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Marek Ciecierski
Badanie układu żylnego.

Wywiad.
Już w pierwszych zadaniach chorzy zwykle zgłaszają dolegliwości związane z
niewydolnością żylną. W początkowych etapach choroby mogą to być; uczucie ciężkości
kończyn dolnych, zaburzenia czucia różnego typu, kurcze mięśni w godzinach wieczornych
lub w nocy. Nie są to objawy charakterystyczne, ale niejednokrotnie stanowią powód dla
którego chorzy zgłaszają się do leczenia. Część chorych z rozległymi nawet żylakami nie
podejmuje prób leczenia do momentu pojawienia się chociaż pierwszych dolegliwości.
U innych te subtelne objawy mogą wyprzedzać na wiele lat pojawienie się żylaków, a o
istnieniu niewydolności żylnej można dowiedzieć jedynie w oparciu o badanie
dopplerowskie. Objawem świadczącym o znacznej niewydolności żył jest obrzęk. Należy
pamiętać, że w początkowych stadiach choroby może pojawić się on dopiero w godzinach
wieczornych. Badając chorego w godzinach przedpołudniowych kończyny mogą być bez
obrzęku. O jego obecności możemy zatem dowiedzieć się jedynie od chorego. Warto również
zapytać czy obrzęk ten ustępuje po odpoczynku nocnym. Dzięki temu czasami już na
podstawie wywiadu można odróżnić obrzęk limfatyczny od żylnego. Należy wypytać czy
istnieją okoliczności które powodują pojawienie się lub nasilenie obrzęku jak : stanie,
długotrwałe siedzenie, temperatura, ciąża, leki. Czasami zwraca uwagę chorych ( zwłaszcza
mężczyzn) odcisk mankietu skarpetek (rycina nr1).

Rycina nr 1 . Obrzęk podudzia lewego z widocznym odciskiem mankietu skarpetki.
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Niezwykle ważne jest pytanie o przebyte incydenty obrzęku w przeszłości. Czasami chorzy
sami podają , że byli leczeni z powodu zakrzepicy żylnej przebiegającej z dużym obrzękiem.
U kobiet nie można zapomnieć o okresie okołoporodowym. W tym okresie może dojść do
zakrzepicy żył powierzchownych i głębokich. Zwłaszcza po przebytej zakrzepicy żył
głębokich od tamtego czasu może utrzymywać się obrzęk. Także pojawienie się żylaków
kobiety często wiążą z okresem ciąży. Bóle są zazwyczaj niewielkiego stopnia. Trudno często
określić ich charakter. Niezwykle rzadko i tylko chorzy z masywnym obrzękiem i
zasinieniem kończyny mogą zgłaszać bóle pojawiające się dopiero po wysiłku, zmuszające do
zatrzymania się , a zwłaszcza po ułożeniu kończyny powyżej poziomu klatki piersiowej.
Przez analogię do objawu spotykanego u chorych z miażdżycą tętnic określa się ten objaw
„chromaniem żylnym”.
Część chorych ma już bogatą przeszłość leczenia, w tym także operacyjną. Niezwykle rzadko
udaje się ustalić jaki rodzaj operacji został wykonany, ale ważna jest data jej
przeprowadzenia. Szybki nawrót choroby może świadczyć o braku korekty przyczyny
powstawania żylaków lub niewłaściwej kwalifikacji do tego typu leczenia. Należy również
zapoznać się z historią leczenia innych schorzeń , w tym metodami operacyjnymi,
unieruchomieniem, cytostatykami czy hormonami. Zwłaszcza u chorych z obrzękiem należy
przeprowadzić wywiad w kierunku innych chorób przebiegających z obrzękami.
Pewne znaczenie ma też wywiad rodzinny. Większość chorych podaje istnienie rodzinnego
występowania choroby. Zawsze należy upewnić się, czy w rodzinie pacjentów obciążonych
genetycznie nie występowały zakrzepice lub owrzodzenia żylne.
W podejmowaniu decyzji, co do sposobu leczenia, ogromne znaczenie ma nastawienie
psychiczne chorego do swojej choroby. Widać to obserwując na jakim etapie, z jakimi
dolegliwościami, chorzy zgłaszają się do leczenia. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest
charakter pracy i nawyki zachowania. Leczenie tych chorych musi zmierzać bowiem także do
zmniejszenia wpływu czynników predysponujących do rozwoju choroby.
Ważnym etapem zbierania wywiadu jest rozpoznanie obecności chorób towarzyszących.
Mogą one również mieć wpływ na przebieg niewydolności żylnej. Nie można podejmować
decyzji co do sposobu leczenia pomijając inne schorzenia , których obecność zwiększa ryzyko
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leczenia. Czasami wręcz należy odroczyć leczenie chorób żył , do czasu uzyskania
złagodzenia przebiegu innych chorób nie mających nawet związku w układem żylnym.
Tab. 1. Ważne elementy wywiadu z chorymi na niewydolność żylną



Elementy szczegółowe
uczucie ciężkości nóg,



zaburzenia czucia,



kurcze mięśniowe,



obrzęki,



żylaki,



owrzodzenia,

Przebieg choroby (początek choroby: nagły, powolny;




inne zmiany skórne.
domniemane przyczyny,

dynamika)



dotychczasowe leczenie, w tym operacje,




efekty leczenia.
czynniki genetyczne i ich rozkład,




charakter choroby w rodzinie.
charakter pracy,



nawyki,



ruch i wypoczynek,



masa ciała,



choroby towarzyszące,



przyjmowane leki,




przebyte operacje.
postrzeganie własnej osobowości i akceptacja



Główne etapy wywiadu
Objawy (jakie, od kiedy, stopień nasilenia)

Wywiad rodzinny
Czynniki zewnętrzne

Czynniki psychiczne

swojego ciała,


wpływ środowiska,



rodzaj pracy,



oczekiwania co do efektów i przebiegu leczenia.
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Badanie przedmiotowe.
Badanie przedmiotowe rozpoczyna się od oglądania obu zupełnie odsłoniętych kończyn
dolnych w pozycji stojącej chorego.
Pozwala to ocenić czy kończyny są symetryczne, czy nie występuje obrzęk jednej z
kończyn(rycina nr2).

Rycina nr 2 . Obrzęk lewej kończyny dolnej.

Uzyskuje się równocześnie dobre wypełnienie żył i łatwo dostrzec żylaki, a u osób
szczupłych nawet przebieg żyły odpiszczelowej czy odstrzałkowej ( zwłaszcza gdy pnie tych
żył są poszerzone lub mają pogrubiałe ściany).
Ważnymi okolicami ciała są pachwiny w których widać czasami poszerzone ujście żyły
odpiszczelowej (varicocellae) lub żylaki (rycina nr 3).
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Rycina nr 3. Guz w pachwinie będący poszerzonym odcinkiem żyły odpiszczelowej przy jej
ujściu do żyły udowej wspólnej.

Należy sprawdzić czy w okolicy nadłonowej nie widać poszerzonych żył krążenia obocznego
łączących obie pachwiny. Czasami pierwszym objawem niewydolnego ujścia ż.
odpiszczelowej są żylaki okolicy sromu.
O ile duże żylaki występują najczęściej po przyśrodkowej pow. goleni i uda (rycina nr4) , to
żyły siatkowate i venectazje na bocznych powierzchniach uda , rzadziej podudzia albo w dole
podkolanowym.

Rycina nr 4. Żylaki po przyśrodkowej powierzchni goleni w dorzeczu niewydolnej żyły
odpiszczelowej.

Rycina nr 5. Żyły siatkowate i venectazje na bocznej powierzchni uda.
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O występowaniu niewydolności żylnej może świadczyć również obecność przebarwień na
skórze.
Początkowo mogą to być lekko brązowe, drobne plamki wyglądające jak „piegi” (rycina nr6).
Z czasem plamki zlewają się ze sobą i ciemnieją. W zaawansowanej chorobie są to plamy
intensywnego brązu mogące obejmować cały obwód goleni (rycina nr7) .

Rycina nr 6. Niewielkie przebarwienia na podudziu („piegi”).

Rycina nr 7. Przebarwienia charakterystyczne dla przewlekłej niewydolności żylnej.
Zmiana zabarwienia może również polegać na zupełnym odbarwieniu skóry. Pojawiają się
najczęściej w postaci nieregularnych, białych plam, umiejscowionych zwykle poniżej kostek.
Są to miejsca zaniku skóry i włośniczek (rycina nr 8).
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Rycina nr 8 .Odbarwienia skóry u chorych z przewlekłą niewydolnością zylną tzw. -zanik
biały Miliana.

Odbarwienia skóry mogą pojawiać się w miejscu blizny po przebytym owrzodzeniu.
Zmianom tym zazwyczaj towarzyszą inne cechy przewlekłej niewydolności żylnej , gdyż są
to objawy już zaawansowanej niewydolności żylnej.
Warto zanalizować miejsca blizn po leczeniu operacyjnym. Szczególną uwagę należy zwrócić
na wysokość blizny po cięciu skórnym w pachwinie. Zbyt niskie w stosunku do miejsca
anatomicznego ujścia ż. odpiszczelowej może sugerować pozostawienie długiego kikuta ż.
odpiszczelowej wraz z dopływami tej okolicy. W takiej sytuacji istnienie duże
prawdopodobieństwo utrzymywania się refluksu refluksu (wstecznego strumienia krwi)
przez niewydolne ujście żyły odpiszczelowej i jej dopływy. U chorych z nawrotowymi
żylakami może to stanowić główną przyczynę ich rozwoju.

Zdjęcie nr 9. Blizna w górnej części uda. Jej lokalizacja może świadczyć o pozostawieniu
zbyt długiego kikuta żyły odpiszczelowej.

W zaawansowanych stadiach choroby obraz kończyny jest bardzo charakterystyczny. W
przebiegu przewlekłego procesu zapalnego, dotyczącego skóry właściwej i tkanki podskórnej,
skóra w okolicy nadkostkowej, zwłaszcza na przyśrodkowej powierzchni goleni, staje się
coraz cieńsza. Proces ten przebiega równocześnie z włóknieniem skóry, co u niektórych
chorych powoduje tworzenie się bliznowatego przewężenia w dolnej części goleni. (rycina nr
10).
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Rycina nr 10. Zbliznowacenie okolicy nadkostkowej.
W kończynach z obrzękiem daje to obraz „odwróconej butelki szampana”.

Rycina nr 11.Obraz „odwróconej butelki szampana” u chorego z przewlekłą niewydolnością
żylną.

Oprócz zmian zapalno zanikowych skóry, jej przebarwienia, obrzęku pojawić się mogą na
skórze swędzące plamy (wyprysk żylakowy). Miejscom tym towarzyszą często drobne ,
płytkie ubytki naskórka powstałe na skutek drapania przez chorych (rycina nr 12).

Rycina nr 12. Zmiany troficzne skóry z wypryskiem żylakowym. Widoczne drobne ubytki
naskórka to wynik drapania przez chorych swędzących miejsc.
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W najbardziej zaawansowanych postaciach choroby pojawiają się owrzodzenia najczęściej
zlokalizowane po przyśrodkowej powierzchni goleni (rycina nr 13 i 14).

Rycina nr 13. Typowe miejsce wystepowania owrzodzenia żylnego.

Rycina nr 14. Duże owrzodzenie żylne goleni.

Badanie fizykalne.
Badanie miejsc bolesnych.
Badanie przedmiotowe należy zaczynać od palpacji w celu poszukiwania miejsc bolesności.
Badając żylaki należy ocenić także ich podatność na ucisk i możliwość opróżniania ze krwi.
W tym celu pomocne jest ułożenie chorego z nogą uniesioną ku górze a następnie delikatne
wymasowanie zalegającej krwi w żylakach w kierunku pachwiny.
Ocena układu tętniczego.
U każdego chorego należy ocenić obecność tętna na tętnicach piszczelowych. Przy braku
wyczuwalnego tętna należy wówczas zbadać tętnienie pozostałych tętnic w kończynie i
wnikliwie zbadać cały układ tętniczy kończyny.
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Rycina nr15. Badanie tętna na tętnicy grzbietowej stopy.

Rycina nr 16. Badanie tętna na tętnicy piszczelowej tylnej.

Rycina nr 17. badanie tętna na tętnicy podkolanowej.

Rycina nr 18. Badanie tętna na tętnicy udowej.
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Rycina nr 19. Osłuchiwanie szmeru nad tętnicą udową
Badanie obrzęku.
Ważna jest ocena obwodów obu kończyn, dokonana za pomocą miary krawieckiej. Pomiar
należy wykonać przynajmniej na poziomie : nad kostkami, w najgrubszym miejscu na goleni
i na udzie.
Obecność obrzęku można także stwierdzić wywołując ucisk skóry palcem przez ok. 10
sekund. Pozostający po ucisku dołek świadczy o obrzęku (rycina nr20 i 21).

Rycina nr 20. Badanie obecności obrzęku. Ucisk palcem tkanek goleni przez 10 sekund.
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Rycina nr 21. Badanie obecności obrzęku. W przypadku obecności obrzęku pozostaje odcisk
palca.
Poszukiwanie miejsc ubytku w powięzi – objaw „dziury”.
Podczas badania palpacyjnego można wyczuć przez ścianę żylaka okrągły ubytek w powięzi
– tzw. „objaw dziury”. Może to być miejsce przechodzenia przez powięź niewydolnego,
poszerzonego perforatora. Należy jednak mieć świadomość , że objaw ten jest zgodny z
rzeczywistą obecnością perforatora tylko w 30%.
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Rycina nr 22. Dodatni objaw „dziury” mogący sugerować obecność niewydolnego
perforatora. Obok: obraz ultrasonograficzny niewydolnego perforatora u badanego chorego.

Próby kliniczne.
Dla oceny wydolności żył powierzchownych a nawet głębokich oraz wykrycia obecności
niewydolnych perforatorów służą próby kliniczne :
próba kaszlowa
próba Schwarza
próba Trendelenburga
próba Pertesa
próba opaskowa
próba Pratta
Umiejętne ich wykonanie i interpretacja są niezwykle przydatne, zwłaszcza podczas
pierwszego badania chorego.

Próba kaszlowa.
Jest najprostszą a zarazem łatwą w interpretacji próbą. Służy do oceny wydolności ujścia
piszczelowo-udowego.
Technika badania.
Wykonuje się ją w pozycji stojącej badanego. Przykładając palce w miejscu ujścia żyły
odpiszczelowej , uciskamy przednią ścianę żyły tak aby nie zamknąć jej światła, a następnie
polecamy choremu zakasłać.
Interpretacja próby kaszlowej.
Przy niewydolności zastawek i obecności wstecznego strumienia krwi (refluksu) w czasie
kaszlu pod opuszkami palców poczujemy przepływ strumienia krwi. Próba w takim
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przypadku jest dodatnia. Możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić niewydolność
zastawek w tym odcinku żyły odpiszczelowej.

Rycina nr 23. Próba kaszlowa.

Próba Schwarza.
Jest kolejna próbą którą łatwo wykonać. Nie pochłania też dużo czasu. Służy również do
oceny niewydolności zastawek żyły odpiszczelowej ale już na dłuższym niż w poprzedniej
próbie odcinku.
Technika badania.
Również wykonujemy ją w pozycji stojącej chorego. Po wyczuciu pnia żyły odpiszczelowej
w pachwinie, przykładamy do niej 3-4 palce lewej dłoni, a palcami prawej dłoni opukujemy
żyłę odpiszczelową na udzie lub goleni.

Rycina nr 24. Próba Schwarza.
Interpretacja próby Schwarza.
Wyczuwalne drżenie strumienia krwi przenoszone wzdłuż żyły do palców górnej ręki
świadczy o niewydolności zastawek od miejsca opukiwania do miejsca badania. U osób z
wydolnymi zastawkami nie wyczuje się drżenia.
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Próba Trendelenburga.
Jest podstawową próbą oceniającą obecność niewydolności żylnej, a umiejętność jej
interpretacji wnosi do badania wiele cennych informacji.
Technika badania.
1. Pierwszy etap wykonania próby Trendelenburga.
Próbę rozpoczynamy od opróżnienia żylaków i żył powierzchownych ze krwi. W tym celu
leżącemu choremu polecamy unieść kończynę. Po opróżnieniu krwi z żył powierzchownych
zakładamy na górną część uda (jak najwyżej ) opaskę uciskową tak by spowodować
zaciśnięcie żyły odpiszczelowej.

Rycina nr 25. Pierwszy etap próby Trendelenburga: opróżnienie żył powierzchownych i
założenie w górnej części uda opaski zaciskowej.
2. Drugi etap wykonania próby Trendelenburga.
Kolejnym etapem badania jest obserwacja zachowania się wypełnienia żył w pozycji stojącej
z zaciśniętą opaską. Gdy pomimo zaciśniętej żyły odpiszczelowej obserwuje się wypełnienie
żylaków i żył powierzchownych w czasie krótszym od 30-35 sekund można wysunąć
wniosek, że tak szybkie wypełnienie ich jest związane z obecnością niewydolnych
perforatorów.
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Rycina nr 26. drugi etap próby Trendelenburga: pionizacja osoby badanej i obserwacja
zachowania się wypełnienia żył. Kończyna z założoną opaską zaciskową.

Rycina nr. 27. Zdjęcie wykonano w 10 sekundzie po pionizacji. Widoczny wypełniony
jedynie obwodowy odcinek żyły odpiszczelowej.

Rycina nr 28. Zdjęcie wykonano w 15 sekundzie po pionizacji. Widoczny wypełniony cały
układ żył powierzchownych. Czas wypełnienia żył krótszy od 30 sekund świadczy o
obecności niewydolności żyły odpiszczelowej lub obecności niewydolnego perforatora.
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3.Trzeci etap wykonania próby Trendelenburga.
Badanie powtarza się, ale zdejmując opaskę z uda tuż po pionizacji osoby badanej.
Należy obserwować żyły zarówno na goleni jak i na udzie. Gwałtowne ich wypełnienie
świadczy o niewydolności zastawek w żyle odpiszczelowej. Często można zaobserwować jak
stopniowo, ale gwałtownie wypełniają się żyły, najpierw w pobliżu pachwiny, potem dopiero
na goleni.
Interpretacja próby Trendelenburga:
Osoby zdrowe.
U osób zdrowych żyły powierzchowne zarówno w próbie z utrzymaną opaską jak i przy
zdjętej opasce wypełniają się powoli w czasie dłuższym od 35 sekund.

Rycina nr 29. Wypełnianie się żył w próbie Trendelenburga u osób zdrowych. Po pionizacji –
z opaską na udzie- żyły wypełniają się w czasie dłuższym od 35 sekund (próba ujemna). Po
pionizacji – bez opaski , powolne wypełnianie się żył. Najpierw wypełniają się żyły na goleni.
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Osoby z niewydolnością żyły odpiszczelowej a wydolnymi perforatorami.
U chorych z niewydolnością żyły odpiszczelowej, w badaniu z opaską, żyły nie wypełniają
się szybko. Świadczy to o tym, że perforatory są wydolne i tą drogą nie dochodzi do
wstecznego napływu krwi do żylaków. W badaniu bez opaski obserwuje się gwałtowne
wypełnienie żył powierzchownych i żylaków. Zasila je wsteczny strumień krwi przez
niewydolne zastawki żyły odpiszczelowej.

Rycina nr 30. Wypełnianie się żył w próbie Trendelenburga u osób z niewydolnością żyły
odpiszczelowej.

Chorzy z niewydolnością perforatorów goleni a wydolną żyłą odpiszczelową.
Odwrotnie zachowuje się wypełnienie żył w obu badaniach, u chorych z wydolną żyłą
odpiszczelową a niewydolnymi perforatorami.
Już w badaniu z opaską obserwuje się szybkie ( w czasie krótszym od 35 sekund) wypełnienie
się żylaków na goleni. Powtórzenie badania bez opaski nie skraca jeszcze tego czasu (test
ujemny). Nie uwidoczni się też gwałtowne wypełnienie żylaków w pachwinie.
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Rycina nr 31. Wypełnianie się żył w próbie Trendelenburga u chorych z niewydolnymi
perforatorami. Szybkie wypełnienie się żylaków na goleni w badaniu z opaską. Badanie bez
opaski nie wpływa znacząco na wynik badania.
Chorzy z niewydolnością żyły odpiszczelowej i perforatorów.
U chorych z niewydolnością zarówno perforatorów jak i żyły odpiszczelowej w obu
badaniach uwidocznią się żylaki w bardzo krótkim czasie.

Rycina nr 32. Wypełnianie się żył w próbie Trendelenburga u osób z niewydolnością żyły
odpiszczelowej i perforatorami.
Szybkie wypełnianie się żył zarówno w badaniu z opaską jak i bez opaski.

Próba Pertesa.
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Badanie to służy do oceny drożności żył głębokich a także żył przeszywających.
Technika badania:
Na kończynę dolną zakłada się opaskę elastyczną powyżej miejsca widocznych żylaków. Po
zaciśnięciu światła żyły powierzchowne a zwłaszcza żylaki wypełnią się jeszcze intensywniej.
Poleca się wówczas choremu wykonać szybkie ruchy zginania i prostowania w stawie
kolanowym lub chodzić. Uruchamia on w ten sposób pompę mięśniową (rycina nr 33).

Rycina nr 33. Wykonanie próby Pertesa. Założenie opaski nad żylakami i ruchy
uruchomiające pompę mięśniową stopy i goleni.

Rycina nr 34. Wykonanie próby Pertesa. Opróżnienie żył powierzchownych – próba ujemna.

Interpretacja.
Przy drożnym układzie żył głębokich i przeszywających żylaki szybko opróżnią się jak u
chorego na zdjęciu. Niemożność opróżnienia żylaków na skutek ruchu, świadczy o
niedrożności żył głębokich.

Próba opaskowa.
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Służy do określenia miejsca niewydolnych żył.
Technika wykonania próby opaskowej.
W pierwszym etapie badania po opróżnieniu krwi z żył powierzchownych przez uniesienie
kończyny zakładamy na nią 3 opaski zaciskowe. Jedną z nich w górnej części uda, drugą
powyżej a trzecią poniżej kolana (zdjęcie nr 28). Następnie polecamy choremu stanąć i
obserwujemy w których z pól wyznaczonych przez opaski pojawią się żylaki (zdjęcie nr 29).

Rycina nr 35. Próba opaskowa- pierwszy etap : uniesienie kończyny i założenie trzech
opaskek zaciskowych: w górnej części uda, nad kolanem i poniżej kolana.

Rycina nr 36. Próba opaskowa- drugi etap: pionizacja chorego z założonymi opaskami i
obserwacja pól wyznaczonych przez opaski.

Interpretacja próby opaskowej.
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Szybkie wypełnienie się żylaków w którymś z segmentów na kończynie wyznaczonych przez
opaski (poniżej 30 sekund) świadczy o obecności w tej okolicy niewydolnego perforatora.
Szybkie wypełnienie się żylaków nad górną opaską świadczy o niewydolność ujścia żyły
odpiszczelowej. Obecność niewydolnego perforatora na goleni spowoduje wypełnienie się
żylaków poniżej dolnej opaski.

Rycina nr 37. Próba opaskowa. Niewydolne ujście żyły odpiszczelowej.
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Rycina nr 38. Próba opaskowa. Niewydolny perforator na udzie.

Rycina nr 39. Próba opaskowa. Niewydolny perforator na goleni.

Próba Pratta.
Za pomocą tej próby można poszukać miejsca niewydolnych perforatorów.
Technika badania.
Po opróżnieniu krwi z żylaków przez uniesienie kończyny jak w poprzednich próbach, owija
się ją opaską elastyczną od stopy do pachwiny. Następnie poniżej pachwiny zakłada się
opaskę uciskową. Kolejny etap badania przeprowadza się już w pozycji stojącej. Badanie
rozpoczyna odwijanie opaski od góry ku dołowi. Po odwinięciu kilku pierwszych obwojów
opaski, nawija się drugą opaskę tak, aby pomiędzy nimi pozostała wolna, kilkucentymetrowa
przestrzeń. Obserwuje się na którym poziomie, w obszarze pomiędzy opaskami, żylaki ulegną
gwałtownemu wypełnieniu.
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Rycina nr 40. Próba Pratta. Odwijanie dolnej opaski z jednoczesnym nawijaniem opaski
górnej. W miejscu niewydolnego perforatora gwałtownie pojawi się wypełnienie żył.
Interpretacja próby Pratta.
Pojawienie się w obszarze pomiędzy opaskami wypełnionej krwią żyły świadczy o obecności
w tym miejscu niewydolnego perforatora (rycina nr40).

Rycina nr 40. Próba Pratta. Niewydolny perforator na goleni.

