Nya behandlingsmetoder
vid åderbråck
Anders Albäck

Den utbredda användningen av ultraljudsundersökningar med duplexdoppler för diagnostisering
av patienter med åderbråck och venös insufficiens har möjliggjort utvecklingen av nya ultraljudsstyrda behandlingsmetoder. De vanligaste är sklerosering genom skuminjektion samt laser- eller
radiofrekvensablation, där de senare utförs närmast på ytliga venstammar (vena saphena magna
och parva). Åderbråcken kan då avlägsnas via stickhål med kirurgiska krokar och i lokal bedövning.
Med dessa behandlingsmetoder uppnås troligen en eliminering av axial ytlig reflux som motsvarar
resultatet efter kirurgisk behandling. Svåra komplikationer rapporteras sällan. Snabbare återgång
till arbete och dagliga aktiviteter har setts som en fördel. Dessa nya behandlingsmetoder har
jämförts med varandra och med konventionell kirurgi i studier med relativt små och heterogena
patientmaterial och kort uppföljning, varför inga slutgiltiga slutsatser kan dras av resultaten tills
vidare. Även öppen kirurgi med moderna tekniker för ligering av safenofemorala junktionen och
exhaeres av kärlstammen kan göras med mindre postoperativ morbiditet än tidigare och kan
möjligen behålla sin roll för vissa patientgrupper.

Inledning
Kirurgisk behandling av ytlig venös insufficiens och åderbråck har i nästan ett sekel utgjort ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen.
Till tekniken har hört ligering av safenofemorala eller popliteala junktionen, exhaeres av
den ytliga kärlstammen samt avlägsnande av
de lokala åderbråcken genom separata snitt.
Trots många försök att ersätta denna metod
med andra möjligen mindre invasiva ingrepp
under se de senaste årtiondena har tekniken
i stort sett fortlevt till våra dagar. En kort era
av popularitet för skleroterapi (vätskeskleroterapi utan användning av ultraljud) av
åderbråck på 1970-talet avklingade speciellt
i Nordeuropa och den övriga anglosaxiska
världen sedan en brittisk randomiserad studie
visade klart sämre vårdresultat jämfört med
kirurgisk behandling (1).
Under de senaste tio åren har ultraljudsundersökning med duplexdoppler blivit allt
vanligare vid undersökning av åderbråck.
Inom den specialiserade sjukvården är det
inte längre acceptabelt att behandla åderbråck utan förundersökning med ultraljud
(2). Eftersom de behandlande kirurgerna utför
förundersökningarna egenhändigt, blir de väl
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förtrogna med UL och kan således utnyttja
denna teknik även för behandling. De viktigaste nya behandlingsformerna genomförs
samtliga i ultraljudskontroll.

Ultraljudsundersökning med
duplexdoppler, en rutinundersökning
för venpatienter
Den kliniska utredningen med avseende på
åderbråckspatienter består av anamnestiska
uppgifter, som typiska symtom, svullnad,
försvårad rörelseförmåga, sjukdomens inverkan på dagliga sysslor eller arbete (Tabell I),
samt tidigare tromboser, tromboflebiter och
behandlingar. I fråga om status ger man akt
på förekomst och utbredning av ådernät och
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Tabell I.
Graden av besvärande symtom av venös
insufficines.
0

Symtomfri

1

Symtom med vilka det är möjligt att
klara sig/arbeta utan stödstrumpa

2

Symtom med vilka det är möjligt att
klara sig/arbeta 8 timmar endast med
stödstrumpa

3

Inte arbetsför trots stödstrumpa

4

Sjukhusvård

åderbråck, svullnad, pigmentering, eksem,
lipodermatoskleros samt läkta eller öppna
bensår. För rutinmässigt bruk och remittering
är den kliniska klassificeringen användbar
(Tabell II). Differentialdiagnostiska aspekter
bör naturligtvis beaktas.
Tillgången på moderna duplexdoppler
ultraljudsapparater (anatomisk B-bild, pulserande doppler för mätning av lokalt flöde)
med högfrekventa givare har ersatt den lilla
s.k. penndopplern vid de flesta vencentra.
Duplexdoppler-undersökningar syftar till att
klarlägga förekomst av reflux eller obstruktion
i benets djupa vener, samt till en exakt diagnos
av insufficienta ytliga venstammarna (vena
saphena magna och vena saphena parva, samt
eventuellt i vena saphena anterior), vars diameter och läge dokumenteras (3). Utredning

av patofysiologin i safenofemorala junktionen
är speciellt viktigt eftersom bara drygt hälften
av patienterna har reflux genom den terminala
klaffen direkt från vena femoralis communis
(4). Vid duplexdoppler bör man sträva efter
att dokumentera venrefluxens utgångspunkt
(t.ex. safenofemoral junktion eller lårperforant), refluxens utbredning i de ytliga kärlen
samt dess inflöde tillbaka till de djupa venerna
oftast genom vidgade perforanter, s.k. re-entry
perforanter (5). När det inte handlar om djup
veninsufficiens eller obstruktion är nämligen
de vidgade perforanterna oftast dräneringskanaler för ytlig reflux och bör därför inte
slutas utan en klar uppfattning om deras
hemodynamiska betydelse. En mera ingående
bedömning av perforanternas funktion kräver
dynamisk duplexdoppler med aktiva muskelkontraktioner, och den är tekniskt krävande
att utföra. En bild som ger en indikation på
huruvida perforanternas sammanlagda effekt
är dränerande eller återflödande kan man få
när patienten raskt går fram och tillbaka några
gånger i rummet med en stas som hindrar ytlig
reflux; när blodet sugs ur åderbråcken handlar
det om nettodränering.
Inom den offentliga sektorn är indikationerna för kirurgisk behandling enligt socialoch hälsovårdsministeriets direktiv objektivt
dokumenterad betydande reflux och en komplicerad sjukdom (Tabell II) eller symtom som
hänför sig till den venösa insufficiensen och
som märkbart stör arbete eller dagliga funktioner. Upprepade tromboflebiter (förekomst
av trombofili bör utredas) eller blödande
åderbråck är också indikation för invasiv
behandling. Lindrigare fall hänvisas till an-

Tabell II. Klassificering av varicer med hjälp CEAP-systemets kliniska klasser C0–6.
Okomplicerad sjukdom
C0
C1
C2
C3

Normalt fynd, inte tecken på venös insufficiens
Subkutant uttänjda/förstorade vener (teleangiektasier, ådernät m.m.)
Varicer
Varicer och märkbar svullnad i extremiteten, inga hudförändringar

Komplicerad sjukdom
C4
C5
C6

Hudförändringar som tyder på vensjukdom, såsom pigmentering, variköst eksem eller
lipodermatoskleros (förhårdnad av underhudsfettet)
Hudförändringar och påvisat utläkt bensår
Hudförändringar och öppet bensår
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vändning av tryckklass reglerad stödstrumpa.
Inom den privata sektorn sköts åderbråckspatienter även invasivt för lindrigare symtom
eller kosmetiska besvär. God medicinsk praxis
förutsätter att åtgärdernas omfattning och risk
står i proportion till patientens besvär.

Ultraljudsstyrd skumbehandling
Vid skleroterapi insprutas ett ämne med toxisk inverkan på endotelet i blodkärlet, vilket
leder till spasm, trombos och senare till fibrotisering. Skleroserande ämnen i vätskeform,
används fortfarande för kosmetisk terapi av
teleangiektasier och ådernät, men i större kärl
inaktiveras ämnet snabbt i och med att det
späds ut i blodet (6). Vid skumskleroterapi
blandas det skleroserande ämnet med en
gas, vanligen luft, till ett tjockflytande skum
och injiceras därefter snabbt i kärlet. Skummet framställs så att man blandar innehållet
i två sprutor kopplade till varandra med en
trevägskoppling, den s.k. Tessari-metoden.
På marknaden finns även apparatur för
standardiserad framställning av skum (7).
De skleroserande ämnena är desamma som
tidigare använts vid sklerosering med vätska,
dvs. polidokanol och natriumtetradekylsulfat i
en koncentration på 0,5–3 procent. Skummet
ger bättre kontakt mellan kärlväggen och det
skleroserande ämnet, dessutom undantränger
skummet bättre blodet i kärlet och den toxiska
effekten varar längre och försvinner helt först
när skummet sipprar ut i de djupa venerna där
blodflödet är kraftigt. Tilltäppningen av kärlet
blir klart bättre än vid endast sklerosering med
vätska (6, 8).
Skumbehandling av ytliga venstammar och
deras varikösa sidogrenar (en behandling alternativ till konventionell kirurgi) bör alltid
göras i ultraljudskontroll. För det första kan
injektionen med säkerhet göras på önskat ställe och för det andra kan man tydligt se skummet i blodkärlet och kontrollera utbredningen.
Dessutom kan man styra skummet i önskad
riktning genom att ändra på benets ställning
och genom att massera med ultraljudsgivaren.
Vanligen görs 2–3 injektioner per ben, och en
total volym på 10 ml skum per behandling
överskrids sällan (9). Eftervård med kompressionsstrumpa är en viktig del av behandlingen.
Många detaljer i behandlingen är fortfarande
vetenskapligt dåligt underbyggda och kommer
troligen att modifieras.
Ultraljudsstyrd skumbehandling är en vältolererad behandlingsform som kan genomföras
helt polikliniskt. Enligt publicerade studier
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har man i genomsnitt uppnått en eliminering
av reflux i vena saphena magna under ett års
uppföljning för 80–90 procent av patienterna
(10, 11). I optimala fall syns kärlet därefter
endast som en fibrotisk sträng. Svåra komplikationer, såsom djup ventrombos, har ytterst
sällan rapporterats (10, 11). Smärre komplikationer, av vilka tromboflebit och pigmentering är de vanligaste, förekommer dock ofta.
I en prospektiv studie där skleroterapi med
vätska och med skum jämfördes hos patienter
med postoperativa åderbråck konstaterades
33 procent av patienterna i gruppen med
skumbehandling ha pigmenteringar kvar ett år
efter behandlingen (12). Enligt en preliminär
kohortstudie med 86 patienter i början av
verksamheten vid venkirurgiska centret vid
HUCS påvisades fullständig rekanalisering
av de behandlade saphena magna-kärlen hos
endast 3 procent av patienterna under en sex
månaders uppföljning. Inga svåra komplikationer inträffade, flebiter och pigmentering
påträffades sällan (13). Detta goda resultat hör
troligen samman med ett strikt val av patienter
med en diameter på vena saphena magna under 7 mm i kombination med en strategi som
innefattade behandling av de ytliga venstammarna (refluxens utgångspunkt) primärt och
de varikösa sidogrenarna vid kontrollbesök.
Oroväckande var dock en förekomst på cirka
30 procent av korta segment med rekanalisering i den behandlade ytliga venstammen hos
symtomfria patienter. Behandlingsresultaten
i dylika fall klassificeras troligen i många studier som helt lyckade eftersom patienterna oftast är symtomfria. Med tanke på avsaknaden
av långtidsresultat i litteraturen ser skribenten
dock en risk för recidiv vid längre uppföljning.
Därför är det praxis vid HUCS att följa upp
patienter efter behandling i ytliga venstammar
(vena saphena magna och parva) ett halvt
år och återbehandla segmentära rekanaliseringar hos yngre patienter. En utmaning för
den offentliga sektorn finns i att hantera den
”snöbollseffekt” som kan uppstå vid flertaliga
kontroller på stora patientmängder.

Endovenös termoablation med lasereller radiofrekvensenergi
Termoablation med hjälp av endovaskulär
kateterteknik lämpar sig bäst för behandling
av ytliga venstammar (vena saphena magna
och vena saphena parva), men även andra
rätt så raka ytliga vener kan komma ifråga.
Genom ultraljudsstyrd punktion införs en
s.k. guidevajer i kärlet som skall behandlas,
Finska Läkaresällskapets Handlingar

över denna sätts en kärlkateter, och därefter
byts vajern mot en laserfiber eller en radiofrekvenskateter, vars spets noggrant placeras
nära junktionen i ultraljudskontroll (14). I
fråga om saphena magna placeras spetsen
oftast alldeles distalt om mynningen till den
ytliga epigastriska venen cirka 1,5–2 cm från
femoralis communis. Därefter bedövas kärlet
i ultraljudsstyrning med hjälp av ett bedövningsmedel av låg koncentration (t.ex. lidocain på 0,1–0,2 procent inklusive adrenalin),
målet är att injicera rikligt med vätska runt
kärlet på det område som skall behandlas.
Denna bedövning genom tumescens (eng.
tumescent anesthesia) fungerar även som
skydd för omkringliggande vävnad mot värmeeffekten samt får venen att dra ihop sig runt
katetern och därmed ge bättre behandlingsresultat (15). Efter anläggningen av bedövning
aktiveras tillförseln av energi och katetern
dras långsamt tillbaka mot sin ingång varvid
hettan från kateterns eller laserfiberns spets
förstör kärlväggen (Figur 1) med trombos och
fibrotisering som följd (14–16). Tillslutningen
av den ytliga venstammen kan således göras
perkutant. De varikösa sidogrenarna kan vid
samma åtgärd avlägsnas med hjälp av samma
tumescensanestesi, oftast genom stickhål med
hjälp av ett specialgjort virknålsliknande
instrument (ambulatory hook phlebectomy).
Den adrenalininverkan och det tryck som
tumescensanestesin tillfälligt åstadkommer
i vävnaderna minskar troligen blödning
och hematombildning. Skumbehandling av
varicerna kan även utföras vid ett senare
tillfälle.
Resultat av endovenös laserablation
I en nyligen publicerad inhemsk systematisk litteraturöversikt konstaterades att
endovenös laserbehandling verkar vara
ungefär lika effektiv för att eliminera axial
reflux som konventionell kirurgi; efter ett års
uppföljning visade studierna en tillslutning
av saphena magna på mer än 90 procent i
medeltal (17). Någon väldokumenterad randomiserad studie finns dock inte att tillgå
eftersom patientmaterialet i dem som gjorts,
har varit litet och uppföljningstiden kort. I de
icke-kontrollerade uppföljande studier som
rapporterat tre års uppföljning hade endast
en bråkdel av patienterna fullföljt kontrollbesöken (18, 19). Svåra komplikationer har
mycket sällan rapporterats, och endovenös
laserbehandling är troligen en rätt trygg metod
(17). Studiernas tillförlitlighet naggas dock i
kanten av att endast några studier metodiskt
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Vena femoralis

Endovenösa
kateterns spets

Vena saphera magna

Figur 1. Termoablation av vena saphena magna.
Katetern är instucken i venen strax ovanför
knäet, under tillförsel av viss energimängd
förstörs blodkärlet av radiofrekvenskateter- eller
laserfiberspetsen genom upphettning så att det
trombotiseras och senare förtvinar i en fibrotisk
sträng.
Figuren har tidigare publicerats i Finlands
Läkartidning 2007;39:3519–27.

definierade vilka komplikationer (t.ex. djupa
ventromboser) man valde att aktivt söka efter vid de uppföljande besöken. I en nyligen
publicerad uppföljningsstudie konstaterades
en trombextension i vena poplitea efter endovenös laserbehandling av vena sphena parva
hos 5,7 procent av patienterna en vecka efter
behandlingen (20). Speciellt hos patienter
med en vid anslutning av vena sphena parva
till vena poplitea utan betydande andra förgreningar nära junktionen (junktion av typ A) an-
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sågs denna risk vara speciellt påtaglig. Dessa
trombextensioner var dock alla symtomfria
och det naturliga förloppet troligen benignt
om än dåligt vetenskapligt underbyggt.
Enligt två kontrollerade studier konstaterades sjukdomsspecifik levnadsstandard (postoperativ morbiditet) vara signifikant bättre
efter laserablation jämfört med konventionell
kirurgisk behandling kort efter åtgärderna (21,
22). Men i en nyligen publicerad dansk studie
kunde man inte konstatera någon skillnad i
postoperativ smärta, sjukskrivning eller levnadsstandard mellan patienter som behandlats med laserablation och de som behandlats
med ligering av junktionen och exhaeres (23).
Det kan nämnas att båda patientgrupperna i
denna studie sköttes polikliniskt och i lokal
tumescensanestesi; åderbråcken avlägsnades
i båda grupperna perkutant med endast flebektomi med kirurgiska krokar.
Endovenös radiofrekvensbehandling
Endovenös radiofrekvensablation var den första tekniken för termoablation av vena saphena magna som kom ut på marknaden och togs
i omfattande kliniskt bruk (24). Även HUCS
deltog 1999–2000 i en multicenteruppföljningsstudie där den nya tekniken, då ännu i ett
experimentellt stadium, undersöktes (25, 26).
Resultat av radiofrekvensablation har sedermera rätt väl dokumenterats i studier där tekniken har jämförts med ligering av junktionen
och exhaeres (27, 28). I uppföljningsstudier på
upp till fem år har refluxfri tillslutning av vena
saphena magna konstaterats vara 85–90 procent. Även med denna teknik har patienterna
återgått till normal aktivitet och sitt arbete
tidigare än efter konventionell kirurgi (27).
I en inhemsk studie visade sig endovenös
behandling med radiofrekvensablation trots
något högre kostnader för själva åtgärden ge
en total kostnadsinbesparing för samhället
på grund av kortare sjukledighet jämfört med
konventionell kirurgi (29). Som redan studien
på Kirurgiska sjukhuset 1999–2000 hade gett
vid handen kräver radiofrekvensablation rätt
lång tid att utföra eftersom katetern bör dras
tillbaka mycket långsamt i samband med
ingreppet. Detta i kombination med högre
kostnader för engångsmaterial har främst
bidragit till att behandlingsmetoden inte tills
vidare har fått större utbredning i vårt land.
Den nya generationen av katetrar för radiofrekvensablation verkar ändå göra behandlingen
åtminstone lika snabb som laserbehandling,
och preliminära iakttagelser tyder på ett gott
kliniskt resultat (30)
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Diskussion
Den öppna
kirurgins tid kanske ändå inte förbi
Är nu tiden för den konventionella kirurgiska
behandlingen av ytlig venös insufficiens förbi?
Inte nödvändigtvis. De kirurgiska resultat som
man ofta tenderar att jämföra behandlingsresultatet och komplikationer efter de endovenösa metoderna med härstammar från en
tid utan preoperativ ultraljudsundersökning
och med rätt så grov kirurgisk teknik (31).
Med moderna modifikationer av tekniken kan
de vanligaste komplikationerna, dvs. hematom, nervskador och sårinfektioner, troligen
betydligt minskas. Efter exhaeres kan blödning och hematombildning minskas genom att
man anlägger ultraljudsstyrd tumescent teknik
för bedövning (23) eller spolar kanalen efter
det avlägsnade kärlet med bedövningsmedel
som innehåller adrenalin (32). Användandet
av endast krokflebektomi för avlägsnande av
lokala varicer minskar onödiga vävnadsskador, och hematombildningen kan sannolikt
minskas med tumescent bedövning (23). Med
preoperativ ultraljudsmärkning kan snitten
placeras exakt och vara små utan att man prutar på resultatet (33). Med modern kirurgisk
teknik kan ett gott kosmetiskt resultat uppnås; insufficiens i vena saphena magna med
rejäla åderbråck på lår och vader kan bland
annat med ovanbeskrivna tekniker elimineras genom ett litet ljumsksnitt och ett knappt
centimeterstort snitt i mediala knävecket,
resten av åtgärden sköts genom stickhål.
Liksom ofta vid endovenös behandling kan
även en del av åderbråcken vid behov senare
åtgärdas med till exempel skumbehandling.
Vissa studieresultat tyder nämligen på att
vidgade perforanter och åderbråck spontant
minskar efter en effektiv behandling av axial
ytlig reflux (34, 35).
Patofysiologin i safenofemorala junktionen
Tidigare årgångar av kärlkirurger har lärt sig
att noga ligera safenofemorala junktionen
jämt med femoralis communis, samt preparera
och ligera samtliga sidogrenar som gränsar till
junktionen. Även denna kirurgiska princip
har nu ifrågasatts av förespråkarna för de
endovenösa behandlingsformerna. Man har
poängterat risken för neovaskularisering, dvs.
uppkomsten av nya insufficienta kärl i ärret,
efter kirurgisk behandling. Både i en randomiserad studie och i en icke randomiserad studie
(case control study) som jämförde ligering
av junktionen och exhaeres av vena saphena
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magna med endovenös radiofrekvensablation
konstateras färre patienter med neovaskularisering i safenofemorala junktionen i den
senare gruppen (27, 36). Patientmaterialen
var dock små och uppföljningstiden kort, så
några säkra slutsatser kan inte dras av dessa
studier.
Dessutom har det påpekats att utflödet från
den ytliga epigastriska venen i vena femoralis
communis inte är reflux utan ett fysiologiskt
flöde; att hindra detta flöde med ligaturer
innebär inte någon nytta på kort sikt utan kan
ge upphov till recidiverande varicer hos en
stor del av patienterna under lång uppföljning
(37, 38). Det har därför diskuterats att man
även vid öppen kirurgi borde bevara dessa
fysiologiskt fungerande epigastriska kärl på
samma sätt som vid endovenösa behandlingsformer, där man bevarar alla friska kärl som
gränsar till safenofemorala junktionen (Figur
2). En prospektiv studie med duplexdoppler
undersökning vid uppföljningsbesöken tydde
dock på att patienter med avsevärd recidiverande reflux i safenofemorala junktionen
oftast har ett tydligt avsnitt av saphena magna
kvar efter kirurgisk exhaeres, vilket sannolikt
är orsaken till recidiv – neovaskulariseringen
utgör bara ett bifynd (39). Den bästa stra-
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tegin för kirurgisk behandling av reflux i
safenofemorala junktionen är således inte
klarlagd. Efter endovaskulär termoablation
hade 60–82 procent av patienterna i två små
prospektiva studier konstaterats ha en öppen
safenofemoral junktion utan återflöde via
öppna förgreningar, medan resten hade tilltäppning ända till vena femoralis communis
(40, 41 ). Ingen av patienterna i dessa studier
hade dock reflux i safenopopliteala junktionen 1–2 år efter behandlingen.
Möjligen har även det hemodynamiska
utgångsläget i safenofemorala junktionen
betydelse för resultatet efter behandlingen
och därmed för valet av behandling. En
studie som omfattade 1 294 patienter som
hade genomgått en noggrann preoperativ
ultraljudsundersökning av safenofemorala
junktionen visade att 55 procent hade reflux
genom terminala klaffen från femoralis communis, 10 procent hade reflux under valsalvamanöver via de ytliga epigastriska kärlen
och resten hade reflux endast i vena saphena
magna (4). Framtida studier med noggrant
utredd preoperativ funktion i safenofemorala
junktionen och med lång uppföljningstid efter
olika behandlingsformer kan förhoppningsvis
ge svar på denna oklarhet.
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Figur 2. Reflux i safenofemorala junktionen (SFJ) och vena saphena magna (VSM), en medial förgrening visar normal
klaffunktion och vena epigastrica (VE) mynnar uppifrån i safenofemorala junktionen (A). Efter konventionell öppen
kirurgi har SFJ ligerats jämt med vena femoralis communis (VFC), och alla förgreningar som mynnar i den har också ligerats (B). För att behålla det normala flödet i kaudal riktning från VE till VFC har en modifikation till konventionell kirurgi
använts av en del kirurger (C). Efter endovenös behandling har alla förgreningar med normalt flöde sparats och VSM
omvandlats till en fibrotisk sträng (D).
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Tabell III. Faktorer som påverkar valet av behandlingsmetod av VSM/VSP-reflux och varicer vid HUCS
venkirurgiska center.
Egenskap

SFJ-reflux
VSM/VSP ≥ 7 mm
Varicerna stora
VSM ytlig
Svår obesitas
Dålig rörelseförmåga
Hög operationsrisk
Trombofili
Varicerna små
Kosmetisk indikation
VSM/VSP < 7 mm
SFJ normal

Ligering +
exhaeres

Rutinmetoder
Laser +
flebektomi

++
++
++
++
+
+
+
+
+
+

+
++
++
+
+
+
+
+
+
++
++
++

Skumbehandling
+
+
+
+
+
++
++
++
++

VSM= vena saphena magna; VSP vena saphena parva; SFJ saphenofemorala junktionen; - relativ
kontraindikation; + möjligt att utföra; ++ bra indikation; Ligering + exhaeres innefattar spinalanestesi
eller narkos, ligering av safenofemorala eller popliteala junktionen och dess grenar samt exhaeres av
venstammen och krokflebektomi av åderbråcken; Laser + flebektomi innebär termoablation av venstammen och krokflebektomi av åderbråcken i lokal tumescensanestesi. Klara vetenskapliga belägg
för betydelsen av dessa faktorer finns inte, varför de bör betraktas endast som riktlinjer.

Vad blev kvar av
kirurgin på perforanskärl?
CHIVA-skolan (cure conservatrice et haemodynamique de l’insuffisance veineuse en
ambulatoire) som är populär i vissa delar av
Syd- och Mellaneuropa har förespråkat att
vidgade perforanter fungerar som dränage
av återflöde i ytliga vener tillbaka till friska
djupa vener och ingalunda bör tillslutas utan
eliminering av den ytliga axiala refluxen för
att inte ge upphov till en ”hemodynamisk
konflikt” (42). Eftersom perforantvenerna (i
frånvaro av reflux i djupa vener) även påvisats
minska i diameter efter eliminering av ytlig
reflux (34) och korrigeringen av hemodynamiken (luftpletysmografi) samt symtomen
har rapporterats vara desamma med eller
utan perforantligeringar (43), bortfaller den
vanligaste indikationen för primär perforantkirurgi. Perforanter på lår eller vader kan dock
vara orsaken till lokala åderbråck, symtom
och hudproblem speciellt i samband med djup
veninsufficiens. Tillslutning av perforantvener
bör göras efter eliminering av ytlig axial reflux
och motiveras med dynamisk flödesmätning
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med duplexdoppler (se ovan). Perforanterna
kan slutas genom små lokala snitt efter märkning med ultraljud. Förslutning av perforanter
med ultraljudsstyrd skumbehandling, lasereller radiofrekvensablation har förespråkats,
men endast mycket preliminära forskningsresultat finns att tillgå (44).
Valet av patienter viktigt
De centra som handlägger åderbråckspatienter med moderna metoder borde ha möjligheten att välja mellan flera olika behandlingsformer för att kunna uppnå bästa möjliga
resultat för olika patienter. Valet av optimal
behandlingsform för ytlig venös insufficiens
är dock långt ifrån entydigt, och resultaten
från flera randomiserade pågående studier
ska förhoppningsvis kunna klarlägga detta.
Det råder även olika uppfattningar om många
tekniska detaljer vid skumbehandling och
endovenös termoablation, vilket gör dem till,
föremål för fortsatt forskning. Trots att inga
entydiga vetenskapliga resultat finns att tillgå
anser de flesta auktoriteter inom flebologin
att resultatet efter ultraljudsstyrd skumbe-
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handling försämras vid behandling av ytliga
venstammar med mycket stor diameter (45).
Tabell III sammanfattar en del riktlinjer (nivå
D) för val av behandlingsmetod vid HUCS
venkirurgiska centrum vid Jorvs sjukhus i dag.
I övrigt behandlas recidiverande reflux i safenofemorala eller popliteala junktionen utan
tydligt skönjbart kvarblivet vena saphena
magna-avsnitt helst med skumbehandling och
reexploration undviks. Vid exempelvis kardiovaskulära sjukdomar och stor operationsrisk
övervägs venbesparande CHIVA (hemodynamisk korrektion endast med lokala ligaturer) i
lokal bedövning utan uppehåll i den antitrombotiska medicineringen för de patienter som
överhuvudtaget behöver åtgärdas.
Oberoende av vilken behandlingsform som
används, är det viktigt att diagnosen och åderbråckssjukdomens utbredning fastställs med
duplexdoppler, att åtgärden utförs noggrant,
att vävnadspåverkan minimeras och att modern kirurgisk monitorering och teknik utnyttjas. Efter endovenösa ingrepp bör patienterna
uppföljas i tillräcklig utsträckning för att man
vid behov ska kunna komplettera behandlingen med polikliniska tilläggsåtgärder.
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