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Uspešno nad krčne žile

ronična bolezen ven (KBV) 
je napredujoča bolezen z 
nepopolnoma znanimi vz-

roki. Prizadene velik del populaci-
je v zahodnem delu sveta in pred-
stavlja veliko breme za bolnika in 
družbo. Medicina še ne pozna vz-
roka kronične bolezni ven, in zato 
tudi ni učinkovitega vzročnega 
zdravljenja. Obstajajo pa številne 
možnosti preprečevanja napredo-
vanja bolezni in lajšanja težav, ki 
jih uspešno izvajajo dermatologi.

Vene so žile, ki vračajo kri iz or-
ganov in okončin proti srcu. Če 
pride do dalj časa trajajočega in 
ponavljajočega se zastoja v odtoku 
krvi iz spodnjih okončin, se pojavijo 
simptomi in znaki KBV. Sprva bo-
lezen opazimo kot oteklino v pre-
delu gležnja, ki ni pretirano boleča, 
bolj moteč je občutek težkih, tudi 
nemirnih nog. Zelo pogost prvi znak 
je pojav modrih venskih pletežev na 
notranji strani gležnjev. Razširjene, 
vijugavo potekajoče vene – varice 
se lahko pojavijo tudi na drugih de-
lih goleni, stopalu in stegnih. Nekat-
eri bolniki opažajo krče na področju 
varic na golenih in stegnih v nočnem 
času, zato varice imenujemo tudi 
krčne žile. 

kje so vzroki kronične 
bolezni ven?
Med ljudmi najprepoznavnejši  znak 
KVB – varice,  se pojavljajo enako 
pogosto pri obeh spolih, opažamo 
pa večje pojavljanje drobnih žilic - 
telangiektazij in varic s starostjo. 
Tako opažamo pri starosti 70 let 
približno 70 % moških in žensk z 
varicami ali telangiektazijami. Tveg-
anje za razvoj varic je povečano, 
če ima varice eden od staršev (20 
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%) ali celo oba starša (50 %). Višje 
rasti, kot je oseba, višji ima pritisk v 
venah na nivoju gležnjev v stoječem 
položaju, s tem se poveča tudi 
možnost nastanka varic. Pomemben 
vpliv imajo tudi večkratne nosečnosti, 
sedeč način dela in gibalno neaktiven 
način življenja. 

Zdravljenje s 
kompresijo
Kronična bolezen ven (KBV) je 
napredujoča bolezen, ki močno vpliva 
na kvaliteto življenja. Pri zdravljenju 
je treba razmišljati o rizičnih deja-
vnikih, ki lahko poslabšajo bolezen, 
in o – za bolnika – najprimernejšem 
načinu znižanja venskega pritiska v 
nogah. S prilagoditvijo življenjskega 
sloga z več gibanja si lahko v veliki 
meri olajšamo težave in vplivamo 
na napredovanje bolezni. Kompresi-
jsko zdravljenje je temelj uspešnega 
zdravljenja KBV in ga lahko izvedemo 
s kompresijskimi povoji, kompresijs-
kimi sistemi in kompresijskimi nogavi-
cami. Za lajšanje simptomov KBV up-
orabljamo tudi zdravila – venotonike. 

sodobni pristopi k 
zdravljenju kronične 
bolezni ven
Telangiektazije in metličaste varice 
lahko odstranimo z žilnimi laserji, ko 
se zaradi svetlobe oziroma toplote 
vena razgradi in postopoma odstrani 
preko limfnega obtoka. Sklerozacija 
je metoda, ki se izvaja z vbrizga-
vanjem  sklerozantnega  sredstva v 
svetlino vene, ki jo želimo odstraniti. 
Postopek je praviloma manj boleč 
kot poseg z žilnim laserjem. Sklero-
zacija ven s tekočino je primerna za 
telangiektazije in manjše varice. V 
zadnjih letih se je pričela uporabljati 
sklerozacija s peno, ki je primerna 
tudi za večje varice, ta se izvaja pod 
nadzorom ultrazvoka. Odstranitev 
varic je možna na klasičen kirurški 
način ali pa z znotrajžilnim lasers-
kim ali radiofrekvenčnim aparatom. 
Prednost te metode je, da se lahko 
izvede v lokalni anesteziji, hospital-
izacija ni potrebna, pusti le majhno 
brazgotino na nevidnem mestu na 
stegnu. 
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