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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI II. WRZÓD ŻYLNY GOLENI. 
KOMPRESJOTERAPIA. 

 
Ocena możliwości zastosowania kompresjoterapii na mikrokrążenie skórne u pacjentów z miażdżycowym 
niedokrwieniem kończyn dolnych. 
 
Marcin Gabriel1, Karol Szymański2, Zbigniew Krasiński1, Maciej Zieliński1, Karolina Stefaniak1, Katarzyna Pawlaczyk-
Gabriel3 

1Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
2Klinika Chirurgii Urazowej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3Klinika Hipertensiologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  
 
Wstęp Istnieją poważne kontrowersje w zakresie możliwości zastosowania kompresjoterapii u pacjentów z 
miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych (PAOD). Rozstrzygnięcie tego problemu jest szczególnie istotne 
w odniesieniu do pacjentów z mieszanymi owrzodzeniami goleni. 
Celem badania było określenie przydatności i bezpieczeństwa stosowania kompresjoterapii u pacjentów z 
zaawansowaną postacią przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. 
Metodyka W prospektywnym, nierandomizowanym badaniu uwzględniono 61 chorych z objawami PAOD w 
kategorii 3 i 4 wg klasyfikacji Rutherforda. U pacjentów zastosowano kompresję pneumatyczną lub opaski 
elastyczne o małej rozciągliwości. Parametry perfuzji obwodowej oznaczono w okresie przed włączeniem 
kompresji oraz po 30 dniach jej stosowania.  
Wyniki Niezależnie od badanej grupy obserwowano poprawę parametrów przepływu w mikrokrążeniu w 
warunkach spoczynkowych (skórnego przepływu krwi i PD pasma śródbłonkowego) oraz w testach 
stymulacyjnych (skórnego przepływu krwi, PD pasma śródbłonkowego i neurogennego oraz wskaźnika testu 
stymulacji niedokrwiennej). Nie zaobserwowano obniżenia stopnia ukrwienia skóry. 
Wnioski Zastosowanie kompresjoterapii u pacjentów z PAOD i z wartości ABPI w przedziale 0,6-0,8 nie pogarsza 
stanu ukrwienia skóry poprawiając jednocześnie parametry mikrokrążenia. 
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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI X. ŻYLNA CHOROBA 

ZAKRZEPOWO-ZATOROWA. CZĘŚĆ II. 
 
 
Czy leczenie endowaskularne ostrej zakrzepicy żylnej biodrowo-udowej zapobiega powstawaniu zespołu 
pozakrzepowego ? 
 
Paweł Brazis, Paweł Wierzchowski, Przemysław Stężała, Arkadiusz Migdalski, Arkadiusz Jawień 
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 CM UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy 
 
Cel: Ocena zaburzeń hemodynamicznych i objawów zespołu pozkarzepowego u chorych z przebytą zakrzepicą 
żylną biodrowo-udową leczoną endowaskularnie (trombektomia farmako-mechaniczna AngioJet, tromboliza 
celowana, angioplastyka). 
 
Materiał i metody: Leczenie endowaskularne zastosowano u 7 chorych z ostrą (< 14 dni) zakrzepicą biodrowo-
udową. Udrożnienie wykonano w żyłach biodrowych i udowej wspólnej, aby polepszyć odpływ żylny. Początkowo 
wykonano trombektomię farmako-mechaniczną AngioJet i trombolizę celowaną, na koniec angioplastykę 
balonową z lub bez stentu. W oparciu o flebografię przed i pooperacyjną każdy segment żył głębokich został 
oceniony w skali punktowej stopnia zamknięcia światła przez skrzeplinę. Podczas wizyt kontrolnych wykonywano 
badanie USG Doppler żył i oceniano dolegliwości chorych na podstawie skali Villalta. 
 
Wyniki: Średnia wieku leczonych chorych była 50,6 lat (21-70). Wśród nich były 3 kobiety i 4 mężczyzn. Mediana 
punktacji wyjściowej stopnia zamknięcia żył wyniosła 8 punktów, po udrożnieniu - 1 punkt. Procentowa 
skuteczność udrożnienia światła żył stanowiła średnio 78,9% (66,7-100 %). Podczas wizyt kontrolnych USG, w 
żyłach poddanych zabiegom endowaskularnym nie stwierdzono niedrożności, 2 segmenty wykazały znaczną 
rekanalizację, a w jednym segmencie stwierdzono refluks. Z kolei w żyłach nie poddanych udrożnieniu 2 segmenty 
wykazały całkowitą niedrożność, 3 segmenty mierną rekanalizację, a w 4 stwierdzono refluks. U żadnego chorego 
wg skali Villalta nie rozpoznano zespołu pozakrzepowego; mediana 1 (min. 0, max. 3). 
 
Wnioski: endowaskularne udrożnienie ostrej zakrzepicy biodrowo-udowej może znacząco poprawić odpływ krwi 
żylnej i zmniejszyć ryzyko powstawania zespołu pozakrzepowego 
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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI XIII. PRACE ORYGINALNE. 
CZĘŚĆ I. 

 
The appearance of a cutaneous malignant lymphoma of the limb after foam sclerotherapy treatment of the 
great saphenous trunk - a case report and a review of literature. 
 
Konrad Tałasiewicz1,2, Damian Łasocha2, Beata Jagielska1 

1 Department of Oncology Diagnostics, Cardioncology and Palliative Medicine, Maria Skłodowska-Curie Memorial 
Cancer Center and Institute, Warsaw, Poland 
2 Centrum Flebologii, Warsaw, Poland 
 
Introduction: Phlebologists during their everyday work are more often the first doctors to consult patients with 
atypical leg ulcers, lumps or lymphedema. Suspicious lesions might appear before, during or after the treatment 
of chronic venous insufficiency without any correlation. 
In the majority of cases, leg malignancies although rare can arise from almost every tissue including skin, vascular, 
nervous, smooth muscle, bone or lymphatic. 
 
Case description: A 75-year old patient was diagnosed with chronic venous insufficiency of both legs (C2-3 Ep As 
Pr) in both great saphenous (GSV) trunks in 2006. Both veins were treated with foam sclerotherapy with sodium 
tetradecyl sulfate. The patient remained in observation after a successful treatment series without signs of 
recurrence until March of 2016 when a recurrence and reflux was confirmed in the right GSV. The vein was 
treated once again with foam sclerotherapy; vein closure was observed after 2 weeks post procedure without any 
medical important sequelae. 
A few months after the procedure, the patient developed a mild edema on the proximal part of the thigh 
followed by a rash.  
The patient was treated at the onset by a GP, later by a dermatologist for what was assumed to be an allergic 
reaction without any improvement. During the initial diagnostic process, deep venous thrombosis was excluded, a 
massive edema on right thigh was present as well as 4-5 enlarged lymph nodes on the right groin region (max. 
size up to 30x20mm). 
Due to the further worsening appearance of the limb, the patient was referred to a surgical out-patient clinic and 
treated for an acute bacterial skin infection with concomitant general symptoms as fever. 
After further dermatological consultation, the team suspected either a possible lymphomatoid papulosis or a rare 
complication to the foam sclerotherapy injection sequelae.  
Due to this fact, the patient was sent for consultation to a phlebology center, from where (February 2017) they 
were directly transferred to a hospital due to a poor performance status (ECOG 4) in order to exclude a possible 
malignancy.  
During admission, the patient was in a poor general condition, confined to bed, with disturbed verbal and logical 
contact, with somatic delirium symptoms, as well as severe nausea and exhibiting signs of dehydration. An 
extensive erythematous-ulcerative skin infiltration of the proximal part of the thigh and groin was present with a 
serious leak and fibrotic lymphedema. Patient was suffering from long-lasting fevers >38 C degrees. 
The laboratory results showed significant hypercalcemia with corrected calcium levels of 4.59 mmol/l [2.2-2.65], 
renal insufficiency, and elevated uric acid 10 mg/dl [2.6-6] and LDH 855 IU/ml [<248]. 
Due to the life-treating medical condition and clinical symptoms observed, we decided to perform a FNAB instead 
of doing a histopathological biopsy. 
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FNAB suspension was examined in flow cytometry and after a few hours, a diagnosis of primary cutaneous 
peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified (pcPTCL, NOS) with massive soft tissue and skin involvement 
CD30+/CD25+ weaker was established.  
Due to the fast-growing stage 4 pcPTCL, NOS the patient was qualified to chemotherapy with a preface 
(cyclophosphamide and steroids) with fast improvement of patient general condition. Up until the present and 
after six cycles of chemo, the patient remains under observation without significant clinical recurrence. 
 
Conclusions: In medical literature, we could not find a possible link between sclerotherapy treatment and 
malignant conditions as a sequelae. Both disease and vein treatment likely appeared at the similar time without 
any link between them. 
Phlebologist treating chronic wounds or lymphedema, should pay special attention to each ulcerative lesion that 
is not decreasing in size for 2 months, as well as to any discrete lump, diffuse swelling or soft lesion over 5 cm in 
maximum diameter. Such lesions should be considered suspect and diagnosed properly as they are likely 
malignant. 
 

 
 
Problemy w leczeniu żylaków o rzadko spotykanej lokalizacji. 
 
Krzysztof Piórek  
Centrum Medyczne NASMED 
 
Nietypowa lokalizacja niewydolności stanowi duży problem dla diagnostyki, zaplanowania i wykonania zabiegu. 
Zastosowanie  klasycznego ( długiego) strippingu  czy skorzystanie z metod wewnątrznaczyniowych  zamykających 
wydolny główny pnia naczyniowy  współcześnie już powinno mieć miejsca. 
Odnalezienie miejsca wyjścia refluksu i zastosowanie odpowiedniej metody , łącząc różne techniki pozwala  na 
skutecznego postepowanie lecznicze.  
Materiał i metoda: 
Praca obejmuje  40   problemów w leczeniu żylaków o rzadko spotykanej lokalizacji:  w zakresie żyły 
odpiszczelowej dodatkowej przedniej 16  zmian  u 13 chorych , średnia wieku 48lat,  10 żyły Gacominiego 
zamkniętymi technikami endovascularnymi, 7 żylaków nawrotowych, 9 niewydolnych perforatorów 
powodujących izolowaną niewydolność splotów powierzchownych zamkniętych łącznie z żylakami.  
Zastosowano zarówno techniki termiczne (laser i fale radiowe wysokiej częstotliwości), metody nietermiczne 
mechanochemiczne – Clarivein, kleje tkankowe VenaSeal, i klasyczną mikroflebektomię, oraz skleroterapię. Łącząc  
metody  i dobierano technikę ich wykonania metody dl każdego  chorego indywidualnie.  
 

 
 
Doświadczenia z pracą VenaSeal vs EVLT. 
 
Andrzej Nykaza1,2, Naser Dib2 
1Kl. Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wojskowy Instytut Medyczny 
2Nas Med., Jana Nowaka Jeziorańskiego 7 lok. 184, Warszawa 
 
W materiale przedstawiono efekty pracy zespołu NasMed w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej przy 
pomocy systemu okluzyjnego VenaSeal oraz tradycyjnego postępowania przy użyciu EVLT. 
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Ostatnie dziesięciolecie to “udział” kleju- monomeru N-butylocyjanoakrylu  
(N ButylCyanoAcrylate   NBCA) m.in. w: embolizacji naczyniaków, zamykaniu przetok wysoko-przepływowych w 
malformacjach tętniczo-żylnych (OUN), tamowaniu krwawień m.in. do przewodu pokarmowego. 
Pierwsze prezentacje „zjazdowo-kongresowe”: XVII International Congress IUP Boston 2015 r., Charing Cross 2015 
r., CIRSE 2015 r. Lisbona. Oparte zostały na badaniach doświadczalnych: Wang YM („Histopathological study of 
vascular changes after intra-arterial and intravenous injection of N- butyl-2-cyanoacrylate.” z 2006 r., Almeida JI 
(„Vein closure using cyanoacrylate adhesive: 60 day swine model results.” z 2011 r. i „Novel vein closure 
procedure using a proprieaty cyanoacrylate adhesive: 30 day swine model results.” z 2012 r.) oraz klinicznych: 
Almeida JI („First human use of cyanoacrylate adhesive for treatment of saphenous vein incompetence.” z 2013 r. 
i „Two-year follow-up of first human use of cyanoacrylate adhesive for treatment of saphenous vein 
incompetence.” z 2014 r.), a także Proebstle TM („The European muliticenter cohord study on cyanoacryleat 
embolization of ferluxing great saphenous veins.” z 2015 r.). 
25.01.2014 r. pierwszy zabieg w Polsce z wykorzystaniem systemu Venasael   
dr n. med. Naser Dib, Nasmed Warszawa. 
Coraz szersze stosowanie kleju wiąże się z jego korzystnymi cechami fizyko-chemicznymi w odniesieniu do 
“zamykania” żylaków: lepki (ochrona przed migracją poza pożądany obszar zabiegu; lepszy kontakt kleju z 
powierzchnią błony wewnętrznej naczynia), szybko polimeryzuje (co zapobiega embolizacji poza obszarem 
zabiegu), miękki i elastyczny (dostosowuje się kształtem do ruchu kończyny i jest „niewyczuwalny” dla chorego), 
silnie wiąże (lepiej zapobiega rekanalizacji), bakteriostatyczny. 
Niebagatelnym jest również to, iż jest wygodniejszy zarówno dla lekarza, jak i dla chorego: nie wymaga 
znieczulenia nasiękowego (tumescencji) oraz kompresjoterapii- w związku z tym poprawia mobilność 
pooperacyjną (możliwość wykonania w dowolnym gabinecie posiadającym USG), można go swobodnie stosować 
bez względu na porę roku, a jego działanie niesie za sobą niewielkie efekty uboczne, które są dobrze tolerowane. 
Ponadto ma nieco szersze wskazania: m.in. obrzęki limfatyczne, przewlekłe niedokrwienie kończyn (lekkiego i 
umiarkowanego stopnia), otyłość, unieruchomienie, zaburzenia krzepnięcia (leki). 
Po stronie EVLT nadal najważniejszym czynnikiem pozostaje kwestia ceny. 
W latach 2014-2018 w NasMed zoperowano łącznie 166 chorych sp. VenaSeal i 529 chorych sp. EVLT. W ww 
grupach ok. 80% operacji wykonano na VSM i ok. 20% na VSP. 
Obserwacje wskazują na coraz większą średnicę niewydolnych żył operowanych sp. VenaSeal (śr. średnia 9,8 mm; 
śr. max. 25 mm) ze skutecznością zabiegu przekraczającą 97% w obserwacji 12 i 24 miesięcznej. 
 
Żyły odpiszczelowej                        78%  
Żyły odstrzałkowej                                          22%  
Jednoczasowo w obu kończynach                       12%   
Równocześnie żyła odpiszczelowa i odstrzałkowa 5%  
(ta sama kończyna) 
 
Skuteczność zabiegu VenaSeal (brak rekanalizacji) 
12 miesięcy (48 chorych skontrolowanych) 97,92% * 
24 miesiące (112 skontrolowanych) 97,4% **/*** 
* rekanalizacja 1 chory (BMI 43,2 kg/m2), „krzywa uczenia” 
 ** rekanalizacja częściowa  
      *** rekanalizacja całkowita 
 

 
 



 
 
 

 

w w w . pt f 2 01 8 . s ko la m e d . p l  
 

Postępowanie „hybrydowe” w leczeniu zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej.  
 
Naser Dib, Marek Maruszyński 
Nasmed, Warszawa 
 
Jak wykazują liczne obserwacje i dane kliniczne jedynie u względnie  niewielkiej  liczby chorych możliwe jest 
usunięcie niewydolnych głównych pni żylnych, perforatorów i żylaków stosując wyłącznie jeden z dostępnych 
sposobów - zwłaszcza  jednoczasowo. 
Jednak postęp techniczny i technologiczny jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu w leczeniu zaawansowanej 
choroby żylnej pozwala obecnie na skuteczne, jednoczasowe zastosowanie kilku minimalnie inwazyjnych metod w 
postępowaniu terapeutycznym. 
Poza omówieniem ogólnym postępowania „hybrydowego”  - szczegółowo przedstawiono jednoczasowe 
połączenie ablacji laserowej z nietermalnymi metodami : miniflebektomią, skleroterapią pianową oraz użyciem 
kleju cyjanoakrylowego u chorego z bardzo dużą niewydolnością żyły odpiszczelowej, niewydolnym perforatorem 
i rozległymi żylakami (C2,C4) obciążonego  zaawansowaną chorobą wieńcową.  
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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI XIV. PRACE ORYGINALNE. 
CZĘŚĆ II. 

 
 
Wpływ różnych metod leczenia na gojenie owrzodzeń żylnych goleni. 
 
Sławomir Kaczmarek1, Marcin Gabriel1, Maciej Zieliński1, Karolina Stefaniak1, Zbigniew Krasiński1, Katarzyna 
Pawlaczyk-Gabriel2 

1Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
2Klinika Hipertensiologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  
 
Owrzodzenia żylne goleni (VLU) były i są przyczyną wyalienowania społecznego osób których dotyczą. Taki stan 
rzeczy wymusza poszukiwanie metod terapeutycznych umożliwiających uzyskanie szybkiego i trwałego 
wyleczenia, co skutkować będzie uwolnieniem chorych od obciążeń ekonomicznych i przywróceniem ich do 
normalnego funkcjonowania społecznego.  
Celem przeprowadzonych badań było określenie: 1. Czy uwzględnienie zabiegowego niewydolnych żył 
powierzchownych w procesie terapeutycznym pacjentów z VLU wpływa na zmianę odsetka i czasu uzyskania 
wyleczenia oraz częstość występowania nawrotów; 2. Czy uwzględnienie w chirurgicznym postępowaniu 
terapeutycznym przeszczepu skórnego pośredniej grubości wpływa na proces gojenia owrzodzeń żylnych ?, oraz 
3. Którzy pacjenci mogą odnieść korzyści z wykonania chirurgicznej korekcji niewydolności żylnej w drugim etapie, 
po wcześniejszym zachowawczym wyleczeniu owrzodzenia ? 
Do prospektywnego, nierandomizowanego badania włączono 120 pacjentów z objawami PNŻ w stopniu 
zawawansowania C6, włączonych do jednej z 4 grup badanych: I – leczeni operacyjnie jednoetapowo (chirurgiczna 
korekcja niewydolności żylnej, wycięcie dopowięziowe owrzodzenia, przeszczep skórny pośredniej grubości, 
kompresjoterapia); II – leczeni operacyjnie dwuetapowo (1. etap: leczenie miejscowe owrzodzenia (TIME) + 
kompresjoterapia do czasu wygojenia owrzodzenia. 2. etap: chirurgiczna korekcja niewydolności żylnej po 
wygojeniu owrzodzenia); III – leczeni operacyjnie trójetapowo (1. etap: chirurgiczna korekcja niewydolności 
żylnej. 2. etap: leczenie miejscowe owrzodzenia (TIME) + kompresjoterapia. 3. etap razie braku wygojenia 25% 
powierzchni owrzodzenia w ciągu 12 tygodni wycięcie dopowięziowe owrzodzenia  + przeszczep skórny 
pośredniej grubości), oraz IV – leczeni zachowawczo (miejscowe leczenie zgodnie z TIME + kompresjoterapia). 
W okresie 24 miesięcy obserwacji odsetek wyleczonych owrzodzeń wynosił w  poszczególnych grupach, 
odpowiednio: 96,67%, 100%, 83,33% oraz 56,67%. Średni czas potrzebny do wyleczenia owrzodzeń wyniósł, 
odpowiednio: 7,97; 17,23; 13,03 oraz 23,2 tygodni (p < 0,01). Nawroty owrzodzeń obserwowano odpowiednio u: 
10%, 6,67%, 10% i 30% pacjentów poszczególnych grup. Średni czas rozwoju nawrotu wynosił odpowiednio: 
31,33, 23,25, 11,67 i 15,05 tygodni (p = 0,03).  
Uzyskane wyniki umożliwiły wyciągnięcie następujących wniosków: 1. Uwzględnienie zabiegowego leczenia żył 
układu powierzchownego w procesie terapeutycznym pacjentów z VLU umożliwia istotnie skrócenie czasu 
potrzebnego do wyleczenia owrzodzeń, zwiększenie odsetka wyleczonych zmian oraz zmniejszenie częstości 
występowania nawrotów. 2. Położenie przeszczepu skórnego, jako części postępowania chirurgicznego ma 
neutralny wpływ na obiektywne wskaźniki gojenia owrzodzeń. Jednakże w części przypadków może być 
skutecznym narzędziem wspomagającym leczenie owrzodzeń o większej powierzchni, przyczyniając się do 
pozytywnego nastawienia pacjentów do kompleksowej terapii m.in. poprzez szybkie zmniejszenie nasilenia bólu. 
oraz 3. Postępowanie 2-etapowe, uwzgledniające wdrożenie chirurgicznej korekty niewydolnych żył 
powierzchownych po wcześniejszym wyleczeniu owrzodzenia należy dedykować pacjentom z owrzodzeniami o 
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mniejszej powierzchni i skrupulatnie przestrzegającym zasad kompresjoterapii. Pomimo wydłużenia czasu gojenia 
duży zakres poprawy jakości życia uzyskuje się z pominięciem przeszczepu skórnego pośredniej grubości. 
 

 
 
Analiza porównawcza skuteczności kompleksowej terapii obrzękowej versus bandażowanie wielowarstwowe w 
leczeniu obrzęków limfatycznych kończyn dolnych. 
 
Paulina Kajzer1 ,  Marcin Gabriel2, Piotr Kostrzębski3, Maria Naglak4, Karolina Piskorz-Kryk4, Alicja Hazy4, mgr Maria 
Kleczewska4, mgr Klaudia Skwarska4, Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel5 

1Akademia Wychowania Fizyczna im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
2Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
3Strefa Osteopatii Warszawa Ursus 
4Szpital Kliniczny Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
5Klinika Hipertensiologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
W Polsce pacjenci z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych napotykają duże problemy z możliwością wdrożenia 
kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. W wielu przypadkach leczenie jest ograniczone do wdrożenia 
kompresjoterapii. 
Celem badania było porównanie skuteczności samej kompresjoterapii wielowarstwowej z kompleksowa terapią 
przeciwobrzękową. 
Leczeniu poddano 51 kobiet w wieku 50-80 lat z pierwotnym obrzękiem limfatycznym w II-IV stopniu 
zaawansowania, włączonych do trzech grup: leczonych z użyciem samej kompresjoterapii wielowarstwowej 
prowadzonej przez 2 tygodnie (1. grupa) oraz  kompleksowej terapii przeciwobrzękowej prowadzonej przez 2 
tygodnie (2. grupa) i 3 tygodnie (3. grupa). Analizie podlegały rozmiary leczonych kończyn oraz jakość życia 
leczonych pacjentów. 
We wszystkich trzech grupach badawczych zaobserwowano istotne zmniejszenie rozległości obrzęków 
limfatycznych na kończynach poddanych leczeniu. Zakres zmian był porównywalny w grupach 1 i 2. Zakres 
zmniejszenia obrzęków był najsilniej wyrażony w grupie 3. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że przeprowadzenie 2-tygodniowej terapii kompresyjnej umożliwia uzyskanie 
podobnych wyników jak w przypadków kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Wyniki te budzą wątpliwości co 
do znaczenia przydatności drenażu limfatycznego w prowadzonej terapii. 
 

 
 


