
8. Streszczenie.  

 

Wstęp  

Większość dzisiejszego społeczeństwa ma przewlekłą niewydolność żylną w różnych stadiach 

zaawansowania. Echoskleroterapia, czyli skleroterapia głównych pni żylnych układu 

powierzchownego pod kontrolą usg to małoinwazyjna metoda leczenia przewlekłej choroby 

żylnej. Jest procedurą tanią i nieskomplikowaną oraz praktycznie niebolesną dla pacjenta. Z 

powyższych względów jest często wybierana przez lekarza i chorego.  

Cel pracy 

Praca jest retrospektywna i ma za zadanie pokazać, czy został wyeliminowany refluks w żyle    

odpiszczelowej lub odstrzałkowej i objawy przewlekłej niewydolności żylnej po wykonanej 

echoskleroterapii żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej małą ilością piany, tj. do 6ml. 

Ponadto analizowano, jaka jest liczba rekanalizacji i co ma znaczenie dla nawrotu refluksu, a 

także ile zabiegów należy wykonać i jakie warunki spełnić, aby uzyskać zamierzony dobry lub 

zadowalający efekt (analiza średnicy żyły, stężenia i objętości piany). 

Materiał i metodyka  badań 

Analizie statystycznej poddano 904 zabiegi echoskleroterapii igłowej żyły odpiszczelowej i 

odstrzałkowej małą ilością piany, tj. do 6ml, które wykonano u 735 osób z przewlekłą 

niewydolnością żylną w wieku od 18-86 lat (średnica żył 3-8 mm). Pacjenci leczeni byli w latach 

2009-2015 w Trójmieście. Protokół naukowo- badawczy zawiera metryczkę chorego: wiek, 

płeć, leczona kończyna, leczona żyła, średnica żyły poddanej zabiegowi, a także objawy 

przedmiotowe (żylaki, obrzęk, zmiany troficzne), objawy podmiotowe (ból, ociężałość), 

stosowany lek, stężenie i ilość podanej piany, liczbę zabiegów, liczbę rekanalizacji. Wyróżniono 

2 grupy w zależności od zastosowanego preparatu: grupa 1 – Polidokanol(PD)  i grupa 2 – 

Siarczan sodowy tetradecylu(STS). Po zabiegu zakładana była od razu pończocha uciskowa 2 

stopnia z zaleceniem noszenia jej przez kolejne 6 tygodni. W trakcie wizyt  kontrolnych, w 

systemie miesiąc - pół roku - rok - 3lata - 5lat, wykonywano badanie fizykalne, usg doppler żył 

oraz oceniano obecność objawów. Na pierwszej kontroli po miesiącu weryfikowano efekty – 



czy jest efekt dobry i wycofał się refluks, czy konieczny jest kolejny zabieg. Jeśli tak – zabieg od 

razu był wykonywany.  

Wyniki 

Wykonano 904 zabiegi i  u większości wystarczył jeden zabieg (607 przypadków- 1 zabieg, 250 

przypadków- 2 zabiegi, 47- przypadków 3 lub więcej zabiegów). Rekanalizacja wystąpiła w 

17,7%. W przeważającej liczbie przypadków była to jedna rekanalizacja (82,5%). Najczęstszym 

z ocenianych objawów występujących przed zabiegiem były żylaki, które stwierdzono u 95% 

pacjentów. Żylaki był to też najczęściej spotykany objaw występujący samodzielnie. Ból 

stwierdzany był u 74,7% osób. Częstość występowania poszczególnych objawów rosła ze 

wzrostem średnicy żyły. Zaobserwowano, że związek z wystąpieniem rekanalizacji w Grupie 

1(PD) miało występowanie w chwili zgłoszenia się na pierwszy zabieg zmian troficznych, zaś w 

Grupie 2(STS) - ociężałości. W grupie 1, gdy występowały zmiany troficzne w 26,9%  

przypadków wystąpiła rekanalizacja, a bez zmian troficznych - 10%. W grupie 2 odpowiednio: 

23,3% z ociężałością vs 15,7% bez ociężałości. W wyniku przeprowadzonej analizy 

stwierdzono, że średnica żył w przypadkach wymagających jednego zabiegu była istotnie 

niższa niż średnica żył wymagających dwa lub trzy zabiegi. Czyli im większa średnica żyły była 

na pierwszej wizycie,  tym więcej w przyszłości było zabiegów przeprowadzanych do 

osiągnięcia zamierzonego efektu patofizjologicznego i kosmetycznego.                                                                                                                                                    

Spostrzeżono, że istotny związek z wystąpieniem w okresie późniejszym rekanalizacji miało w 

chwili zgłoszenia się na pierwszy zabieg występowanie: zmian troficznych, bólu i ociężałości. 

Okazało się, że zmiany troficzne ponad dwukrotnie zwiększają szansę na to, że wystąpi 

rekanalizacja. Występowanie bólu  zwiększa szansę na to, że wystąpi rekanalizacja o 58,2% , a  

ociężałości o 67,3%. Jeśli zabiegi wyeliminowały refluks, to u tych pacjentów znikały objawy 

podmiotowe i przedmiotowe, takie jak: ociężałość, ból, obrzęki, nawet w tych wypadkach, 

kiedy żyła nie była zamknięta, tylko częściowo zamknięta lub zwężona.  

Wnioski  

Wyniki potwierdzają, że echoskleroterapia małą ilością piany, tj. do 6ml, jest to metoda 

skuteczna i bezpieczna, zarówno w ocenie obiektywnej, jak i subiektywnej pacjentów. Dobry i 

zadowalający efekt (czyli został wyeliminowany refluks oraz objawy podmiotowe i 

przedmiotowe) uzyskano u większości pacjentów już po pierwszym zabiegu, tylko 30% osób 



wymagało powtórnych zabiegów (w przeważającej części były to 2 zabiegi). Niewielka liczba 

rekanalizacji czyni metodę porównywalną do innych metod leczenia żył, biorąc pod uwagę 

inwazyjność i koszty, wymaga ona jednak od lekarza dużego doświadczenia w precyzyjnym 

obrazowaniu ultrasonograficznym i wkłuciach pod kontrolą usg w warunkach obkurczającej 

się żyły. Rekanalizacja dotyczyła chorych z wyraźnie nasilonymi objawami choroby (ból, 

ociężałość, zmiany troficzne). Preparat Aethoxysclerol okazał się mniej skuteczny w przypadku 

zmian troficznych, a preparat  Fibrovein w przypadku ociężałości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  Abstract. 

 

Introduction 

Most of today’s society suffer from chronic venous insufficiency in various stages of its 

development. Echosclerotherapy, or sclerotherapy of the main superficial venous trunks 

performed under ultrasound guidance, is a minimally invasive method of treating chronic 

venous diseases. It is a cheap and uncomplicated procedure, practically painless for the 

patient. For those reasons, it is often chosen by the doctor and the person affected by the 

condition. 

The aim of the study 

The study is retrospective in character and its aim is to show whether the reflux in the great 

or the small saphenous veins as well as the symptoms of chronic venous insufficiency have 

been eliminated by echosclerotherapy of the vein performed using a small amount of foam, 

i.e. up to 6 ml. 

In addition, it presents the analysis on the number of recanalizations and the factors that lead 

to the recurrence of reflux, as well as the number of treatments that should be performed and 

the conditions that should be met to obtain the intended, good or satisfactory, results 

(analysis of the vein diameter, concentration and volume of foam). 

Materials and methods 

The statistical analysis involved 904 needle echosclerotherapy treatments of the great and the 

small saphenous veins with a small amount of foam, i.e. up to 6 ml, which were performed on 

735 patients, aged 18-86 years, with chronic venous insufficiency (veins diameter 3-8 mm). 

Patients were treated in the years 2009-2015 in the Tri-City. The research record documents 

the following details: age and sex of the patient, treated limb, treated vein, diameter of the 

treated vein, as well as objective signs (varicose veins, swelling, skin changes in chronic venous 

insufficiency) and subjective symptoms (pain, heaviness), drug used, concentration and 



amount of the foam given, number of treatments, and number of recanalizations. Two groups 

were distinguished on the basis of the agent used: group 1 - Polidocanol (PD) and group 2 - 

sodium tetradecyl sulphate (STS). 

Immediately after the procedure, the patients had a class 2 compression stocking put on and 

were recommended to wear it for the following 6 weeks. During the follow-up visits, which 

took place in a month – half a year - year - 3 years - 5 years system, a physical examination 

and Doppler ultrasound of the veins were performed and the presence of symptoms was 

assessed. At the first control visit, i.e. after one month, the effect of the performed treatment 

was verified - whether it was good and the reflux retreated or whether another treatment was 

required. In the latter case, the procedure was performed immediately. 

Results 

Given 904 performed treatments, in most cases (607) one procedure was sufficient (2 

procedures in 250 cases; 3 or more in 47 cases). Recanalization occurred in 17.7% of the cases 

and in the overwhelming number of them it was just one recanalization (82.5%). The most 

common of the assessed signs occurring before the procedure were varicose veins, which 

were found in 95% of patients. The presence of varicose veins was also the most common sign 

occurring on its own. Pain was reported by 74.7% of the subjects. The frequency of individual 

symptoms increased with increasing vein diameter. It was observed that the occurrence of 

recanalization in Group 1 (PD) correlated with the occurrence of skin changes in chronic 

venous insufficiency at the time of first treatment visit, and in Group 2 (STS) with heaviness. 

In Group 1, when there were skin changes recanalization occurred in 26.9% of the cases, and 

in 10% of the patients without skin changes. In group 2, in 23.3% with heaviness and 15.7% 

without heaviness cases respectively. As a result of the analysis, it was found that the diameter 

of the veins in the cases requiring one treatment was significantly lower than the diameter of 

the veins requiring two or three treatments. Hence, the larger the diameter of the vein was at 

the first visit, the more procedures were later performed to achieve the intended 

pathophysiological and cosmetic effect. 

It was noticed that the occurrence of later recanalization was significantly correlated with the 

occurrence of skin changes, pain and heaviness at the time of the first procedure. It turned 

out that skin changes in chronic venous insufficiency more than doubled the chance of 



recanalization occurrence. The presence of pain increased the chance of recanalization by 

58.2% and heaviness by 67.3%. When the treatments eliminated the reflux, the signs and 

symptoms such as heaviness, pain, and swelling disappeared in those patients, even in the 

cases where the vein was not closed, only partially closed, or narrowed. 

Conclusions 

The results confirm that echosclerotherapy with a small amount of foam, i.e. up to 6 ml, is an 

effective and safe method in both objective and subjective assessment of patients. A good 

and satisfactory effect (i.e. the elimination of reflux, symptoms and signs) was obtained in 

most patients after the first treatment and only 30% of patients required repeated treatments 

(in most cases 2 treatments sufficed). The low incidence of recanalizations makes the method 

comparable to other methods of treating veins in terms of invasiveness and cost, however, it 

requires from the physician extensive experience in precise ultrasound imaging and 

ultrasound-guided puncture under conditions of a shrinking vein. Recanalization affected 

patients with clearly intensified symptoms of the disease (pain, heaviness, skin changes 

trophic changes). Aethoxysclerol proved to be less effective in the case of skin changes trophic 

changes, and Fibrovein in the case of heaviness. 

 


