez ladów podw i¹zania, przeciêcia
lub odcinkow ego w y ciêcia, pom im o podjêcia próby jego usuniêcia

5
9
G SV

8
28
10

pozostaw ienie niew y dolnego
fragm entu pnia, z zachow aniem
ród³a nap³y w u i uczestnicz¹cego
w tw orzeniu ¿y laków
naw rotow y ch

1/2 bli¿sza uda
2/3 dalsze uda
1/2 dalsza uda i 1/3 bli¿sza
podudzia
ty lko na podudziu

Rycina 1
Stan po operacji niewydolnego pnia ¿y³y odpiszczelowej. Widoczne odcinkowe przerwanie ci¹g³oci pnia z
neowaskularyzacj¹ obu koñców (odcinek B-C). A - zastawka ostialna. D - dalszy koniec pnia, z miejscem
rozwoju ¿ylaków podudzia.
Condition after the operation inefficient saphenous vein trunk. Staple visible discontinuities stem from neovascularization
both ends (section B-C). A- ostium valve. D- distal end of the trunk, with varicose veins development area.

Rycina 2
Stan po usuniêciu pnia ¿y³y odpiszczelowej. Krótki kikut ujcia odpiszczelowo-udowego (odcinek A-B) z
licznymi niewydolnymi, przetrwa³ymi dop³ywami tworz¹cymi ¿ylaki na udzie (odcinek B-C).
State after removal of the saphenous vein trunk. Short stump of sapheno-femoral estuary (section A-B) with numerous
insufficient persistent tributaries forming varicose veins on the thigh (section B-C).

powstaj¹ce nie wczeniej ni¿ po up³ywie jednego miesi¹ca od operacji poza obszarem objêtym wczeniejszym zabiegiem; ich wyst¹pienie jest wyrazem postêpu choroby.
Wyró¿niono nastêpuj¹ce mechanizmy powstania
¿ylaków nawrotowych [5, 17]:
- neowaskularyzacja - obecnoæ refluksu we wczeniej podwi¹zanym ujciu odpiszczelowo-udowym, spowodowanego przez rozwój cienkich, krêtych, niewydolnych naczyñ w okolicy szcz¹tkowego kikuta ujcia odpiszczelowo-udowego (sapheno-femoral junction - SFJ).
Wyró¿niono 3 stopnie zaawansowania, tzn.
- stopieñ I - miejsce podwi¹zania SFJ bez cech neowaskularyzacji,
- stopieñ II - naczynia o rednicy < 3 mm, bez jakiegokolwiek po³¹czenia z ¿y³ami powierzchownymi,
- stopieñ III - naczynia o rednicy > 3 mm, z wyranymi cechami refluksu, kontaktuj¹ce siê z ¿y³ami nadpowiêziowymi;
- b³¹d taktyczny - obecnoæ przetrwa³ego refluksu
w pniach ¿y³ powierzchownych spowodowany nieprawid³owym postêpowaniem przedoperacyjnym, w postaci nieadekwatnego doboru metody diagnostycznej, nieprawid³owego wykonania badania, nieadekwatnego wyboru techniki zabiegowej lub b³êdnego planowania zakresu operacji;
- b³¹d techniczny - obecnoæ przetrwa³ego refluksu
w pniach ¿y³ powierzchownych w nastêpstwie nieprawid³owo wykonanego zabiegu operacyjnego;
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- postêp choroby - rozwój objawów niewydolnoci
zastawkowej w ¿y³ach niepodlegaj¹cych wczeniejszemu zabiegowi, którego mechanizm powstania nie jest
zwi¹zany z neowaskularyzacj¹ ani te¿ z b³êdami taktycznymi lub technicznymi.
Metody statystyczne
Do weryfikacji ró¿nic pomiêdzy podgrupami u¿yte
zosta³y testy Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa. Ocena wspó³zale¿noci pomiêdzy dwiema cechami ilociowymi lub wyra¿onymi w skali porz¹dkowej wykonana
zosta³a przy u¿yciu wspó³czynnika korelacji rang Spearmana.
Testem Chi-kwadrat weryfikowana by³a zale¿noæ
pomiêdzy dwiema cechami jakociowymi. Do oceny po³¹czonego wp³ywu kilku czynników na wartoæ cechy dychotomicznej wykorzystana zosta³a analiza regresji logistycznej. Stwierdzone zale¿noci uznawane by³y za istotne statystycznie, gdy ich poziom istotnoci p by³ równy
lub mniejszy od 0,05.
Obliczenia wykonane zosta³y przy u¿yciu pakietu
statystycznego Statistica firmy StatSoft.

Wyniki
Rozwój ¿ylaków nawrotowych obserwowalimy na 251 z 680 operowanych koñczyn
(36,9%). Nieprawid³owoci techniki zabiegowej i neowaskularyzacja by³y odpowiedzialne za powstanie ¿ylaków przetrwa³ych lub

prawdziwych nawrotowych na 220 z 251
koñczyn z RVV (87,6%). Obecnoæ nowopowsta³ych ¿ylaków obserwowano na 69 z
251 koñczyn z RVV (27,4%). Z tego na 39
(15,5%) koñczynach wystêpowa³y jednoczenie ¿ylaki nawrotowe i nowopowsta³e. Mechanizm rozwoju ¿ylaków nawrotowych by³
niezale¿ny od wieku (p=0,928) i BMI
(p=0,180) pacjentów.
B³êdy taktyczne
Pope³nienie b³êdów taktycznych stwierdzilimy na 23 z 251 koñczyn (9,2%) z ¿ylakami nawrotowymi. W 13 przypadkach nieprawid³owoci dotyczy³y obszarów sp³ywu
¿y³ odpiszczelowych, w 7 przypadkach ¿y³
odstrza³kowych a w 2 przypadkach innych
odcinków naczyniowych. Na podstawie porównania wyników przed- i pooperacyjnych
badañ dupleksowych oraz protoko³ów operacyjnych wyró¿niono 6 postaci b³êdów (tabela 2). Ich pope³nienie skutkowa³o szybkim nawrotem klinicznie jawnych ¿ylaków,
tzn. w ci¹gu 30 pierwszych dni pooperacyjnych. Koniecznoæ wczesnego wykonania
kolejnych zabiegów wp³ynê³o na skrócenie
czasu prowadzonej obserwacji u pacjentów
tej podgrupy do 1-6 miesiêcy.
B³êdy techniczne
Wyró¿niono dwa rodzaje b³êdów technicznych warunkuj¹cych rozwój prawdziwych ¿ylaków nawrotowych, tzn. nieca³kowite usuniêcie niewydolnych pni ¿y³ odpiszczelowych i/lub odstrza³kowych, oraz nieprawid³owe zaopatrzenie ujæ odpiszczelowo-udowych.
Nieca³kowite usuniêcie niewydolnych
pni du¿ych ¿y³ uk³adu powierzchownego obserwowano na 63 z 251 koñczyn z RVV
(25,1%). Na 8 koñczynach (3,2%) stwierdzono obecnoæ du¿ych b³êdów, polegaj¹cych na pozostawieniu ca³ych pni ¿y³ odpiszczelowych (n=5) lub odstrza³kowych
(n=3), bez ladów podwi¹zania, przeciêcia
lub odcinkowego wyciêcia pomimo obecnoci blizn w miejscach typowych i opisaniu w
protoko³ach operacyjnych faktu ca³kowitego usuniêcia pni (tabela III3).
Na kolejnych 55 koñczynach (21,9%)
obserwowano przetrwa³e fragmenty niewydolnych pni ¿y³ odpiszczelowych (GSV) (rycina 1), wype³niaj¹ce siê przez dop³ywy
wspó³istniej¹cych kikutów ujæ odpiszczelowo-udowych lub przez niewydolne perforatory kana³u przywodzicieli. By³y one najczêciej zlokalizowane w odcinkach dalszych ud i uczestniczy³y w tworzeniu prawdziwych ¿ylaków nawrotowych na podudziach. Na podstawie wyników przedoperacyjnych badañ dupleksowych oraz opisów
operacyjnych mo¿na wnioskowaæ, ¿e w 26
przypadkach przetrwa³a obecnoæ fragmentów pni ¿y³ odpiszczelowych by³a nastêpstwem niemo¿liwoci przeprowadzenia sondy przez ca³¹ d³ugoæ pnia. W kolejnych 10
przypadkach zdarzenie by³o nastêpstwem
usuniêcia tylko jednego z dwóch pni ¿y³y odpiszczelowej, opisywanych w badaniach
przedoperacyjnych. Przetrwa³e fragmenty
pni obecne na goleniach wype³nia³y siê zazwyczaj przez niewydolne perforatory podudzia. Obecnoæ przetrwa³ych fragmentów
niewydolnych pni by³a istotnym czynnikiem
ryzyka rozwoju ¿ylaków nawrotowych (p =
0,003).
Prawdopodobieñstwo pope³nienia tej
163

postaci b³êdu technicznego jest niezale¿ne
od wieku (54,7 ± 11,9 lat dla ca³kowitego i
55,1 ± 12,1 lat dla czêciowego usuniêcia
pni; p=0,710) i BMI pacjentów (odpowiednio 26,5 ± 5 i 27,3 ± 5,3; p=0,376) oraz od
stopnia zaawansowania schorzenia wed³ug
klasyfikacji CEAP (p=0,079).
Kikuty ujæ
Drug¹ form¹ b³êdów technicznych by³o
nieprawid³owe zaopatrzenie ujæ odpiszczelowo-udowych i odstrza³kowo-podkolanowych, z pozostawieniem kikutów wraz z dop³ywami (rycina 2). Ich obecnoæ by³a najczêstsz¹ i istotn¹ przyczyn¹ rozwoju ¿ylaków nawrotowych.
Obecnoæ kikutów ujæ odpiszczelowoudowych stwierdzono na 76,3% koñczyn po
operacji pni ¿y³ odpiszczelowych z zaopatrzeniem ujæ odpiszczelowo-udowych. Zale¿noæ pomiêdzy obecnoci¹ kikutów a
BMI (26 ± 4,9 dla braku kikutów i 26,8 ± 5,1
dla obecnoci kikutów; p=0,196), wiekiem
pacjentów (odpowiednio 52,1 ± 11,1 lat i 54,9
± 12,3 lat; p=0,077) i stopniem zaawansowania choroby (p=0,978) by³a statystycznie
nieistotna.
rednia d³ugoæ pozostawionych kikutów wynosi³a 7,8 ± 10,1 mm (w przedziale 2
- 80 mm). Wed³ug wspó³czynnika korelacji
rang Spearmana d³ugoæ kikutów by³a niezale¿na od wieku pacjentów (rS = 0,110, p
= 0,122). Istnia³a natomiast istotna korelacja pomiêdzy wiêksz¹ d³ugoci¹ kikuta a
wiêksz¹ wartoci¹ BMI pacjentów (rS =
0,214, p = 0,002) oraz wy¿szym stopniem
zaawansowania przedoperacyjnego choroby (rS = 0,161, p = 0,020).
Na 26,3% koñczyn z ¿ylakami nawrotowymi obecne by³y kikuty SFJ z hemodynamicznie nieistotnymi dop³ywami (w tym 60
przypadków naturalnych dop³ywów i 24
przypadki neowaskularyzacji w II stopniu zaawansowania). W po³owie przypadków ¿ylaków nawrotowych wystêpowa³y kikuty z
istotnymi przetrwa³ymi dop³ywami (n=130)
lub z neowaskularyzacj¹ (n=23) w III stopniu zaawansowania. Sporód 20 przypadków kikutów ujæ odstrza³kowo-podkolanowych w grupie koñczyn z RVV w 9 przypadkach wystêpowa³y hemodynamicznie istotne dop³ywy (tabela III).
Klinicznie istotne, niewydolne dop³ywy
kikutów ujæ odpiszczelowo-udowych by³y
najczêstsz¹ przyczyn¹ rozwoju ¿ylaków nawrotowych w badanej populacji. W analizie
regresji logistycznej skojarzonego oddzia³ywania czterech czynników (czas od pierwszej operacji, BMI, zaawansowanie wg
CEAP i d³ugoæ kikuta) na wyst¹pienie klinicznie istotnych dop³ywów potwierdzenie
uzyska³ tylko wp³yw d³ugoci kikuta (p=
0,003).
W analizie regresji logistycznej skojarzonego oddzia³ywania piêciu czynników (czas
od wykonania operacji, BMI, zaawansowanie schorzenia wed³ug klasyfikacji CEAP,
obecnoæ i d³ugoæ kikuta) potwierdzono
istotn¹ zale¿noæ pomiêdzy rozwojem neowaskularyzacji a obecnoci¹ kikutów ujæ
odpiszczelowo-udowych (p=0,005), a w
przypadku istniej¹cego kikuta - skojarzenie
wyst¹pienia neowaskularyzacji z kikutami o
mniejszej d³ugoci (p<0,001).
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Nowopowsta³e ¿ylaki koñczyn
dolnych
Powstanie nowych ¿ylaków obserwowano na 69 z 251 koñczyn z ¿ylakami pooperacyjnymi (27,5%). W 36 przypadkach wystêpowa³y jednoczenie prawdziwe ¿ylaki
nawrotowe i ¿ylaki nowopowsta³e. Rozwój
tych ostatnich by³ wynikiem nowopowsta³ej
niewydolnoæ pni ¿y³ odpiszczelowych u 8
pacjentów i/lub ¿y³ odstrza³kowych u 32 pacjentów oraz niewydolnoæ perforatorów
kana³u przywodzicieli na 4 koñczynach lub
podudzia na 45 koñczynach.
Porównuj¹c wp³yw wykonanego wczeniej zabiegu na ¿ylakach koñczyn dolnych
okaza³o siê, ¿e jakoæ przeprowadzenia zabiegu (prawid³owoæ techniczna i taktyczna) nie wp³ywa istotnie na ryzyko powstania nowopowsta³ych ¿ylaków, zarówno w odniesieniu do obecnoci kikutów ujcia odpiszczelowo-udowego (p = 0,061), niepe³nego usuniêcia pni niewydolnych ¿y³ powierzchownych (p = 0,202) lub obecnoci
przetrwa³ych, niewydolnych perforatorów
(p= 0,431).
Omówienie
Rozwój ¿ylaków nawrotowych obserwowalimy na 36,9% operowanych koñczyn.
W dotychczasowych doniesieniach okrela
siê czêstoæ powstawania RVV na 5-80%
[2,6,25]. Tak du¿e zró¿nicowanie wyników
jest m.in. pochodn¹ uwzglêdniania w badaniach ró¿nych populacji pacjentów, zró¿nicowanego zakresu operacji oraz czasu prowadzenia obserwacji. Wed³ug Allegry operacje izolowanej niewydolnoci ¿y³ odpiszczelowych obarczone s¹ ryzykiem powstania RVV w granicach 12,6%, izolowanej niewydolnoci ¿y³ odstrza³kowych - 30%, obu
pni jednoczenie 36% a chorych z objawami zespo³u pozakrzepowego 65% [2]. Dwerryhouse w 5-letniej obserwacji stwierdzi³
wyst¹pienie ¿ylaków nawrotowych na 39%
koñczyn po strypingu i na 52% koñczyn z
ograniczeniem zabiegu do przerwania ci¹g³oci ujæ odpiszczelowo-udowych [6].
Odsetek nawrotów zwiêksza siê wraz w
wyd³u¿aniem okresu prowadzonej obserwacji, z 25% po 5 latach [2,25], przez 40% w
obserwacji 10-letniej [9] do 60% w okresie
35 lat po zabiegu [8].
W naszej analizie wyró¿nilimy cztery
mechanizmy powstawania ¿ylaków nawrotowych. B³êdy taktyczne i techniczne oraz
neowaskularyzacja warunkowa³y rozwój ¿ylaków na 87,6% koñczyn z RVV. Nowopowsta³e ¿ylaki wystêpowa³y na 27,4% koñczyn
z RVV.
Poza Winterbornem, nieakceptuj¹cym
mo¿liwoci rozwoju ¿ylaków nawrotowych w
nastêpstwie pope³nienia b³êdów w okresie
oko³ooperacyjnym [25], uwzglêdniony przez
nas podzia³ przyczyn rozwoju ¿ylaków nawrotowych jest powszechnie akceptowany.
Zg³aszany przez niektórych autorów problem z jego praktycznym zastosowaniem
mo¿e wynikaæ z jednoczasowego wystêpowania na czêci koñczyn wiêcej ni¿ jednego mechanizmu rozwoju RVV. W naszych
badaniach na 15,5% koñczyn z RVV obserwowalimy jednoczesne wystêpowanie
prawdziwych ¿ylaków nawrotowych i ¿ylaków nowopowsta³ych. Natomiast Kostas
obserwowa³ wiêcej ni¿ jedn¹ przyczyn¹ rozPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

woju zmian na 36% koñczyn z ¿ylakami
nawrotowymi [17].
Obecnoæ przetrwa³ych fragmentów
niewydolnych pni ¿ylnych
Pope³nienie b³êdów taktycznych obserwowalimy na 9,2% koñczyn z ¿ylakami
pooperacyjnymi. Polega³y one na pomy³kowym pozostawieniu rozpoznanego ród³a przecieku, odpowiadaj¹cego za rozwój
¿ylaków na ca³ej koñczynie. Natomiast zdarzenia zaliczone przez nas do b³êdów technicznych polega³y na przypadkowym pozostawieniu fragmentów niewydolnych pni ¿ylnych (25,1% pacjentów z RVV) lub kikutów
ujæ odpiszczelowo-udowych wraz z dop³ywami (68,5% osób z RVV) pomimo podjêcia dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do ich
usuniêcia. W badanej przez nas populacji
najczêstszymi przyczynami rozwoju ¿ylaków
nawrotowych by³y b³êdy pope³nione w okresie przed- i oko³ooperacyjnym.
Autorzy wczeniejszych doniesieñ podawali mniejszy udzia³ obu rodzajów b³êdów
w rozwoju ¿ylaków nawrotowych. Dane z
wiêkszoci prac obejmuj¹ przedzia³ od 557% [17, 19, 25]. Za najczêstsze przyczyny
powstawania ¿ylaków nawrotowych Kostas
uzna³ neowaskularyzacjê i nowopowsta³e
¿ylaki (odpowiednio 29% i 25% przypadków
RVV). Natomiast najrzadziej ¿ylaki pooperacyjne powstawa³y w nastêpstwie pope³nionych b³êdów taktycznych (11%).
Wydaje siê, ¿e wystêpowanie tak znacz¹cych ró¿nic jest pochodn¹ odmiennego
podejcia autorów do zdefiniowania obu rodzajów b³êdów i ich ró¿nicowania z prawid³owym obrazem pooperacyjnym. Do niedawna nadrzêdnym celem leczenia zabiegowego by³o uzyskanie doszczêtnoci chirurgicznej, uto¿samianej z mo¿liwie ca³kowitym usuniêciem miejsc przecieku oraz
wszystkich poszerzonych i niewydolnych
odcinków ¿ylnych. Obecnie coraz powszechniejsza staje siê filozofia uzyskania
radykalnoci hemodynamicznej, polegaj¹cej
na wyeliminowaniu wy³¹cznie róde³ przecieku i znacznie poszerzonych odcinków
¿ylnych. Pozostawia siê niewydolne ale
miernie poszerzone odcinki naczyñ, daj¹c
im szansê na obkurczenie i odzyskanie utraconej wydolnoci [20]. Winterborn obserwowa³ obecnoæ ¿ylaków przetrwa³ych u 1826% pacjentów w 1 miesi¹cu i tylko u 8-11%
pacjentów po up³ywie 12 miesiêcy od operacji [25].
Jednak¿e wiêkszoæ autorów uwa¿a
obecnoæ przetrwa³ych odcinków niewydolnych pni ¿y³ powierzchownych za objaw
nieprawid³owego wykonania zabiegu. Na
podstawie badañ dupleksowych ustalono,
¿e ca³kowite usuniêcie pni ¿y³ odpiszczelowych jest skuteczne tylko w 38% przypadków. Na 57% koñczyn fragmenty pni by³y
obecne w 2/3 dalszych uda [19]. Na podstawie badañ palpacyjnych Winterborn wykry³ fragmenty niewydolnych pni ¿y³ odpiszczelowych na poziomie kolan i na podudziach u 26% pacjentów po strypingu ca³ych pni [25]. W badaniach sekcyjnych Haegher stwierdzi³ obecnoæ du¿ych fragmentów pni na 15,1% koñczyn poddanych
uprzednio operacjom usuniêcia pni GSV. W
kilku przypadkach fragmenty pni wystêpowa³y na koñczynach poddanych kilkukrotM. Gabriel i wsp.

nym zabiegom, ka¿dorazowo zakoñczonych
sukcesem potwierdzonym w protokole
operacyjnym [16].
Odmiennych obserwacji dokona³ Allegra
[2]. W badaniu obejmuj¹cym 1200 pacjentów i wykonanym w 3 tygodnie po operacji
nie wykry³ ani jednego przypadku refluksu
w ¿y³ach operowanego uk³adu powierzchownego. Natomiast po 5 latach kliniczne
objawy ¿ylaków nawrotowych zwi¹zanych z
obecnoci¹ fragmentów pni ¿y³ odpiszczelowych lub odstrza³kowych obserwowa³ u
25% chorych.
Nale¿y jednoczenie zaznaczyæ, ¿e nie
wszyscy autorzy popieraj¹ pogl¹d o celowoci i koniecznoci usuwania ca³ych niewydolnych odcinków pni GSV. Autorzy z krajów anglosaskich propaguj¹ ograniczenie
rozleg³oci usuwania pni ¿y³ odpiszczelowych tylko do ud, co ma zmniejszyæ ryzyko
powstania neuralgii, towarzysz¹cej czêsto
operacjom podudzi [19, 6]. Akceptuj¹ przy
tym mo¿liwoæ utrzymywania siê refluksu w
pozostawionych fragmentach GSV na goleniach [21]. Zjawisko to mo¿e dotyczyæ
nawet 29% operowanych koñczyn, szczególnie w obecnoci na podudziach niewydolnych perforatorów typu III lub IV [6].
Najczêstsz¹ form¹ nieprawid³owoci
technicznych, obserwowan¹ u naszych pacjentów, by³a obecnoæ kikutów ujæ odpiszczelowo-udowych lub odstrza³kowo-podkolanowych, obecnych na 229 koñczyn z nawrotami. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e
podejcie do problemu kikutów w kategorii
stan typowy a b³¹d techniczny nie jest do
koñca jednoznaczne. wiadczyæ mo¿e o tym
du¿y rozrzut wyników okrelaj¹cych udzia³
kikutów w powstawaniu ¿ylaków nawrotowych - w przedziale od 5% [7] do 95% [24].
Wed³ug MacKenzie ka¿de pozostawienie
kikuta SFJ, niezale¿nie od jego d³ugoci,
powinno byæ uznane za b³¹d techniczny
operacji. Za prawid³owe zaopatrzenie ujcia
odpiszczelowo-udowego uwa¿a on ca³kowite usuniêcie opuszki, tak aby na cianie ¿y³y
udowej pozosta³o w najgorszym przypadku
niewielkie wybrzuszenie [19]. Wydaje siê
nam jednak, ¿e takie podejcie jest zbyt rygorystyczne. Tak doskona³e zaopatrzenie
ujcia obserwowalimy tylko na 23,7% koñczyn po usuniêciu pni ¿y³ odpiszczelowych.
W pozosta³ych przypadkach wystêpowa³y
kikuty, sporód których przewa¿a³y zmiany
krótkie, o d³ugoci mniejszej ni¿ 5 mm. Tego
rodzaju zmiany Geier uzna³ za naturalny i
akceptowalny wynik podwi¹zania naczynia,
okrelaj¹c je mianem kikutów hemodynamicznie nieistotnych, rzadko uczestnicz¹cych w rozwoju ¿ylaków nawrotowych [13].
W naszym materiale w przypadku 50%
kikutów ujæ odpiszczelowo-udowych i 45%
kikutów ujæ odstrza³kowo-podkolanowych
wystêpowa³y hemodynamicznie istotne dop³ywy lub neowaskularyzacja, odpowiedzialne za rozwój ¿ylaków nawrotowych. Czêstoæ wystêpowania poszczególnych rodzajów patologii zmienia³a siê w zale¿noci od
d³ugoci kikutów, tzn. w miarê wyd³u¿ania
siê kikutów czêstoæ wystêpowania dop³ywów zwiêksza³a siê, natomiast rozwoju neowaskularyzacji zmniejsza³a siê. Stosunek
liczbowy przypadków klinicznie istotnych dop³ywów i neowaskularyzacji w naszym materiale wynosi³ 130 do 23. Wed³ug dotychPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

czasowych doniesieñ czêstoæ powstawania
hemodynamicznie istotnych dop³ywów jest
uzale¿niona m.in. od zakresu wykonywanej
operacji i d³ugoci prowadzonej obserwacji.
Wystêpuj¹ one u 39% pacjentów po podwi¹zaniu SFJ i strypingu oraz u 52% pacjentów
po wybiórczym podwi¹zaniu SFJ bez strypingu [6]. Uznaje siê, ¿e dop³ywy kikutów ujæ
odpiszczelowo-udowych s¹ odpowiedzialne
za wyst¹pienie nawrotów u 40% pacjentów
w perspektywie 10 lat i 60% w perspektywie
35 lat [9, 8].
W dotychczasowych doniesieniach
przedstawiane s¹ zró¿nicowane dane dotycz¹ce udzia³u neowaskularyzacji w rozwoju
nawrotów. Mo¿e byæ ona odpowiedzialna za
rozwój nawet 68% przypadków ¿ylaków nawrotowych [25]. Natomiast Geier stwierdzi³,
¿e 65% nawrotów w pachwinie jest zwi¹zane z obecnoci¹ kikutów opuszek z dop³ywami, a tylko 35% z obecnoci¹ neowaskularyzacji [13]. Wed³ug Fringsa i Haasa neowaskularyzacja warunkuje rozwój prawdziwych ¿ylaków nawrotowych na 3-11% operowanych koñczyn [11, 15].
W naszych obserwacjach czynnikiem
ryzyka rozwoju neowaskularyzacji by³a obecnoæ krótkich kikutów ujæ odpiszczelowoudowych, w porównaniu do koñczyn bez
obecnoci kikutów. Zale¿noæ t¹ mo¿na wyjaniæ przy pomocy teorii stymulowania procesu neowaskularyzacji przez niedokrwione
komórki ródb³onka naczyniowego, obecne
w blinie pooperacyjnej [8]. Zmniejszenie
liczby lub wyeliminowanie komórek ródb³onka z tworz¹cej siê blizny w nastêpstwie wg³obienia kikuta opuszki z zastosowaniem szwu
ci¹g³ego, jest zwi¹zane ze zmniejszeniem
czêstoci wystêpowania ¿ylaków nawrotowych w pachwinie z 11% do 3% w okresie
dwuletniej obserwacji [11].
Jednak¿e nie wszyscy autorzy potwierdzaj¹ powy¿sze obserwacje. Haas zauwa¿y³ podobn¹ czêstoæ powstawania neowaskularyzacji w pachwinach, niezale¿nie od
zastosowanego sposobu podwi¹zywania lub
zaszywania kikuta (ok. 9%) [15].
¯ylaki nowopowsta³e
Rozwój nowych ¿ylaków obserwowalimy na 24,4% operowanych koñczyn. Czas
ich rozwoju by³ znacz¹co d³u¿szy od czasu
wyst¹pienia ¿ylaków nawrotowych. Strukturami uk³adu ¿ylnego uczestnicz¹cymi w rozwoju nowych przypadków niewydolnoci by³y
w pierwszym rzêdzie pnie ¿y³ odstrza³kowych, w drugiej natomiast zmiana wydolnoci ¿y³ przeszywaj¹cych. W po³owie przypadków nowopowsta³e ¿ylaki wspó³istnia³y na
koñczynach z powsta³ymi wczeniej ¿ylakami nawrotowymi.
Dominacja z³o¿onych postaci ¿ylaków
pooperacyjnych jest wed³ug Kostasa pochodn¹ czêstego powstawania na operowanych koñczynach wiêcej ni¿ jednego ród³a
nowego przecieku [17]. Stwierdzi³ on, ¿e liczba nowych róde³ przecieku jest 1,8 razy
wiêksza od liczby operowanych koñczyn. W
jego obserwacjach dominowa³y nowopowsta³e miejsca przecieku, warunkuj¹ce rozwój
nowych ¿ylaków nawet u 15% operowanych
chorych. Postêp choroby by³ odpowiedzialny za rozwój 36% ¿ylaków w okresie pooperacyjnym [17]. Tak wysoki udzia³ nowopowsta³ych róde³ przecieku w rozwoju nowych

¿ylaków jest t³umaczony ogólnoustrojowym
charakterem choroby. Przeprowadzenie zabiegu operacyjnego umo¿liwia jedynie
zmniejszenie zaawansowania schorzenia,
jednak¿e bez mo¿liwoci jej ca³kowitego
wyleczenia. Zmiany tocz¹ce siê w wietle i
w cianach ¿y³ uk³adu g³êbokiego i powierzchownego oraz w ¿y³ach przeszywaj¹cych
prowadziæ mog¹ do sta³ego postêpu zmian
patologicznych, czego wyrazem jest powstanie nowych ¿ylaków oraz nasilenie lub
powstanie objawów klinicznych. O s³usznoci powy¿szego rozumowania mo¿e wiadczyæ zjawisko ci¹g³ego powstawania nowych róde³ przecieku w koñczynach z objawami pierwotnej niewydolnoci ¿ylnej,
poddanych wy³¹cznie terapii zachowawczej.
Zaburzenia hemodynamiczne wystêpuj¹ce
na operowanej koñczynie warunkuj¹ dwukrotnie czêstsze powstawanie przecieków
na koñczynie uprzednio operowanej, w porównaniu do koñczyny poddanej terapii zachowawczej. Okrelenie dynamiki powstawania nowych ognisk przecieku mo¿liwe
jest wy³¹cznie w przypadku regularnego wykonywania badañ dupleksowych. Bazowanie na samej tylko ocenie klinicznej jest niewystarczaj¹ce, poniewa¿ powstanie nowych miejsc przecieku wyprzedza moment
klinicznego ujawniania siê ich. Oko³o 1/3
przypadków nowopowsta³ych ¿ylaków przebiega bezobjawowo, natomiast ponownego leczenia operacyjnego wymaga ok. 50%
pacjentów z nowopowsta³ymi ¿ylakami [17].
Wnioski
Najczêstsz¹ obserwowan¹ przez nas
przyczyn¹ rozwoju ¿ylaków nawrotowych
by³y niedoskona³oci wykonywanych zabiegów, g³ównie w postaci pozostawienia kikutów ujæ odpiszczelowo-udowych wraz z
niewydolnymi dop³ywami lub z rozwojem
neowaskularyzacji. Wydaje siê, ¿e poprawa jakoci wykonywanych zabiegów mo¿e
korzystnie wp³yn¹æ na zmniejszenie czêstoci rozwoju ¿ylaków nawrotowych.
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