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Warto wiedzieć
Żylaki – dlaczego nie można ich wyleczyć? 
Niestety w większości przypadków dochodzi do uszkodzenia głów-
nych żył powierzchownych, czyli: żyły odpiszczelowej wielkiej, żyły 
odstrzałkowej lub krótkich żył przeszywających, łączących układ 
żył powierzchownych i głębokich. Mówiąc o uszkodzeniu, mamy na 
myśli takie poszerzenie średnicy tych żył, że zastawki w ich wnętrzu 
przepuszczają krew nie tylko w kierunku dosercowym, ale również z 
powrotem, powodując powstanie zastoju, wzrost ciśnienia w układzie 
żył powierzchownych i inne patofizjologiczne objawy. 

Żylaki są to zmienione żyły 
skóry i tkanki podskór-
nej, spowodowane 
nadmiernym ciśnieniem 

w układzie żył powierzchownych. 
Jest kilka czynników, wpływających 
na powstawanie żylaków. Czasem 
jest to problem dziedziczny, cza-
sem związany z trybem życia (np. 
ograniczona aktywność fizyczna, 
praca w pozycji siedzącej). Kolej-
nym czynnikiem przyspieszającym 
powstawanie żylaków jest ciąża.

Jak zapobiegać?
Czy są maści lub tabletki, którymi 
można sobie pomóc? Tak na 
prawdę nie ma żadnych badań me-

dycznych przeprowadzonych 
przez niezależne ośrodki 

naukowe, które 
wskazywałyby 

grupę 
leków 

spowalniających uszkodzenie 
ściany żył. Są dwa główne sposoby 
hamowania tworzenia się żylaków: 
pierwszy to aktywność fizyczna, 
drugi to odpowiednie wyroby 
przeciwżylakowe, czyli podkola-
nówki i pończochy.

Groźne objawy
Nieleczone żylaki spowodują, że 
będą pojawiać się kolejne, coraz 
poważniejsze objawy, np.: 

  Zmęczone i ciężkie nogi – ten 
etap może pojawić się nawet 
przed pojawieniem się widocz-
nych żylaków. 

  Ból – w tym stadium zwykle na 
powierzchni skóry widoczne są 
bladoniebieskie lekko poskręcane 
żyłki, w zależności od pory dnia 
mniej lub bardziej wypukłe. 
  Brunatne przebarwienia skóry 
– powstające samoistnie lub jako 
powikłane zakrzepicy żylnej, 

(Nie)estetyczny problem – żylaki
Żylaki to nie tylko problem estetyczny – to także poważny problem zdrowotny. Jak powstają  
wypukłe, poskręcane twory na nogach nazywane żylakami? Co robić, aby ich nie mieć?
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mówimy wówczas o twardzinie 
tłuszczowej będącej efektem 
odkładania się w skórze choleste-
rolu i krwinek. 

  Wieloletnie owrzodzenia 
żylne. 

Jak się ich pozbyć?
Metodą pozbycia się żylaków jest 
wyłącznie zabieg.  „O, nie” - pomyśli 
większość z nas wyobrażając sobie 
krwawy zabieg nazywany operacją 
Babcocka, który polega na wprowa-
dzeniu stalowej struny przy kostce 
wewnętrznej i wyciągnięciu jej w 
pachwinie.
Całe szczęście, są już dostępne 
nowe, małoinwazyjne metody 
usuwania żylaków oparte o śród-
operacyjne USG. Zabiegi polegają 
na wprowadzeniu do wnętrza żył 
światłowodu lub cewnika RF emitu-
jącego światło lub prąd. Instrumen-
tarium do żyły wprowadza się przez 
niewielkie nakłucie lub małe, 3 mm 
nacięcie. Po zabiegu dolegliwości są 
minimalne, a aktywność zawodowa 
nie ulega ograniczeniu.

Kiedy się operować? 
Jeśli w diagnostyce USG uwidocz-
nią się zmiany patologiczne układu 
żył kończyn dolnych, nie ma na 
co czekać. Operacja i tak nas nie 
minie, ale wcześniejsza decyzja 
spowoduje, że mniej żył ulegnie 
uszkodzeniu, a rozległość zabiegu 
będzie mniejsza.

dr Marek Batijewski
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Prowadzisz salon kosmetyczny
lub sklep z polskimi kosmetykami??

Zapraszamy do sklepu internetowego
z ofertą dla profesjonalistów!!

Zapraszamy do rejestracji 
na hasło: Polish Express

oferujemy 10% rabatu 
na pierwsze 

zamówienie!

Odwiedź nas na www.bodyritual.co.uk

www.bodyritual.co.uk

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc, powołaj się na magazyn PANORAMA!


