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STRESZCZENIE 

Przewlekła niewydolność żył układu powierzchownego na przestrzeni wieków 

zyskała miano choroby cywilizacyjnej obejmującej swoim zasięgiem populacje każdego 

kontynentu dotykając na równi społeczeństwa wysoko rozwinięte, jak i kraje tak zwanego 

„trzeciego świata”. Kompleksowe leczenie jej głównych objawów – żylaków, a także jej 

zaawansowanej formy w postaci sekwencji zmian troficznych, stanowi istotne obciążenie 

zarówno dla chorego jak i dla społeczeństwa. W skali globalnej duża część budżetu 

ochrony zdrowia corocznie wydawana jest na leczenie powikłań przewlekłej choroby 

żylnej [1, 2, 3]. Znacząca część ludności świata tj. ok. 300 milionów cierpi z powodu 

przewlekłej niewydolności żylnej, z czego 1,5% stanowią dorośli Europejczycy [4]. 

W przybliżeniu stanowi to populację około 36 milionów chorych wymagających stałego 

leczenia (w tym operacyjnego) oraz opieki specjalistycznej długoterminowej. W około 

70% źródłem problemu jest niewydolna żyła odpiszczelowa (GSV), którą u kobiet 

stwierdza się w 40–60%, u mężczyzn 25–30% [5, 6]. Na podstawie wyników 

przeprowadzanych analiz stwierdzono, że tylko 30% pacjentów regularnie leczy się 

z powodu objawów przewlekłej choroby żylnej [7]. 

Pomimo, że historia niewydolności żylnej dorównuje cywilizacjom starożytnych 

kultur to jednak przez wiele stuleci nie doczekała się skutecznej metody leczenia. Opisy 

pierwszych zabiegów na układzie żył powierzchownych napawają czytającego raczej 

trwogą z uwagi na brutalny charakter. Początek dziewiętnastego wieku to okres wielu 

przełomowych odkryć w tym także w dziedzinie medycyny. W 1905 roku William 

Babcock jako pierwszy przeprowadził operację usunięcia niewydolnej żyły 

odpiszczelowej sposobem stripingu, przy użyciu sondy Nabatoffa. Operacja okazała się 

na tyle skuteczna i co najważniejsze akceptowana zarówno przez pacjentów jak i przez 

chirurgów zajmujących się leczeniem niewydolności żylnej, że niemal w niezmienionej 

formie jest stosowana do dnia dzisiejszego. Pozostając w zgodzie z prawdą historyczną, 

należy stwierdzić, że istotą części metodyki zabiegu Babcocka stanowiła metoda 

zastosowana i opisana wcześniej przez Trendelenburga. Intensywne poszukiwania 

metody operacyjnej będącej syntezą dotychczasowej wiedzy, możliwości technicznych 

zaowocowało opracowaniem oraz wprowadzeniem szeregu metod ujętych wspólną 

nazwą „procedury minimalnie inwazyjne”, które odpowiadały zarówno oczekiwaniom 

pacjentów, jak i społeczności lekarzy respektujących zasadę „good medical practice”. 
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Najmłodszymi zabiegami stosowanymi do wewnątrz żylnego leczenia 

niewydolnych żył układu powierzchownego są zabiegi mechaniczno-chemicznej 

ablacji. Zasadniczą cechą odróżniającą zabiegi tej grupy od innych minimalnie 

inwazyjnych procedur wewnątrz-żylnych jest wyeliminowanie czynnika termicznego. 

Logicznym następstwem takiego stanu rzeczy jest brak koniczności stosowania 

znieczulenia tumescencyjnego. W sposób oczywisty przyczynia się to do mniejszej 

traumatyzacji tkanek, co z kolej przekłada się na lepszy komfort pacjenta w okresie 

okołooperacyjnym oraz skrócenia samego czasu zabiegu [95]. ClariVein według 

niektórych środowisk-autorów doskonale wpisał się w obraz procedur minimalnie 

inwazyjnych, będąc niejako ich kolejną odsłoną. Pierwsze doświadczania uzyskane na 

bazie obserwacji krótkoterminowej wydawały się potwierdzać początkowe założenia. 

Kolejne lata obserwacji ustawiły ClariVein na właściwej pozycji względem innych 

metod [96, 97]. Minimalna urazowość metody w stosunku do sąsiednich struktur, 

w szczególności nerwów, była powodem swoistego zwrotu w kierunku metod 

mechaniczno-chemicznej ablacji. Jednak Suma zebranych doświadczeń, szczególnie 

zaobserwowanych efektów ubocznych, po części wspólnych z metodami termicznymi 

a także specyficznych dla metody/sprzętu jak: owinięcie żyły wokół wirującej 

końcówki dyspersyjnej pozwoliła na przyjęcie pewnego dystansu oraz bardziej 

obiektywne spojrzenie na wartość metody z użyciem ClariVein® [106]. Innym 

zabiegiem reprezentującym grupę MOCA, jest Flebogrif®. Jest maksymalnie 

uproszczoną, czystą formą zabiegów mechaniczno-chemicznej ablacji w ablacji, 

z jednoczesnym zachowaniem maksymalnej możliwej skuteczności. 

Uzasadnienie Wyboru Tematu Pracy oraz Cel badań Własnych 

Żylaki są powszechnie spotykanym problemem zdrowotnym, którego 

częstotliwość występowania waha się w granicach od 20% do 60% [2, 3]. 

Towarzyszące dolegliwości związane z niewydolnością żylną mają duży wpływ na 

jakość życia, podobnie do innych chorób przewlekłych takich jak cukrzyca czy choroby 

układu krążenia. [2clariveiv] W większości przypadków dolegliwości związane są 

z niewydolnością żyły odpiszczelowej (GSV); jednak niewydolność żyły odstrzałkowej 

(SSV) jest również przyczyną dolegliwości u 15% pacjentów z żylakami [3].  

Do końca lat 90. XX w. wysokie podwiązanie, połączone ze strippingiem, lub 

jako samodzielny zabieg, było preferowaną, czy wręcz rekomendowaną metodą leczenia 

niewydolności żylnej. Opracowanie oraz wprowadzenie do szerokiego użytku zabiegów 
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minimalnie inwazyjnych otworzyło nowy rozdział w chirurgii niewydolności żylnej. 

Mówimy tutaj o ablacji laserowej (EVLA), zabiegach RFA. Pojawienie się kolejnej 

generacji zabiegów wewnątrz-żylnych jak ClariVein®, Flebogrif® przesunęło chirurgię 

niewydolnych żył układu powierzchownego na inny poziom. Doświadczenia zebrane 

w miarę upływu czasu pozwoliły na zoptymalizowanie metodyki zabiegów MOCA ale 

przede wszystkim nakreśliły granice bezpieczeństwa dla tego rodzaju zabiegów.  

Zasadniczym Celem pacy własnej było: 

Ocena wpływu czynników modyfikujących skuteczność metody Flebogrif® 

takich jak: średnica żyły poddanej mechaniczno-chemicznej ablacji, poziom nakłucia 

pnia niewydolnej żyły, stężenie procentowe obliterantu, ilość zastosowanego czynnika 

obliterującego (Polidokanolu), wiek pacjenta, płeć, obliterowana żyła GSV/SSV, BMI, 

zażywane leki, wskaźnik BIM, błędy techniczne. 

 Badaną grupę chorych stanowili chorzy w przedziale wiekowym od 18 do 

83 lat. Wszelkie czynności związane z użyciem cewnika/metody Felebogrif® w trakcie 

realizacji tematu badawczego, przeprowadzono w oparciu o uzyskana zgodę Komisji 

Bioetycznej KE/226/2015. 

 Zabiegi wykonywano w warunkach sali operacyjnej. W oparciu o sumę 

zebranych doświadczeń należy stwierdzić, że prosty sposób wykonania zabiegu, brak 

konieczności znieczulenia oraz posiadanie kompletnego sterylnego zestawu, pozwala na 

wykonanie procedury w warunkach standardowo wyposażonej sali zabiegowej. 

Po wykonanym zabiegu każdemu choremu zakładano pończochę elastyczną o klasie 

ucisku 25–30 mmHg. Bezpośrednio po zabiegu, każdy chory zachęcany był do 

spacerowania. Około godzinę po zabiegu pacjentów wypisywano do domu. 

Wyniki Badań Własnych 

 Uzyskane dane cyfrowe poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 

statystyk opisowych dla poszczególnych cech badanej grupy. Przeanalizowano wpływ 

wartości badanej cechy na wynik zabiegu (okluzja poddanego ablacji naczynia, 

częściowa, całkowita rekanalizacja). 

 Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie różnicę w wieku 

badanych o różnym wyniku operacji (pełna kluzja żyły, pełna rekanalizacja, częściowa 

rekanalizacja). Wiek badanych o wyniku okluzja (średnia 55,88; mediana 58) był 

istotnie statystycznie wyższy (p=0,0000001) od wieku badanych z grupy o wyniku 

rekanalizacja pełna (średnia 33,95; mediana 33). Pozostałe różnice pomiędzy wiekiem 

badanych o różnym wyniku operacji były nieistotne statystycznie. 
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 Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie różnicę w wartości BMI 

badanych o różnym wyniku operacji. Wartość wskaźnika BMI pacjentów o wyniku 

okluzja (średnia 27,646; mediana 27,1) była istotnie statystycznie wyższa 

(p=0,0000001) od wartości BMI badanych z grupy o wyniku rekanalizacja pełna 

(średnia 23,704; mediana 23,9) oraz badanych z grupy rekanalizacja częściowa (średnia 

24,275; mediana 24; p=0,008). Pozostałe różnice pomiędzy wartością wskaźnika BMI 

badanych o różnym wyniku operacji były nieistotne statystycznie. 

 Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie różnicę w wartości 

średnicy SFJ u badanych o różnym wyniku operacji. Średnica SFJ badanych o wyniku 

okluzja (średnia 7,762; mediana 7,80) był istotnie statystycznie mniejsza (p=0,01) od 

średnicy u badanych z grupy o wyniku rekanalizacja częściowa (średnia 8,875; mediana 

8,85). Pozostałe różnice pomiędzy średnicą SFJ u badanych o różnym wyniku operacji 

były nieistotne statystycznie. 

 Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie różnicę w wartości 

średnicy Pnia u badanych o różnym wyniku operacji. Średnica Pnia badanych o wyniku 

okluzja (średnia 7,247; mediana 7,30) był istotnie statystycznie mniejsza (p=0,004) od 

średnicy u badanych z grupy o wyniku rekanalizacja częściowa (średnia 8,80; mediana 

8,85). Pozostałe różnice pomiędzy średnicą Pnia u badanych o różnym wyniku operacji 

były nieistotne statystycznie. 

 Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie różnicę w objętości 

piany u badanych o różnym wyniku operacji. Objętość piany u badanych o wyniku 

okluzja (średnia 7,638; mediana 8,0) był istotnie statystycznie większa (p=0,0000001) 

od objętości u badanych z grupy o wyniku rekanalizacja pełna (średnia 5,455; mediana 

5,0) oraz u badanych o wyniku rekanalizacja częściowa (średnia 5,250; mediana 5,0 

p=0,01). Pozostałe różnice pomiędzy objętością piany u badanych o różnym wyniku 

operacji były nieistotne statystycznie. 

 Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie różnicę w wartości 

stężenia piany u badanych o różnym wyniku operacji. Stężenie piany u badanych 

o wyniku okluzja (średnia 0,028; mediana 0,30) był istotnie statystycznie większa 

(p=0,000002) od stężenia u badanych z grupy o wyniku rekanalizacja pełna (średnia 

0,022; mediana 0,020) oraz u badanych o wyniku rekanalizacja częściowa (średnia 

0,020; mediana 0,020; p=0,006). Pozostałe różnice pomiędzy objętością piany 

u badanych o różnym wyniku operacji były nieistotne statystycznie. 
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 Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie różnicę w długości żyły 

u badanych o różnym wyniku operacji. Długość żyły u badanych o wyniku okluzja 

(średnia 34,370; mediana 36,0) był istotnie statystycznie większa (p=0,0000001) od 

długości żyły u badanych z grupy o wyniku rekanalizacja pełna (średnia 24,523; 

mediana 25,0). Pozostałe różnice pomiędzy objętością piany u badanych o różnym 

wyniku operacji były nieistotne statystycznie.  

 Przeprowadzona analiza nie wykazała istotnych statystycznie (p=0,0252) różnic 

w rozkładzie liczebności wartości CEAP w poszczególnych grupach badanych, co 

oznacza brak związku wyniku w skali CEAP z rezultatem operacji. Niezależnie od 

wyniku w skali CEAP zdecydowana większość operacji – około 90% – zakończyła się 

okluzją. Największą liczebnie grupę (N=147) stanowili badani o wyniku 2 w skali 

CAEP (przy u czym 90,48% takich osób operacja zakończyła się okluzją, u 9,52% 

rekanalizacją pełną), najmniej liczną (N=4) była grupa badanych o wyniku 6 w skali 

CEAP (przy czym u wszystkich badanych operacja zakończyła się okluzją). 

 Przeprowadzona analiza nie wykazała istotnych statystycznie (p=0,359) różnic 

w rozkładzie liczebności strony wykonanej operacji w poszczególnych grupach 

badanych co oznacza brak związku pomiędzy strona wykonywanej operacji a jej 

rezultatem. Niezależnie od strony wykonywanej operacji zdecydowana większość – 

ponad 90% – operacji kończyło się okluzją. Więcej operacji przeprowadzono po lewej 

stronie (N=174) przy czym u 91,95% operacja zakończyła się okluzją a 7,47% 

rekanalizacją pełną. Rozkład liczebności wyników operacji był bardzo zbliżony 

w przypadku operacji wykonanych po stronie prawej – odpowiednio 90,68% procent 

operacji zakończonych okluzją i 6,78% operacji zakończonych rekanalizacją pełną. 

 Przeprowadzona analiza wykazała istotne statystycznie różnice w rozkładzie 

liczebności poziomu nakłucia względem kolana w poszczególnych grupach badanych, co 

świadczy o związku nakłucia żyły z wynikiem operacji. W przypadku okluzji pełnej 

najwięcej nakłuć zlokalizowanych było poniżej kolana (N=162) co stanowiło 99,39% 

wszystkich nakłuć. Zaobserwowano jeden przypadek rekanalizacji pełnej dla nakłucia 

poniżej kolana. W przypadkach rekanalizacji pełnej najwięcej nakłuć wykonano powyżej 

kolana (N=13) co stanowi 24,07% wszystkich nakłuć powyżej kolana (zaś 74% zakończyło 

się okluzją) oraz 14,81% nakłuć na poziomie kolana (SSV) i 6,25% na poziomie kolana. 

Przeprowadzona analiza wykazała istotne statystycznie różnice w rozkładzie 

liczebności GSV oraz SSV w poszczególnych grupach badanych, co świadczy 

o związku GSV oraz SSV z wynikiem operacji. W przypadku operacji na GSV (N=264) 
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zdecydowana większość 92,8% zakończyła się okluzją oraz 6,06% rekanalizacją pełną 

zaś w przypadku operacji na SSV (N=28) 78,57% operacji zakończyło się okluzją zaś 

17,86% rekanalizacja pełną. 

Przeprowadzona analiza nie wykazała istotnych statystycznie różnic w rozkładzie 

liczebności płci w poszczególnych grupach badanych, co świadczy o braku związku płci 

pacjentów z wynikiem operacji. Niezależnie od płci pacjentów zdecydowana większość 

operacji zakończyła się okluzją (u 90,72% kobiet i 94,55% mężczyzn, rekanalizacją pełną 

zakończyło się 7,59% operacji kobiet oraz 5,45% operacji mężczyzn). 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że przeprowadzone analizy wykazały, 

iż dwa czynniki: lokalizacja nakłucia względem kolana oraz rodzaj poddawanej ablacji 

żyły (GSV lub SSV) były powiązane z wynikiem operacji. Istotna statystycznie 

większość (99.39%) zabiegów z nakłuciem poniżej kolana związana była z okluzją oraz 

statystyczne istotna większość operacji wykonanej na GSV (92,80%) związana była 

z okluzją. Pozostałe czynniki nie były związane z wynikiem operacji. 

Wnioski: 

1. Średnica ujścia żyły odpiszczelowej/odstrzałkowej wpływa na skuteczność zabiegu. 

Skuteczność zabiegu wzrasta dla większej średnicy pnia żyły odpiszczelowej.  

2. Analiza poziomu nakłucia żyły wskazuje na większą skuteczność zabiegu przy 

nakłuciu żyły poniżej kolana.  

3. Użycie sklerozantu w stężeniu 3% zwiększa skuteczność zabiegu z użyciem 

cewnika Flebogrif. 

4. Objętość piany użytej do ablacji żyły wprost proporcjonalnie podnosi skuteczność 

zabiegu. 

5. Większa skuteczność zabiegu zaobserwowano dla zabiegów ablacji żyły 

odpiszczelowej w odniesieniu do ablacji żyły odstrzałkowej, co uzależnione jest od 

długości żyły. 

6. Wiek istotnie wpływa na skuteczność zabiegu z użyciem cewnika Flebogrif – pełna 

okluzja żyły u pacjentów ze średnią wieku 56 lat, przy rekanaluzacji pełnej dla 

średniego wieku 34 lata. 

7. Wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 27 wpływa pozytywnie na skuteczność 

zabiegu. 

8. Wybór metody – typu zabiegu należy uzależnić od cech anatomicznych niewydolnej 

żyły i jest wypadkową analizy wielu zmiennych mających wpływ na skuteczność 

metody jak przedstawiono w prezentowanej pracy.  
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ABSTRACT 

Chronic venous insufficiency of the superficial system has over the centuries 

earned the name of a civilization disease affecting populations of every continent, 

equally affecting highly developed societies and the so-called „third world” countries. 

Complex treatment of its main symptoms – varicose veins, as well as its advanced form 

in the form of a sequence of trophic changes, is a significant burden for both the patient 

and the society. Globally, a large portion of the health care budget is spent annually on 

the treatment of complications of chronic venous disease [1, 2, 3]. A significant portion 

of the world’s population i.e. approximately 300 million suffer from chronic venous 

insufficiency, of which 1.5% are European adults [4]. This approximately represents 

a population of about 36 million patients requiring ongoing treatment (including 

surgery) and specialized long-term care. In about 70%, the source of the problem is the 

insufficient saphenous vein (GSV), which is found in 40–60% in women and 25–30% 

in men [5, 6]. Based on the results of analyses performed, only 30% of patients are 

regularly treated for symptoms of chronic venous disease [7]. 

Although the history of venous insufficiency parallels the civilizations of ancient 

cultures, it has not been treated effectively for many centuries. Descriptions of the first 

treatments of the superficial venous system fill the reader with dread due to their brutal 

nature. The beginning of the nineteenth century was a period of many breakthroughs, 

also in the field of medicine. In 1905 William Babcock was the first to perform an 

operation to remove the insufficient saphenous vein by stripping, using the Nabatoff 

probe. The operation proved so successful and, more importantly, so accepted by both 

patients and surgeons treating venous insufficiency that it is used almost unchanged to 

this day. In keeping with historical truth, it should be stated that the method used and 

described earlier by Trendelenburg was the essence of part of Babcock’s procedure 

methodology. An intensive search for a surgical method that would be a synthesis of the 

existing knowledge and technical possibilities resulted in the development and 

introduction of a number of methods collectively called „minimally invasive 

procedures”, which met the expectations of both patients and the medical community 

respecting the principle of „good medical practice”. 

The most recent procedures used for intravenous treatment of superficial system 

venous insufficiency are mechanical-chemical ablation procedures. The main feature 
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that distinguishes this group of procedures from other minimally invasive intravenous 

procedures jest wyeliminowanie czynnika termicznego. Logicznym następstwem 

takiego stanu rzeczy jest brak koniczności stosowania znieczulenia tumescencyjnego. 

This obviously contributes to less tissue traumatization, which in turn translates into 

better patient comfort in the perioperative period and shorter procedure time [95]. 

According to some authors, ClariVein perfectly fit into the picture of minimally 

invasive procedures, being in a way their next iteration. The first experiences gained on 

the basis of short-term observation seemed to confirm the initial assumptions. 

Subsequent years of observation placed ClariVein on the right position in relation to 

other methods [96, 97]. The minimal traumatization of the method in relation to 

adjacent structures, especially nerves, was the reason for a specific turn towards the 

mechanical-chemical ablation methods. However, the sum of experience, especially the 

observed side effects, in part common with thermal methods and also specific to the 

method/equipment such as: wrapping the vein around the rotating dispersion tip allowed 

us to adopt a certain distance and a more objective view of the value of the method 

using ClariVein® [106]. Another procedure that represents the MOCA group, is the 

Flebogrif®. It is a maximally simplified, pure form of mechanical-chemical ablation 

procedures in ablation, while maintaining the maximum possible efficacy. 

Rationale for the Selection of the Study Topic and the Purpose of the Own 

Research 

Varicose veins are a common health problem with incidence ranging from 20% 

to 60% [2, 3]. Accompanying complaints of venous insufficiency have a major impact 

on quality of life, similar to other chronic diseases such as diabetes and cardiovascular 

disease. [2clariveiv] In most cases, complaints are associated with saphenous vein 

(GSV) insufficiency; however, saphenous vein (SSV) insufficiency also causes 

complaints in 15% of patients with varicose veins [3]. 

Until the late 1990s, high ligation, combined with stripping, or as a stand-alone 

procedure, was the preferred, or even recommended, treatment for venous insufficiency. 

The development and widespread use of minimally invasive procedures opened a new 

chapter in venous insufficiency surgery. We are talking about laser ablation (EVLA), 

RFA procedures. The emergence of the next generation of intravenous procedures such 

as ClariVein®, Flebogrif® has moved the surgery of superficial venous insufficiency to 

another level. The experience gained over time has allowed us to optimize the 
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methodology of MOCA procedures, but above all to set safety limits for this type of 

procedure.  

The primary objective of the study was to: 

To evaluate the influence of factors modifying the effectiveness of the 

Flebogrif® method such as: diameter of the vein subjected to mechanical-chemical 

ablation, level of puncture of the trunk of the insufficient vein, percentage concentration 

of obliterant, amount of obliterating agent used (Polidocanol), age of the patient, 

gender, obliterated GSV/SSV vein, BMI, medications taken, BIM index, technical 

errors. 

 The study population consisted of patients ranging in age from 18 to 83 years. 

All activities related to the use of the Felebogrif® catheter/method during the research 

topic, were carried out based on the approval obtained from the Bioethics Committee 

KE/226/2015. 

 The procedures were performed under operating room conditions. Based on the 

sum of the collected experience, it should be concluded that the simple way of 

performing the procedure, the lack of need for anesthesia and having a complete sterile 

kit, allows to perform the procedure in the conditions of a standard equipped operating 

room. After the procedure, each patient was fitted with elastic stockings of compression 

class 25–30 mmHg. Immediately after the procedure, each patient was encouraged to 

walk. About one hour after the procedure, patients were discharged home. 

Results of Own Research 

 The obtained digital data were subjected to statistical analysis using descriptive 

statistics for individual characteristics of the studied group. The influence of the value 

of the studied feature on the outcome of the surgery (occlusion of the ablated vessel, 

partial, complete recanalization) was analyzed. 

 The analysis showed a statistically significant difference in the age of subjects 

with different surgical outcome (complete vein occlusion, complete recanalization, 

partial recanalization). The age of the subjects with the outcome of occlusion (mean 

55.88; median 58) was statistically significantly higher (p=0.0000001) than that of the 

subjects in the group with the outcome of complete recanalization (mean 33.95; median 

33). The remaining differences between the ages of the subjects with different surgical 

outcomes were statistically insignificant. 
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 The analysis showed a statistically significant difference in the BMI value of the 

subjects with different surgical outcome. The BMI value of patients with occlusion 

outcome (mean 27.646; median 27.1) was statistically significantly higher 

(p=0.0000001) than BMI value of subjects with complete recanalization outcome (mean 

23.704; median 23.9) and subjects with partial recanalization outcome (mean 24.275; 

median 24; p=0.008). The remaining differences between the BMI values of the 

subjects with different surgical outcomes were not statistically significant.  

The analysis showed a statistically significant difference in the SFJ diameter 

values in the subjects with different surgical outcomes. The SFJ diameter of the subjects 

with occlusion outcome (mean 7.762; median 7.80) was statistically significantly 

smaller (p=0.01) than the diameter in the subjects with partial recanalization outcome 

(mean 8.875; median 8.85). The remaining differences between the SFJ diameter in the 

subjects with different surgical outcomes were statistically insignificant. 

 The analysis showed a statistically significant difference in the value of the 

trunk diameter in the subjects with different surgical outcome. The trunk diameter of the 

subjects with occlusion outcome (mean 7.247; median 7.30) was statistically 

significantly smaller (p=0.004) than the diameter in the subjects with partial 

recanalization outcome (mean 8.80; median 8.85). The remaining differences between 

the trunk diameter in subjects with different surgical outcomes were statistically 

insignificant. 

 The analysis showed a statistically significant difference in the foam volume in 

the subjects with different surgical outcome. The volume of foam in subjects with 

occlusion outcome (mean 7.638; median 8.0) was statistically significantly greater 

(p=0.0000001) than that in subjects with complete recanalization outcome (mean 5.455; 

median 5.0) and in subjects with partial recanalization outcome (mean 5.250; median 

5.0 p=0.01). The remaining differences between foam volumes in subjects with 

different surgical outcomes were not statistically significant. 

 The analysis showed a statistically significant difference in the value of foam 

concentration in the subjects with different surgical outcome. The foam concentration in 

the subjects with occlusion score (mean 0.028; median 0.30) was statistically 

significantly higher (p=0.000002) than that in the subjects with full recanalization score 

(mean 0.022; median 0.020) and in the subjects with partial recanalization score (mean 

0.020; median 0.020; p=0.006). The remaining differences between the foam volume in 

subjects with different surgical outcomes were statistically insignificant. 
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The analysis showed a statistically significant difference in vein length in 

subjects with different surgical outcome. The vein length in the subjects with the 

occlusion outcome (mean 34.370; median 36.0) was statistically significantly greater 

(p=0.0000001) than the vein length in the subjects with the complete recanalization 

outcome (mean 24.523; median 25.0). The remaining differences between foam 

volumes in subjects with different surgical outcomes were statistically insignificant.  

The analysis showed no statistically significant (p=0.0252) differences in the 

distribution of CEAP scores between the study groups, which means there was no 

correlation between the CEAP score and the outcome of surgery. Regardless of the 

CEAP score, the vast majority of surgeries – approximately 90% – ended in occlusion. 

The most numerous group (N=147) consisted of patients with CEAP score 2 (in 90.48% 

of them the operation ended with occlusion, in 9.52% – with complete recanalization), 

the least numerous group (N=4) consisted of patients with CEAP score 6 (in all patients 

the operation ended with occlusion). 

The analysis showed no statistically significant (p=0.359) differences in the 

distribution of the number of the side of the operation performed in individual groups of 

patients, which means that there was no relationship between the side of the operation 

performed and its outcome. Regardless of the side of the operation performed, the vast 

majority – more than 90% – of the operations ended with an occlusion. More operations 

were performed on the left side (N=174), with 91.95% ending in occlusion and 7.47% 

in complete recanalization. The distribution of the number of surgical outcomes was 

very similar for surgeries performed on the right side with 90.68% percent of surgeries 

ending in occlusion and 6.78% of surgeries ending in complete recanalization, 

respectively. 

The analysis showed statistically significant differences in the distribution of the 

number of puncture level counts relative to the knee in the different study groups, 

indicating the association of venipuncture with surgical outcome. In the case of 

complete occlusion, most punctures were located below the knee (N=162) which 

accounted for 99.39% of all punctures. One case of complete recanalization was 

observed for the puncture below the knee. In cases of complete recanalization, most 

punctures were located above the knee (N=13) which accounted for 24.07% of all 

punctures above the knee (while 74% ended in occlusion) and 14.81% of punctures at 

the knee level (SSV) and 6.25% at the knee level. 



13 

The analysis showed statistically significant differences in the distribution of 

GSV and SSV counts among the study groups, which demonstrates the association of 

GSV and SSV with surgical outcome. In case of GSV surgery (N=264), 92.8% of 

operations ended with occlusion and 6.06% with complete recanalization, whereas in 

case of SSV surgery (N=28), 78.57% of operations ended with occlusion and 17.86% 

with complete recanalization. 

The analysis did not show any statistically significant differences in the gender 

distribution among the study groups, which indicates that the gender of the patients was 

not related to the outcome of the surgery. Regardless of the sex of the patients, the vast 

majority of operations ended in occlusion (in 90.72% of women and 94.55% of men; 

complete recanalization ended in 7.59% of women and 5.45% of men). 

In conclusion, our analyses showed that two factors: the location of the puncture 

relative to the knee and the type of vein ablated (GSV or SSV) were associated with 

surgical outcome. A statistically significant majority (99.39%) of procedures with 

below-knee puncture were associated with occlusion and a statistically significant 

majority of operations performed on the GSV (92.80%) were associated with occlusion. 

Other factors were not associated with surgical outcome. 

Conclusions  

1. Diameter of the saphenous vein outlet/ventral vein affects the effectiveness of the 

procedure. Treatment efficacy increases for larger saphenous vein stem diameter. 

2. Analysis of vein puncture level shows greater efficacy of the procedure below the 

knee. 

3. The use of sclerosant at a concentration of 3% increases the effectiveness of the 

procedure with the Flebogrif catheter. 

4. The volume of foam used to ablate the vein directly proportionally increases the 

effectiveness of the procedure. 

5. Higher procedure efficacy was observed for saphenous vein ablation procedures in 

relation to saphenous vein ablation, which should be explained by the effect of vein 

length on procedure efficacy. 

6. Age significantly influenced the effectiveness of the Flebogrif catheter procedure. 

7. Body mass index (BMI) above 27 increases the effectiveness of the procedure. 

8. The choice of method – type of procedure should depend on the anatomical features 

of the insufficient vein and is a resultant of the analysis of many variables affecting 

the effectiveness of the method as presented in the paper.  


