
Zakaj nastanejo krčne žile? 
Krčne žile (varice) nasta-

nejo, ker se razširijo pod-

kožne vene. Varice lahko 

povzročajo težave, kot so 

občutek težkih nog, krče v 

mečih, ki se največkrat po-

javljajo ponoči, obarvanost 

kože, noge otečejo in koža 

na otečenih mestih srbi 

in peče (zlasti v predelih 

gležnja). Lahko se tudi po-

navljajo vnetja žil. Po nekaj 

letih se koža rjavkasto obarva, 

na gležnju pa lahko nastane 

boleča razjeda (»odprta noga«). 

Najpogostejši vzrok za nastanek krč-

nih žil je oslabelost vezivnega tkiva, ki 

je največkrat dedna. Če je srce zdravo, 

omogočajo zaklopke površinskih in 

globokih ven dotok krvi k srcu. Pri krč-

nih žilah pa zaklopke razširjenih ven ne 

tesnijo več. Kri teče skozi globoke vene 

do dimelj in po površinskih venah spet 

nazaj v nogo. Zaradi oviranega obtoka se 

kri nabira v venah nog, nastanejo otekline 

in občutek napetosti. 

Kako poteka zdravljenje krčnih žil? 
Pri zdravljenju krčnih žil se lahko odločamo za 

različne postopke. Izbira postopka je odvisna 

od vrste krčnih žil. Krčno žilo lahko močno 

stisnemo (kompresija z gumijastimi/elastičnimi 

nogavicami in trdnimi povoji). Razširjene vene 

lahko tudi skleroziramo z vbrizgavanjem zdra-

vila, povežemo s trdnim povojem in pustimo 

nekaj dni povezane. To je oblika zdravljenja, 

ki je primerna predvsem pri drobnih metlastih 

podkožnih venah ali pri stranskih vejah velikih 

podkožnih žil. Tretja možna oblika zdravljenja 

je, da operativno odstranimo krčne žile. Med 

operacijo, ki poteka v lokalni ali splošni anestezi-

ji, odstranimo obolelo veno na nogi in/ali njene 

stranske veje. Operacijo imenujemo »stripping«. 

Funkcijo odstranjene vene po operaciji prevza-

mejo preostale podkožne in globoke vene. 

Veno (veliko safeno/veliko safensko veno (Slo-

venski medicinski slovar)) sprostimo z majhnim 

rezom v predelu dimelj in mečih ali na gležnju. 

Na zgornjem in spodnjem koncu jo prerežemo 

in podvežemo. Potem v veno uvedemo sondo 

(stripper) in jo potegnemo skoznjo. Na mestu, 

kjer sonda gleda iz žile, jo pritrdimo z zamaškom, 

ki je malce večji od premera vene. Ko sondo po-

tegnemo nazaj, se vena nabere kot harmonika, 

stranske veje se odtrgajo in veno lahko odstranimo. 

Pri močno zvitih krčnih žilah, po sklerozaciji 

ali trombozi včasih vene ne uspemo odstraniti 

v celoti; takrat je treba operacijo razširiti. 

Na enak način lahko skozi kolenski zgib od-

stranimo tudi veno malo safeno/malo safensko 

veno (Slovenski medicinski slovar), ki teče od 

kolenskega zgiba do zunanje strani gležnja.

Mogoči stranski pojavi in zapleti
Po operaciji se lahko na koži pojavijo modrice, 

manjše otekline in občutek napetosti. Težave 

izginejo po nekaj dneh. Poškodbe arterije v 

dimljah in kolenskem zgibu ali globoke stegen-

ske vene so izjemno redke. Ko veno izvlečemo, 

lahko poškodujemo kožne živce. Pogosto zara-

di tega ostane občutek omrtvelosti ali povečana 

občutljivost na dotik v bližini gležnja oziroma 

na notranji strani stegna. Močnejše krvavitve, 

ki bi jih morali po operaciji ustavljati, so zelo 

redke. Močne bolečine, ki se pojavijo nekaj 

ur po operaciji, pa so največkrat znak motene 

prekrvavitve. Zelo redko se pojavijo slabo 

celjenje ran, okužbe, nastajanje krvnih strdkov 

(tromboza) in zaradi tega zapora krvne žile 

(embolija). Prehodne otekline na operirani 

nogi so posledica poškodb limfnih vodov, 

ki potekajo ob velikih žilah. Največkrat jih 

zdravimo tako, da nosimo elastične nogavice. 



Kronične zastoje limfe pa 

je treba zdraviti z zdravili 

in/ali fizikalno terapijo. 

Majhen operacijski rez 

navadno ne pušča vidnih 

brazgotin. Če je bolnik 

nagnjen k brazgotinje-

nju, lahko nastanejo 

grde in boleče brazgotine 

(keloidi). Lahko se po-

javijo tudi otrdelost, vozli 

in/ali obarvanost kože, 

ki pa največkrat čez nekaj 

časa sami izginejo. Če zaradi 

operacije nastavimo manšeto 

za ustavljanje krvi, se zaradi tega 

lahko pojavijo motnje prekrva-

vitve ali poškodbe živcev, ki pa jih 

je treba vedno odpraviti, vendar pa 

se to zgodi zelo redko. 

Vsa našteta tveganja so povečana, 

če se bolnik zdravi še zaradi drugih 

bolezni (npr. sladkorne bolezni), če 

se operacija ponovi ali če je bila že 

prej napravljena sklerozacija. 
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Z operacijo po navadi težave odpravimo. Če 

ostanejo majhne krčne žile, jih je treba kmalu 

sklerozirati, včasih pa v lokalni anesteziji tudi od-

straniti. Ker oslabelosti vezivnega tkiva, ki je vzrok 

za nastanek krčnih žil, ne moremo zdraviti, obstaja 

možnost, da se bodo tudi preostale vene v nekaj 

letih razširile in bo treba zdravljenje ponoviti. Prav 

tako svetujemo redne kontrolne preglede. 

Kako po operaciji? 
Že na dan operacije začnite hoditi, potem pa na-

daljujte z vsakodnevno hojo in vožnjo s kolesom. 

Izogibajte se sedenju in stanju. Ko sedite, nog 

ne prekrižajte, kadar je le mogoče, položite noge 

tako, da bodo dvignjene. Ko ležite, ponavljajte 

gimnastične vaje (dvignite skrčeno nogo, dvigajte 

in spuščajte nogo). Elastičnega povoja in preveze 

do prve menjave pri zdravniku ne odstranite. Ne 

nosite nogavic z ozko obrobo. Lahko se tuširate, 

ne kopajte se v kadi, ne sončite se in ne hodite v 

savno, dokler se rana popolnoma ne zaceli. 
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