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Úvod         

 Křečové ţíly patří mezi nejčastější onemocnění ţilního systému dolních 

končetin. Toto onemocnění se vyskytuje odhadem u 20 - 40 % české populace, přičemţ 

ţeny jsou 2 - 3x častěji postiţeny neţ muţi a prevalence se zvyšuje s věkem. Křečové 

ţíly (varixy) jsou rozšířené, nad povrch kůţe vystouplé, uzlovité ţíly namodralé barvy, 

které se mohou vyskytovat na lýtku či stehně jedné i obou dolních končetin.  Na vzniku 

křečových ţil se podílí tyto faktory: dědičnost, pohlaví, dlouhé stání, sezení, těhotenství 

a nedostatek pohybu. Varixy jsou často doprovázené bolestí, otoky a pocity těţkých 

nohou, přičemţ záleţí na stupni poškození ţil. Křečové ţíly jsou často podceňovaným 

onemocněním, které můţe mít váţné následky v podobě bércových vředů.   

 K diagnostice křečových ţil slouţí funkční testy na základě fyzikálního 

vyšetření, dále jsou k dispozici speciální vyšetřovací přístroje, zaloţené na principu 

ultrazvuku, které slouţí k získání informací o funkci a průchodnosti ţilního systému. 

Tato vyšetření jsou bezbolestná a nepředstavují pro pacienta ţádnou zátěţ.  

 Léčba křečových ţil můţe být konzervativní a chirurgická. Ve své práci se 

zaměřuji na léčbu konzervativní, která je základem při léčbě křečových ţil, ať jiţ 

samostatně nebo v kombinaci s operativním výkonem.    

 Konzervativní léčba zahrnuje léčbu pomocí kompresivní terapie, coţ představuje 

nošení speciálních kompresivních punčoch či obinadel a léčbu pomocí léků tzv. 

venofarmak. Nedílnou součástí jsou také reţimová opatření, která mají především 

preventivní význam.         

 Cílem práce je podat ucelený přehled o moţnostech léčby křečových ţil pomocí 

neinvazivních metod a popsat jejich vliv na průběh onemocnění.  
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1 Cíl práce            

1.1  Hlavní cíl          

 Podat ucelený přehled o moţnostech léčby křečových ţil pomocí neinvazivních 

metod a popsat jejich vliv na průběh onemocnění.                    

1.2  Dílčí cíle 

 srovnat náklady na léčbu u konzervativní a chirurgické léčby 
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2  Teoretická část 

2.1  Anatomie a fyziologie žil dolních končetin 

2.1.1     Anatomie žilního systému       

 Zdroj pro výţivu buněk v lidském organismu zabezpečují cévy. Cévy se dělí na 

tepny (arteriae), které vedou krev ze srdce do tkání a ţíly (venae), které odvádějí krev 

z jednotlivých tkání a vedou jí k srdci.       

 Ţilní systém se dělí na povrchový, který je uloţen epifasciálně a hluboký ţilní 

systém, který je uloţen subfasciálně. Oba systémy jsou vzájemně propojeny 

spojovacími ţilami a tvoří tak spojkový ţilní systém. [KLYSZ, JÜNGER, 1998] Ţíly 

všech tří systémů jsou vybaveny chlopněmi, které regulují tok krve jedním směrem, a to 

k srdci a zabraňují toku opačnému. Více chlopní lze nalézt v hlubokém neţ povrchovém 

systému.           

 Ţilní stěna je sloţena ze tří vrstev - z endotelu, hladké svaloviny a z kolagenních 

a elastických vláken, přičemţ endotel vytváří dvojcípé chlopně, které se při vypuzování 

krve otevírají.  

2.1.1.1 Povrchový žilní systém      

 Zahrnuje systém kmenových ţil a retikulární systém. Systém kmenových ţil 

představují v. saphena magna (velká saféna) a v. saphena parva (malá saféna). V. 

saphena magna vystupuje před vnitřním kotníkem, dále jde přes koleno a stehno a ústí 

do vena femoralis (ţíla stehenní). V. saphena parva vede za kotníkem přes zadní stranu 

lýtka do podkolení, kde ústí do v. poplitea (ţíla podkolenní). Důleţité jsou také ţíly 

v oblasti ţenských zevních pohlavních orgánů, zejména v těhotenství, kdy se z těchto ţil 

mohou vyvinout varixy. [HERMAN, 2003] 

2.1.1.2 Hluboký žilní systém        

 Ţíly hlubokého systému vedou souběţně s tepnami a provází je i stejné 

pojmenování. V oblasti lýtka a bérce je většina těchto ţil zdvojena. [ROZTOČIL, 

PUCHMAYER, 2003] 

2.1.1.3 Spojkový systém       

 Spojovací ţíly propojují povrchový a hluboký venózní systém. Nejvýznamnější 

jsou tzv. Cockettovy spojovací ţíly nalézající se nad vnitřním kotníkem. Selhání funkce 

těchto ţil je významné pro vznik bércového vředu. [HORÁKOVÁ - NEDVÍDKOVÁ, 

1977]  
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2.1.2   Fyziologie žilního systému       

 Přes 90 % krve z dolních končetin je odváděno k srdci za pomoci hlubokého 

ţilního systému, zbývajících 10 % odvádí povrchový systém. Spojkové ţíly zajišťují 

převod krve z povrchových do hlubokých ţil. Chlopně zamezují zpětnému toku krve 

ţilami a zajišťují pohyb krve směrem k srdci. [HERMAN, 2003]   

 Na ţilní návrat působí tyto mechanismy: 

 činnost srdce 

 dýchání 

 ţilně – svalová pumpa       

Srdce nasává krev ze ţil přes kapiláry, tento efekt je však slabý.  

 Dýchání - při dýchání vznikají změny tlaku v hrudníku a břišní dutině, kdy se 

pohybem bránice zvyšuje nitrobřišní tlak, který pomáhá vytlačovat krev z pánevních ţil 

směrem k srdci.          

 Žilně - svalová pumpa představuje nejefektivnější mechanismus. Pohyby svalů 

na dolních končetinách napomáhají vytlačovat krev z dolních končetin směrem k srdci. 

[KLYSZ, JÜNGER, 1998] Pro návrat krve je nejdůleţitější noţní a lýtková svalová 

pumpa. Podmínkou pro správné fungování tohoto systému jsou neporušené chlopně 

v ţilách a ve spojovacích ţilách.       

 Poškození či nedostatečnost chlopní vede k poruše návratu krve k srdci a 

k přeplňování ţil na dolních končetinách krví, coţ má za následek vznik křečových ţil. 

Hlavní příčinou vzniku varikózních změn je venózní hypertenze. [HERMAN, 2003]   

2.2  Rozdělení varixů       

 Křečové ţíly (varixy) jsou rozšířené, nad povrch kůţe vystouplé, uzlovité ţíly 

namodralé barvy. Varixy lze dělit dle příčiny vzniku na primární a sekundární. 

[HERMAN, 2003]   

2.2.1  Primární varixy       

 Primární křečové ţíly tvoří zhruba 90 - 95 % všech varixů. Nejvýznamnějším 

faktorem pro jejich vznik je vrozená méněcennost pojivové tkáně ţilní stěny a chlopní. 

[MACHOVCOVÁ, 2009] V důsledku méněcennosti ţilní stěny dochází k oslabení ţil a 

následné nefunkčnosti chlopní. Mezi další faktory, které mohou ovlivnit jejich vznik 

patří těhotenství, obezita, dlouhé stání či sezení, nedostatek tělesné aktivity, kouření, 
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uţívání hormonálních preparátů.       

 Primární varixy se dále dělí na: 

 intradermální (teleangiektazie) 

 retikulární 

 kmenové  

Intradermální varixy - téţ označované jako metličky. Jedná se o rozšířené ţíly 

uloţené intradermálně o průměru kolem 1 mm. Mohou být tmavěmodré či červeně 

zabarvené. Nejčastěji obtěţují pacienty z kosmetických důvodů. [HERMAN, 2003]   

 Retikulární varixy - zasahují ţíly v podkoţí, nejčastější lokalizací je podkolenní 

jamka a zevní strana bérce. Průměr těchto ţil je 2 - 4 mm.      

 Kmenové varixy - jedná se o postiţení kmenových ţil (velké a malé safény), kdy 

ţíly vystupují nad povrch kůţe, většinou jsou uzlovitého charakteru. Tyto varixy mají 

průměr od 4 - 8 mm. [ROZTOČIL, PUCHMAYER, 2003] 

2.2.2 Sekundární varixy       

 Představují zhruba 5 % všech varixů. Tyto křečové ţíly vznikají vlivem 

poškození hlubokého ţilního systému, kterým je nejčastěji trombóza. V důsledku 

ucpání některé z ţil dochází k přetíţení povrchového ţilního systému a k zániku ţilních 

chlopní s následným vznikem varixů. [LEPŠÍ, 2003]    

2.3  Rizikové faktory pro vznik varixů   

 Předpokládané rizikové faktory pro vznik varixů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Za 

nejvýraznější faktor ovlivňující vznik křečových ţil se povaţují genetické dispozice (aţ 

v 80 % případů). U pacientů s genetickou zátěţí se varixy poprvé objevují ve věku  

mezi 20 - 30 lety a jejich nárůst s věkem přibývá. Ve věku nad 70 let jejich výskyt 

převyšuje 50 %. Za významný rizikový faktor je povaţováno pohlaví, ţeny jsou 2 - 3x 

častěji postiţeny neţ muţi, coţ je dáváno do souvislosti s vlivem ţenských pohlavních 

hormonů. [HERMAN, 2003] K prvnímu výskytu varixů dochází u 20 - 30 % těhotných 

ţen, přičemţ jejich prevalence se zvyšuje s počtem prodělaných těhotenství. Hlavní 

příčinou vzniku křečových ţil v těhotenství jsou hormonální faktory, kdy vlivem 

estrogenů dochází k poklesu tonu hladkého svalstva ţilní stěny. Další vlivy způsobující 

vznik varixů jsou důsledkem ţivotního stylu, mezi ně patří: obezita, vliv pracovního 
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zařazení (dlouhé stání či sezení), uţívání hormonálních preparátů a nedostatek tělesné 

aktivity. [ROZTOČIL, PUCHMAYER, 2003] 

Tab. č. 1: Předpokládané rizikové faktory vývoje varixů [ROZTOČIL,   

      PUCHMAYER, 2003]. 

 

genetické dispozice obstipace 

těhotenství nedostatek tělesné aktivity 

obezita kouření 

práce ve stoje hormonální antikoncepce 

sezení ţilní trombóza 

těsnící prádlo nošení těţkých břemen 

vyšší věk sedací toaletní mísy 

 

2.4  Diagnostika a vyšetření křečových žil  

2.4.1  Klasifikace chronické žilní insuficience    

 Chronická ţilní insuficience (CVI z anglického chronic venous insufficiency) je 

stav, kdy je ţilní onemocnění doprovázené dlouhodobou ţilní hypertenzí či chronickou 

stázou. Nejčastější příčinou je insuficience chlopní v povrchových ţilách nebo vzniká 

následkem trombózy hlubokých ţil. [ROZTOČIL, PUCHMAYER, 2003] Při CVI 

dochází k otoku dolních končetin, který je nejvýraznější k večeru, dále se objevují 

pocity napětí a tíhy v dolních končetinách, dochází ke křečím a mravenčení. V těţších 

stádiích dochází k pigmentaci kůţe kolem kotníku s následným vznikem bércového 

vředu. [MACHOVCOVÁ, 2009] 

2.4.1.1 Klasifikace dle Widmera       

 Nejběţněji pouţívanou klasifikací je klasifikace dle Widmera z roku 1981 podle 

klinických hledisek, která je znázorněna v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Klasifikace dle Widmera [PEŇÁZOVÁ, 2008]. 

  

I. stupeň otékání nohou, viditelné varixy 

II. stupeň pigmentové změny na pokoţce 

III. stupeň akutní či zhojený bércový vřed 

 

2.4.1.2 CEAP klasifikace         

 V roce 1994 byla na Havaji schválena tato nová klasifikace. Pouţitá zkratka 

CEAP (z anglického Clinic, Etiology, Anatomy, Patophysiology) je zaloţena na 
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hodnocení CVI dle klinických příznaků (C), etiologie (E), anatomie (A) a 

patofyziologie (P). [HERMAN, 2003]        

 Klinická klasifikace (C) - charakterizuje klinické projevy onemocnění (tab. č. 3). 

Dále ji lze doplnit o písmeno A, pro asymptomatické či písmenem S,  pro 

symptomatické končetiny. Mezi symptomy patří bolesti končetin a křeče.  

Tabulka č. 3: Klinický obraz (C) [HERMAN, 2003]. 

 

C0 ţádné viditelné nebo palpovatelné známky ţilního onemocnění 

C1 teleangiektázie nebo retikulární varixy 

C2 varikózní ţíly 

C3 edém 

C4 koţní změny - pigmentace, ekzém 

C5 viz. C4 + zhojený bércový vřed 

C6 viz.C5 + aktivní bércový vřed 

 

Etiologická klasifikace (E) - dle etiologie rozlišujeme 3 skupiny podle příčiny 

vzniku onemocnění (tab. č. 4). 

  Tabulka č. 4: Etiologická klasifikace [PEŇÁZOVÁ, 2008]. 

Ep primární 

Es sekundární 

Ec kongenitální 

 

Anatomická klasifikace (A) - stanovuje postiţení ţilního systému (tab. č. 5). 

Tabulka č. 5: Anatomická klasifikace [PEŇÁZOVÁ, 2008]. 

 As defekt v povodí povrchového ţilního systému 

Ad defekt hlubokého ţilního systému 

Ap defekt perforátorů 
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Patofyziologická klasifikace (P) - dle patofyziologie (tab. č. 6) 

 Tabulka č. 6: Patofyziologická klasifikace [HERMAN, 2003]. 

Pr reflux 

Po obstrukce 

Pro reflux i obstrukce 

 

2.4.2  Vyšetření křečových žil       

 Cílem vyšetření je zjistit míru poškození ţilního systému, především 

průchodnost hlubokého a spojkového ţilního systému s cílem určit, zda se jedná o 

primární či sekundární varixy. Pro přesné určení diagnózy je zapotřebí zajistit odběr 

anamnézy a učinit klinické vyšetření. [HERMAN, 2003] Ke klinickému vyšetření slouţí 

testy na základě fyzikálního vyšetření, k dispozici jsou také speciální vyšetřovací 

metody a přístroje. [KLYSZ, JÜNGER, 1998] 

2.4.2.1 Anamnéza         

 Při anamnéze se zaměřujeme na to, zda se v rodině vyskytují křečové ţíly (u 

rodičů či sourozenců) a jejich první výskyt. Dále zkoumáme prodělaná onemocnění 

související se vznikem křečových ţil, jako je flebotrombóza, tromboflebitidy, úrazy a 

ortopedické operace dolních končetin. U ţen zjišťujeme počet prodělaných těhotenství a  

uţívání hormonální antikoncepce. Dotazy jsou téţ směřovány na vykonávané povolání a 

provádění sportovních aktivit. [HORÁKOVÁ - NEDVÍDKOVÁ, 1977]  

2.4.2.2 Klinické vyšetření         

 Pacient je vţdy vyšetřován vestoje a svlečený, aby ţíly byly dobře viditelné a 

hmatatelné. Všímáme si přítomnosti varixů, otoku, změny kůţe (ekzém) a barvy kůţe 

(pigmentace). Palpací je vyšetřován průběh velké a malé safény. Při inspekci se hodnotí 

koţní teplota, při jejím zvýšení lze předpokládat povrchový zánět ţil. Funkčních testů 

pro vyšetření křečových ţil existuje celá řada. Tyto testy slouţí k upřesnění diagnózy a 

k posouzení funkce chlopní ve spojovacích ţilách. Nejdůleţitější je Perthesův a 

Trendelenburgův test. [HRADEC, SPÁČIL, 2001]    

 Perthesův test - slouţí ke zjištění průchodnosti hlubokých ţil dolních končetin. 

[HORÁKOVÁ - NEDVÍDKOVÁ, 1977] Stojícímu pacientovi je na stehno či pod 

koleno přiloţeno gumové škrtidlo. Při správné funkci chlopní dojde k vytlačení krve 

z končetin a ke zmenšení varixů. V opačném případě dojde ke zvětšení varixů, které 
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signalizuje porušenou funkci ţilně-svalové pumpy. [HRADEC, SPÁČIL, 2001]  

 Trendelenburgův test - jeho provedením lze dokázat insuficienci velké či malé 

safény nebo insuficienci perforátorů (spojovacích ţil). Leţícímu pacientovi zvedneme 

končetiny do výše, aby se ţíly vyprázdnily. Stehno se stáhne gumovým škrtidlem a 

pacient se postaví. Škrtidlo se povolí a pozoruje se rychlost plnění varixů. Plnění od 

třísel naznačuje insuficienci velké safény. [HERMAN, 2003]  

2.4.2.3 Zobrazovací metody      

 Nejrozšířenější metodou je Dopplerovské vyšetření. Jde o jednoduché a 

bezbolestné vyšetření, kdy se pacientovi na vyšetřovanou ţílu přiloţí sonda, která má 

podobu pera, přes které jdou informace na monitor. Tato metoda slouţí ke zjištění 

průchodnosti především hlubokého ţilního systému a ke zjištění refluxu v ţilním 

systému dolních končetin. Princip tohoto vyšetření je zaloţen na šíření ultrazvukových 

vln. Tyto vlny jsou odráţeny červenými krvinkami a odraţený ultrazvukový signál je 

převáděn na zvukový signál. Z časové prodlevy mezi vysíláním a příjmem lze získat 

informace o tom, jak rychle proudí krev. Rychlost toku lze ovlivnit hlubokým dýcháním 

či kompresí vyšetřované končetiny.         

 Další významnou metodou je pletyzmografie. Touto metodou lze měřit změny 

objemu končetiny pomocí speciálních manţet, které se upevní na stehno a napumpují na 

tlak 80 mmHg, čímţ se přeruší odtok krve z dolních končetin. Při obstrukci dochází 

k pomalejšímu nárůstu objemu končetiny. Tato metoda je časově nenáročná (cca 15 

minut) a má vysokou vypovídající hodnotu. Největší význam má při prokázání hluboké 

ţilní trombózy.         

 Mezi invazivní metody pouţívané k vyšetřování křečových ţil patří flebografie, 

při které se vyuţívá rentgenové záření se současným podáním kontrastní látky. 

[KLYSZ, JÜNGER, 1998]   

2.5  Komplikace varixů       

 I kdyţ křečové ţíly pro většinu pacientů představují pouze kosmetický problém, 

jejich včasná léčba můţe předejít komplikacím vyplývajícím z dlouhodobého 

nedostatečného krevního zásobení končetin a zpomaleného průtoku krve. Mezi 

nejčastější komplikace patří:  

 sklony k infekci  
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 ekzém 

 lymfedém 

 flebotrombóza 

 tromboflebitida 

 bércový vřed  

Infekce - v důsledku poruchy výţivy kůţe a při zpomaleném průtoku krve je 

častější sklon k infekcím. Nejčastější je výskyt růţe (erysipel). Jedná se o infekci, 

kterou způsobuje bakterie z rodu streptokoků. Mezi rizikové faktory pro vstup infekce 

patří drobná poranění či ranky na kůţi. Častým způsobem vniknutí je přes drobné 

prasklinky, kdy je kůţe napadena plísňovou infekcí. Erysipel má velmi náhlý nástup 

(pouze několik hodin od vstupu infekce) spojený s vysokými horečkami, zimnicí, kůţe 

končetin je zarudlá a bolestivá na dotyk. Léčba se zahajuje podáváním penicilinu.  

 Ekzém - na stejném podkladě jako infekce vzniká ekzém. Typickou lokalizací 

ekzému bývá okolí varixů, většinou v oblasti vnitřního kotníku a na vnitřní straně bérce.  

 Lymfedém - základním projevem lymfedému je otok. Od běţného otoku při 

ţilních onemocněních se liší místem postiţení a vzhledem. Lymfatický otok je tuhý, 

chladný a můţe přecházet na hřbet nohy a prsty, jeho přítomnost můţe být trvalá. 

Příčinou jeho vzniku je porucha mízních cév, které jsou vlivem ţilního onemocnění 

poškozené z důvodu  nedostatečné výţivy tkání a poruchy cirkulace krve. [LEPŠÍ, 

2003]         

 Flebotrombóza - hluboká ţilní trombóza. Ţilní trombóza vzniká nejčastěji 

v hlubokém ţilním systému, kdy dojde k tvorbě krevní sraţeniny a následnému ucpání 

ţíly. Rizikovými faktory pro vznik trombózy jsou: věk nad 40 let, uţívání hormonálních 

preparátů, varixy, imobilizace (např. po operaci, v důsledku nemoci), těhotenství, 

dehydratace a nádorová onemocnění. [MACHOVCOVÁ, 2009] Častou komplikací je 

plicní embolie, kdy se krevní sraţenina z dolních končetin dostává proudem krve 

směrem k srdci a dále přes srdce pravou srdeční předsíní do plic. Trombus v plicích 

znemoţňuje proudění krve do plic a můţe tak dojít k ohroţení ţivota. Příznaky 

trombózy nelze vţdy včas rozeznat, proto velmi často dojde k rozpoznání aţ při plicní 

embólii. V některých případech jsou varovnými příznaky otok končetiny či bolest 

postiţené končetiny.        

 Tromboflebitida - povrchový zánět ţil. Jedná se o zánětlivý proces, který bývá 

doprovázen trombózou. Projevuje se zčervenáním postiţeného úseku končetiny, můţe 
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být doprovázen bolestivostí, otokem a zvýšenou teplotou. Nepředstavuje ohroţení na 

ţivotě jako flebotrombóza. V léčbě se vyuţívají protizánětlivé masti či studené obklady. 

 Bércový vřed - představuje nejzávaţnější komplikaci křečových ţil. Bércovým 

vředem trpí přibliţně 1 % populace. Příčinou jeho vzniku je na prvním místě  

dlouhodobá chronická ţilní insuficience. Bércový vřed je častější u sekundárních varixů 

vzniklých následkem flebotrombózy. Vlivem dlouhodobé ţilní hypertenze dochází 

k pigmentaci na kůţi, coţ je způsobeno pronikáním hemosiderinu (ten vzniká 

z hemoglobinu) do pokoţky. Kůţe získává rezavohnědou barvu, která je zapříčiněna 

ţelezem z hemoglobinu. Nejčastější lokalizace je kolem kotníků po celém obvodu a na 

bércích. Kůţe se stává tenčí a náchylnější ke zranění, můţe také dojít ke ztrátě 

ochlupení na bércích vlivem nedostatečného zásobení kůţe ţivinami. Konečným 

stádiem je vznik bércového vředu. [MACHOVCOVÁ, 2009] 

2.6  Konzervativní terapie      

 Konzervativní terapie zahrnuje léčbu kompresivní, léčbu pomocí venofarmak a 

fyzikální terapii.  

2.6.1  Kompresivní terapie       

 Kompresivní terapie představuje terapii zevním tlakem. Jejím cílem v léčbě 

křečových ţil je vytvořit dostatečný zevní tlak na stěnu ţil hlubokého i povrchového 

systému, kterým se urychlí tok krve v ţilách směrem k srdci a zabránit tak stagnaci krve 

v ţilách.  Komprese sniţuje nedomykavost chlopní na dolních končetinách a přispívá 

tak k lepšímu odtoku krve. Všechny tyto mechanismy přispívají k redukci otoků a 

zvýšenému odtoku lymfy. [MACHOVCOVÁ, 2009] Významný je i účinek 

protizánětlivý, kdy působením zevního tlaku dochází k zabránění přilnutí leukocytů ke 

stěnám ţil s následnou inhibicí mediátorů zánětu. [www.solen.cz, 6] 

 Indikací pro kompresivní terapii jsou symptomy doprovázející chronickou ţilní 

insuficienci (otoky, pocit těţkých nohou, křeče), lze ji vyuţít v léčbě a prevenci 

bércových vředů. Je také součástí léčby flebotrombózy a tromboflebitidy.  

 Ke kompresi se vyuţívají obinadla nebo kompresivní elastické punčochy (KEP). 

Rozhodnutí o typu komprese záleţí na stavu a fázi onemocnění. V akutní fázi se 

většinou volí obinadla (např. z důvodu jiných rozměrů kaţdé končetiny), po doléčení a 

v rámci dlouhodobé léčby jsou vhodnější KEP.  
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2.6.1.1 Léčba pomocí obinadel       

 Léčbu obinadly lze provést pomocí dvou typů - rozlišujeme  obinadla s krátkým 

(taţnost méně neţ 100 %) a dlouhým tahem (taţnost více jak 100 %). U bandáţí 

rozlišujeme tzv. klidový a pracovní tlak. Klidový tlak je dán odporem při jeho 

přikládání. Čím je obinadlo méně pruţné, tím se sniţuje i klidový tlak. Pracovní tlak je 

dán odporem, který klade obvaz při zapojení svalů. Tlak je vyšší, kdyţ je menší 

roztaţnost obinadla. Z toho vyplívá, ţe vhodnější pro léčbu varixů bude krátkotaţné 

obinadlo, které vytváří vysoký pracovní a nízký klidový tlak. Výhodou krátkotaţných 

obinadel je, ţe je není nutné sundávat na noc díky nízkému klidovému tlaku. 

Dlouhotaţná obinadla jsou charakterizována nízkým pracovním tlakem a vysokým 

klidovým tlakem, proto je nutné je sundávat na noc, jinak by mohlo dojít vlivem tlaku 

k poškození malých cév. Vyuţití dlouhotaţných obinadel tak spíše nachází uplatnění u 

výronů či podvrtnutí, jelikoţ díky své vysoké elasticitě představují malý odpor svalů a 

nedochází tak k zapojení ţilně-svalové pumpy. V léčbě varixů je lze pouţít pouze 

krátkodobě a to v léčbě povrchových tromboflebitid či při začínajícím ţilním 

onemocnění, kdy není postiţení ţil velké. [www.solen.cz, 6]  

 Výhodou obinadel je, ţe je lze na končetině ponechat i několik dní, čehoţ se 

vyuţívá u imobilních pacientů a pacientů po operacích. Další indikací pro obinadla jsou 

stavy spojené s otoky (především akutní), kdy se obinadla lépe poddají měnícím se 

rozměrům končetiny. Prospěšné jsou bandáţe u pacientů po operacích křečových ţil, po 

sklerotizaci či v léčbě tromboflebitidy. [PEŇÁZOVÁ, 2008] Jsou také vhodnější 

v akutní fázi bércového vředu, po jeho zhojení lze pokračovat v nošení KEP.   

 Přikládání bandáţe by mělo následovat hned ráno, dříve neţ se pacient postaví, 

nejlépe ještě v posteli, aby nedošlo k otoku končetiny. K bandáţi se pouţívají nejčastěji 

obinadla o šířce 8 - 10 cm. Při přikládání bandáţe je potřeba postupovat tak, aby 

největší tlak byl vyvíjen u kotníku a směrem vzhůru klesal. [MACHOVCOVÁ, 2009] 

Existuje několik technik obvazování, přičemţ o typu bandáţe by měl rozhodnout lékař. 

Zvládnutí techniky vyţaduje určitou trpělivost, cvik a zaškolení pacienta, pokud bude 

bandáţ vykonávat sám. Postup nejčastější techniky bandáţe je uveden v příloze.  

 2.6.1.2 Léčba pomocí kompresivních punčoch    

 Kompresivní elastické punčochy slouţí především k dlouhodobé terapii 

chronické ţilní insuficience a stabilizaci stavu, kdy se rozměry končetin nemění. KEP 

lze také vyuţít k léčbě otoků ţilního a lymfatického původu, k prevenci vzniku 



17 
 

křečových ţil a po operacích varixů. KEP jsou vţdy dlouhotaţné (tzn. ţe mají vysoký 

klidový a nízký pracovní tlak, proto je potřeba je na noc svléknout). Stejně jako u 

obinadel vytváří KEP sestupný tlakový gradient, kdy největší tlak je v oblasti kotníku a 

směrem vzhůru se tlak sniţuje.       

 KEP jsou vyráběny z různých materiálů, především se jedná o elastické 

materiály jako je elastan, polyamid, lycra či bavlna. Novinkou je metoda tzv. 

mikrokapslí, které jsou zabudovány ve vláknech úpletu a plní různé funkce (např. 

zabudované stříbro působí preventivně proti vzniku plísní, bylinné výtaţky osvěţují a 

chladí končetiny). V nabídce je také několik barevných provedení, především v I. a II. 

KT. Speciálním typem jsou antiembolické punčochy, které se liší od klasických barvou 

(jsou bílé) a stupněm komprese (I.KT). Tyto punčochy jsou určeny pacientům před, 

v průběhu a po operaci, kde působí preventivně proti vzniku trombózy v dolních 

končetinách. Tyto punčochy mají otvor pod prsty končetin tzv. inspekční otvor, který 

slouţí k rychlé kontrole stavu končetiny. [MACHOVCOVÁ, 2009]   

 KEP se dělí na různé třídy podle stupně komprese (tabulka č. 7).  

Tabulka č. 7: Přehled kompresivních tříd [MACHOVCOVÁ, 2009]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KEP se vyrábí v několika velikostech, které odpovídají jednotlivým rozměrům 

končetiny. Kaţdý výrobce má svojí velikostní tabulku, podle které lékař zvolí 

nejvhodnější velikost pro pacienta. KEP II. třídy se vyrábí ve variantě krátké a dlouhé, 

Kompresivní třída 

(KT) 

Tlak nad 

kotníkem 

Indikace 

I. 18 – 21 mmHg 

velmi lehká komprese 

prevence ţilní trombózy 

prevence varixů v těhotenství 

dědičné predispozice k 

varixům 

II. 23 – 32 mmHg 

středně silná komprese 

primární  varixy 

po operacích křečových ţil 

varixy v těhotenství 

otoky 

tromboflebitida 

III. 34 – 46 mmHg 

silná komprese 

otoky lymfatického původu 

varixy po flebotrombóze 

IV. nad  49 mmHg 

velmi silná komprese 

lymfedém 

elefantiáza 
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podle výšky pacienta. KEP nelze předepsat pro pacienty, kteří mají velmi úzký kotník 

(obvod pod 18 cm). KEP se vyrábí v několika variantách viz. tabulka č. 8.    

 Zdravotní pojišťovny hradí KEP od II. KT 2x ročně, vţdy 1x za půl roku. I. KT 

není hrazena vůbec. Pokud má pacient různé rozměry končetin nebo atypické rozměry, 

lze zhotovit punčochy na míru. Tyto punčochy podléhají schválení revizního lékaře, 

jejich výroba trvá kolem 3 týdnů. Pro tyto účely slouţí speciální formulář, kaţdá firma 

má svůj, do které se zapíší přesné míry. [MACHOVCOVÁ, 2009] 

Tabulka č. 8: Typy KEP [MACHOVCOVÁ, 2009]. 

 

 

Ne vţdy jsou kompresivní punčochy indikovány. Kontraindikacemi pro nošení 

KEP jsou onemocnění cév jako je ischemická choroba dolních končetin, srdeční 

selhávání a diabetická polyneuropatie. Nevhodné je přikládat punčochy na kůţi 

postiţenou akutním ekzémem či bakteriální infekcí. U starších pacientů se sníţenou 

pohyblivostí je vhodnější volit niţší kompresivní třídu kvůli těţšímu navlékání, pro něţ 

představují KEP II. a vyšší třídy. [www.solen.cz, 6]    

 Péče o KEP by měla zahrnovat kaţdodenní praní pouze ve vlaţné vodě 

s mýdlem, nesmí se pouţít aviváţ, punčochy se po vyprání nesmí ţdímat. Punčochy by 

měly být sušeny ve vodorovné poloze bez pouţití tepla (ne na topení a na slunci).  

2.6.2  Medikamentózní léčba      

 V léčbě křečových ţil se vyuţívají léky označované jako venofarmaka. Někdy se 

lze setkat s označením venotonika - tzn. látky, které ovlivňují tonus ţilní stěny. 

Venofarmaka působí jako podpůrné prostředky při léčbě křečových ţil. Neodstraní sice 

příčinu jejich vzniku, slouţí především k odstranění symptomů doprovázejících varixy 

jako jsou otoky a  pocit těţkých nohou.  

Typ KEP Označení Popis 

Podkolenní A – D 
začínají u prstů nohy, končí 

pod kolenem 

Polostehenní 

(krajka nebo lem) 
A – F 

začínají u prstů nohy, končí 

v polovině stehen 

Stehenní 

(krajka, lem nebo 

úchyt v pase) 

A – G 
začínají u prstů nohy, končí 

cca 5 cm pod rozkrokem 

Punčochové kalhoty 

(dámské, pánské, 

těhotenské) 

A - T 
začínají u prstů nohy, sahají 

do pasu 
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Účinky venofarmak jsou: 

 zvýšení ţilního tonu 

 sníţení tvorby mediátorů zánětu 

 zlepšení lymfatické drenáţe 

 sníţení viskozity krve 

 sníţení kapilární propustnosti 

 sníţení fragility kapilár 

 potlačení aktivace leukocytů 

Venofarmaka lze rozdělit na lokální a celková. [HERMAN, 2003] 

2.6.2.1 Celkově působící venofarmaka     

 Nejčastější lékovou formou jsou tablety, které mají dlouhodobý terapeutický 

efekt. Jejich výhodou je, ţe většina z nich nevykazuje ţádné interakce s dalšími léky. 

Přehled účinných látek, přípravků a jejich dávkování jsou uvedeny v tabulce č. 9 a 10. 

Venofarmaka lze dělit podle původu na: 

 přírodní 

 semisyntetická 

 syntetická 

Přírodní venofarmaka  - tyto látky lze rozdělit na několik dalších podskupin 

podle struktury (tabulka č. 9). Saponiny jsou zastoupeny escinem, který je izolován 

z jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) a extraktem z listnatce ostnitého (Ruscus 

aculeatus). Oba mají příznivý vliv na redukci otoků, zvýšení ţilního tonu a mají 

protizánětlivý účinek. Escin má mimo jiné i uplatnění v léčbě edému mozku a v léčbě 

pooperačních otoků, kde urychluje hojení.      

 Rovněţ rutiny ze skupiny flavonoidů vykazují obdobné účinky jako saponiny, 

další látky patřící k flavonoidům jsou diosmin a hesperidin (jde o kombinaci obsahující 

90 % diosminu a 10 % hesperidinu, tzv. mikronizovaná purifikovaná flavonoidní 

frakce), tyto dvě látky mají pozitivní vliv na zvýšení ţilního tonu, sníţení permeability 

kapilár a zvýšení lymfatické drenáţe. Účinek těchto flavonoidů je zesílen pouţitou 

mikronizací částic, která vede k lepší absorpci látek. Účinek diosminu a hesperidinu byl 

také prokázán v randomizované studii, kde se dokázal jejich kladný vliv i v nejtěţších 

stádiích chronické ţilní insuficience a při hojení bércových vředů.  



20 
 

 Vyuţívanými rostlinnými extrakty je extrakt z červených listů vinné révy (Vitis 

vinifera), kde obsaţené proantocyanidy a flavonoidy (kvercetin) sniţují kapilární 

propustnost a zlepšují lymfatickou drenáţ. Extrakt z listů  jinanu dvoulaločného 

(Ginkgo biloba) obsahuje terpeny a flavonoidy, které působí proti sráţení krve. Dále se 

tento extrakt vhodně kombinuje s dalšími látkami (např. heptaminolem a troxerutinem 

v přípravku Ginkor Fort). Jeho nevýhoda je kontraindikace současného podávání 

s antikoagulancii.        

 V širším pojetí lze k přírodním látkám zařadit i kumarin a jeho deriváty, které 

mají antikoagulační efekt (např. warfarin).       

 Semisyntetická venofarmaka - mezi polosyntetické látky lze zařadit troxerutin. 

Jedná se o polosynteticky připravený bioflavonoid odvozený od rutinu, který má 

antiedematózní účinek, redukuje kapilární fragilitu a zlepšuje periferní prokrvení. 

 Syntetická venofarmaka  - do této skupiny lze řadit přípravky obsahující 

tribenosid (derivát glukosy), kalcium dobesilát a heptaminol. Tyto látky vykazují 

antiedematózní účinky a příznivé účinky na sníţenou propustnost kapilár. Kalcium 

dobesilát má příznivý vliv na mikrocirkulaci a lze ho vyuţít i v léčbě diabetické 

retinopatie a v léčbě hemoroidů. [AISLP k datu 10.4.2010] 

Tabulka č. 9: Přehled účinných látek ve venofarmacích [ROZTOČIL, 

PUCHMAYER, 2003]. 

Původ Skupina Látka 

Přírodní 

 benzopyrony Kumarin 

 

 

flavonoidy 

 

Diosmin 

Hesperidin 

Rutin 

Rutosidy 

saponiny 
Escin 

Ruscus extr. 

rostlinné extrakty 

Antocyany 

Proantocyanidy 

Ginkgo biloba 

Quercetin glukuronid 

Semisyntetický  Troxerutin 

Syntetický  

Kalcium dobesilát 

Tribenosid 

Heptaminol 
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Tabulka č. 10: Přehled venofarmak registrovaných v ČR [KARETOVÁ, 2009]. 

Účinná látka Obchodní název Doporučené dávky 

rutin a rutosidy 

Venoruton 300 mg 2 - 4x denně 

Venoruton forte 500 mg l - 2x denně 

Cilkanol 300 mg 2 - 3x denně 

escin Aescin 20 - 40 mg 3x denně 

rutosid + dihydroergokristin + 

esculin 
Anavenol 1 - 2 tbl. 3x denně 

diosmin + hesperidin Detralex 500 mg 2x denně 

hesperidin + Ruscus aculeatus + 

ac. ascorbicum 
Cyclo 3 Fort 1 tob. 2 - 3x denně 

troxerutin + heptaminol + 

Ginkgo biloba 
Ginkor Fort 1 tob. 2x denně 

extrakt z Vitis viniferae Antistax 2 - 4 tob. lx denně 

calcium dobesilat 

Danium 250 mg l - 3x denně 

Dobica 250 mg l - 3x denně 

Doxium 500 mg l - 2x denně 

tribenosid Glyvenol 400 mg 2x denně 

 

2.6.2.2 Lokální venofarmaka        

 Lokální venofarmaka účinkují pouze v místě aplikace. Nejčastější lékovou 

formou je gel, krém či mast. Nevýhodou jejich aplikace na kůţi je riziko vzniku 

kontaktního ekzému a nemoţnost pouţití současně při nošení KEP. Po jejich nanesení je 

potřeba vyčkat alespoň 30 minut před navléknutím KEP. Přehled vyuţívaných látek a 

přípravků je uveden v tabulce č. 11. [www.solen.cz, 14]    

 Mezi nejčastěji vyuţívané látky pro lokální aplikaci patří heparin a jeho 

deriváty, především Heparinum natricum (sodná sůl heparinu), Glycosaminoglycani 

polysulfas (mukopolysacharid polysulfát) a Heparinoidum S (sulfonovaný 

vysokomolekulární polysacharid). Tyto látky mají antikoagulační a antiflogistický 

účinek, proto je lze s úspěchem pouţít i při tromboflebitidě a flebotrombóze, dále 

urychlují vstřebávání hematomů a sniţují tvorbu otoků. Z přírodních látek se vyuţívá 

extrakt z jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum), ze kterého se izoluje saponin escin, 

který má především účinky antiedematózní a antiflogistické. Další látkou je oxerutin, 

jedná se o semisyntetický derivát bioflavonoidu rutinu, který účinkuje na otoky, sniţuje 

propustnost kapilár a má antiagregační účinky. Lze ho pouţít v indikacích jako jsou 

bolesti nohou při chronické ţilní insuficienci a při otocích ţilního původu. [AISLP 

k datu 10.4.2010] 
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Tabulka č. 11: Přehled účinných látek a přípravků pro lokální použití [AISLP 

k datu 10.4.2010]. 

Účinná látka Přípravek 

Heparinum natricum 

Heparin AL gel a mast 

Lioton 100 000 gel 

Viatromb forte spray gel 

Glycosaminoglycani 

polysulfas 

Hirudoid gel 

Hirudoid forte gel 

Escinum 
Reparil gel 

Venitan gel 

Oxerutinum Venoruton gel 

Heparinoidum S Heparoid krém 

 

2.6.3 Fyzikální terapie         

 Ve fyzikální terapii se uplatňuje především manuální a lymfatická masáţ. Její 

hlavní význam je podpora cirkulace krve směrem k srdci a u lymfatické masáţe 

zmenšení otoků lymfatického původu, které se někdy mohou vyskytovat u chronické 

ţilní insuficience. Kontraindikací fyzikální terapie je akutní ţilní trombóza. 

[PEŇÁZOVÁ, 2008] 

2.7  Fytoterapie          

 Ve fytoterapii se vyuţívají látky, které jsou uvedeny v kapitole přírodních 

venofarmak, jak pro vnější, tak pro vnitřní pouţití. Dále lze ve fytoterapii vyuţít 

rostliny, které jsou bohaté na obsah flavonoidu rutinu, kterými je pohanka obecná 

(Fagopyrum vulgare), vyuţívanou částí je nať, ze které se připravuje nálev. Bohatým 

zdrojem rutinu je také černý rybíz a oplodí pomeranče.    

 Pro vnější pouţití se uplatňuje měsíček lékařský (Calendula officinalis), z jeho 

květů se připravuje mast, která má příznivé účinky na hojení bércových vředů a pomáhá 

při zánětu ţil. Z kostivalu lékařského (Symphytum officinale) lze připravit sedací 

koupele, kde se vyuţívá léčebných účinků kořene této rostliny. K zevní aplikaci lze také 

vyuţít květů divizny velkokvěté (Verbascum densiflorum), ze které se macerací 

připravuje olej, který se aplikuje na postiţené ţíly, kde pomáhá zmírňovat bolesti 

vyvolané varixy. Z květů hluchavky bílé (Lamium album) se připravují obklady na 

postiţená a bolestivá místa varixů. [TREBEN, 1991] 
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2.8 Homeopatická léčba        

 K symptomatické léčbě varixů lze vyuţít určité druhy monokomponentních 

přípravků. V závorce je u kaţdého přípravku uvedeno, zda je volně prodejný (VP) nebo 

zda je vázán na lékařský předpis (Rp.).      

 Všechny tyto léky jsou předepisovány v ředění 5 nebo 9 CH, 5 granulí 2 - 4 

denně.            

 Apis mellifica (VP) se pouţívá u varixů, které jsou doprovázené otokem, kdy 

úlevu přináší studené obklady, v akutních případech lze dávkování zvýšit na 5 granulí 

podávaných kaţdých 10 minut.         

 Arnica montana  (VP) je indikována u varixů, kde je bolest zhoršována fyzickou 

námahou a tam, kde je tendence k časté tvorbě podlitin. V akutních případech lze 

podávat 5 granulí kaţdou hodinu.        

 Aesculus hippocastanum (Rp.) je podáván u ţilních varixů, které vykazují 

zhoršení po probuzení a úlevu přináší elevace končetin.      

 Fluoricum acidum (Rp.) se pouţívá tehdy, jsou - li varixy doprovázené pocity 

pálení a svědění, které se zklidňují chladem.        

 Hamamelis virginiana (Rp.) lze vyuţít u varixů, kde se symptomy zhoršují 

teplem, přináší úlevu při pocitech tíhy dolních končetin.     

 Vipera redi (Rp.) je indikována u varixů, které jsou doprovázeny bolestivým 

otokem a můţou být spojené s tromboflebitidou a také u varixů, kdy se bolest zhoršuje 

stáním a zlepšuje elevací končetin. [JOUANNY A KOL., 1995]   

2.9  Prevence a režimová opatření  

2.9.1  Prevence varixů       

 Podstatou prevence vzniku a rozvoje křečových ţil je podpora ţilně-svalové 

pumpy dolních končetin. Zpomalení nástupu onemocnění lze dosáhnout působením na 

vnější faktory, především úpravou ţivotního stylu. V ţivotosprávě je potřeba dodrţovat 

několik opatření-v prvé řadě se jedná o úpravu tělesné hmotnosti, je-li přítomna 

nadváha, a zapojení tělesných aktivit. Sporty vhodné a nevhodné v prevenci křečových 

ţil jsou uvedeny v tabulce č. 12. U pacientů s dědičnou predispozicí k varixům je 

vhodné preventivně nosit KEP I. či II. třídy. Vhodný je také správný výběr povolání u 

dětí z rodin s výskytem křečových ţil. [BROULÍKOVÁ, 2009] 
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Tabulka č. 12: Přehled sportovních aktivit [KLYSZ, JÜNGER, 

1998]. 

 

Vhodné sportovní disciplíny Nedoporučované sportovní disciplíny 

plavání posilování 

chůze vzpírání 

jízda na kole sjezdové lyţování 

nordic walking squash 

běh na lyţích surfování 

 

2.9.2  Režimová opatření         

 Při sedavém zaměstnání se doporučují pravidelné přestávky, nejlépe kaţdých 30 

minut, kdy je vhodné provést krátké procvičení dolních končetin či se krátce projít. 

Stejně tak při zaměstnání, kdy není moţné si sednout, jsou vhodné přestávky s elevací 

končetin nad úroveň srdce či provádění jednoduchých cviků na místě.  Těmito cviky 

jsou výstup na špičky nohou či propínání nohou v hleznu. Další cviky na podporu 

krevního oběhu jsou uvedeny v příloze.      

 U pacientů v pokročilých stádiích CVI je vhodná elevace končetin i v noci, kdy 

je optimální podloţení postele v nohách  o cca 10 cm. Vhodné je sprchování střídavě 

teplou a studenou vodou, kdy se podpoří krevní oběh, teplé koupele a saunování nejsou 

prospěšné, protoţe teplem dojde k rozšíření ţil, coţ je neţádoucí.   

 Součástí reţimových opatření je vhodná volba obuvi a oblečení. Nedoporučuje 

se nosit obuv s příliš vysokým podpatkem (optimální je do 5 cm), která zabraňuje 

podpoře ţilně-svalové pumpy. Při potíţích se sníţenou klenbou se doporučují nosit 

ortopedické vloţky. Oblečení by mělo být volné a nemělo by škrtit, ponoţky by měly 

mít zdravotní lem a kalhoty by se neměly nikde zařezávat, především v oblasti třísel. 

[LEPŠÍ, 2003]    
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3 Praktická část        

 Cílem praktické části bylo popsání vlivu jednotlivých léčebných metod na 

průběh onemocnění a zhodnotit jejich účinnost. Tato zhodnocení jsem provedla formou 

kazuistik. Průzkum byl zaměřen na pacienty, kteří se léčí pomocí kompresivních 

punčoch, léky či kombinací obou zmíněných. Pro svoji práci jsem z kaţdé skupiny 

vybrala 2 pacienty, kteří se léčí s varixy. Jednalo se o pacienty ve věkovém rozmezí od 

22 - 70 let, z nichţ bylo 5 ţen a 1 muţ. Pacienty jsem sledovala po dobu 6 měsíců, kdy 

jsem si zapisovala průběh nemoci a sledovala subjektivní potíţe (bolesti, křeče, otok). U 

pacientů jsem také zjišťovala osobní a rodinnou anamnézu, kterou jsem stanovila 

krátkým rozhovorem s pacienty.        

 Dílčím cílem bylo porovnání nákladů na léčbu. Byly porovnány výdaje 

zdravotních pojišťoven (ZP) za roční léčbu u jednotlivých pacientů a také výdaje 

pacientů za stejné období. Výdaje pacientů jsem vypočítala z doplatků na konkrétní léky 

či KEP za pomoci internetových stránek www.p-i-n.cz, které patří distributorovi léčiv 

PHOENIX a.s. a které jsou uvedeny v tabulce č. 13. Doplatky pacientů jsou uvedeny 

včetně regulačního poplatku 30 Kč.       

 Dále jsem porovnávala ceny operativních zákroků s ročními náklady na 

konzervativní léčbu a uvedla krátký popis jednotlivých zákroků.  

 3.1  Kazuistiky                        

Kazuistika č. 1          

 Ţena ve věku 22 let, vysoká 180 cm s tělesnou hmotností 56 kg. Pacientka má 

primární varixy, první výskyt byl v 19 letech. Na lýtku PDK je lokalizace kmenového 

varixu, na LDK je četný výskyt retikulárních varixů, především v podkolenní jamce. 

V rodinné anamnéze lze pozorovat křečové ţíly u matky. Pacientka je zaměstnána ve 

zdravotnictví, kde převáţnou část pracovní doby stojí na nohou. Neprodělala ţádné 

těhotenství, ani závaţnou operaci. Pravidelné tělesné aktivitě se nevěnuje, nachodí cca 2 

km denně. Jedná se o nekuřačku, alkohol nekonzumuje.      

 Potíţe, které přivedly pacientku k léčbě, byly: bolesti v nohou, především při 

menses, mravenčení a občasné křeče při dlouhodobém sezení. Pacientku jsem sledovala 

6 měsíců, kdy začala nosit lýtkové KEP II. KT. Po dobu léčby úplně vymizely 

symptomy související s křečovými ţilami a také došlo k viditelnému zmenšení 

kmenového varixu na PDK. 
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Roční zhodnocení nákladů na léčbu:                      

ZP: 0 Kč Pacientka:  1 230 Kč (KEP si kupuje sama) 

Kazuistika č. 2         

 Dospělá ţena, 32 let, měřící 173 cm a váţící 75 kg. Pacientka trpí primárními 

varixy, které se poprvé objevily ve 20 letech. Na obou dolních končetinách je výskyt 

kmenových varixů a metliček. Pacientka jiţ v minulosti prodělala sklerotizaci, po které 

jí zůstaly hematomy. V rodinné anamnéze je výskyt varixů u obou rodičů. Pacientka je 

zaměstnána v lékárně, tudíţ celý den stojí na nohou. V minulosti neprodělala závaţnou 

operaci ani těhotenství. Sportu se aktivně nevěnuje, přes léto jezdí na kole do práce, kdy 

kaţdý den najezdí cca 7 km. Nekouří a alkohol pije pouze příleţitostně.   

 Potíţe, pro které pacientka zahájila léčbu varixů, byly: časté bolesti a tlak 

v dolních končetinách. Pacientka jiţ 5 let uţívá Detralex (2 tablety denně), jiné léky 

pravidelně neuţívá. Po dobu mého sledování k výrazným změnám nedocházelo. I přes 

uvedenou medikaci je u ní častý výskyt pocitu těţkých a bolestivých nohou. Ke konci 

mého půlročního sledování dokonce došlo k vyšší četnosti symptomů. 

Roční zhodnocení nákladů na léčbu: 

ZP: 1 192 Kč  Pacientka: 3 516 Kč 

Kazuistika č. 3         

 Ţena ve věku 52 let měřící 173 cm a váţící 74 kg. Pacientka trpí primárními 

varixy, které se u ní poprvé vyskytly ve věku 38 let. Na lýtkách i stehnech obou dolních 

končetin jsou patrné kmenové varixy, na stehnech je výskyt teleangiektázií. V rodinné 

anamnéze je výskyt varixů a bércových vředů u obou rodičů. Pacientka prodělala 2 

těhotenství ve věku 28 a 30 let. Je v částečném invalidním důchodu z důvodu prolapsu 

mitrální chlopně, pracuje pouze 2 týdny v měsíci. Je zaměstnána v kanceláři, kde po 

celou pracovní dobu sedí. Ţádné tělesné aktivitě se nevěnuje, chodí pouze na časté 

procházky. Nekouří a alkohol nekonzumuje.       

 V minulosti pacientka uţívala Detralex kvůli bolestem končetin a otokům při 

delším sezení. Ovšem bez zjevného zlepšení, proto léčbu přerušila a jiţ několik let nosí 

stehenní KEP II. KT. Tyto při pravidelném nošení přinášejí pocit úlevy, bolesti a otoky 

 nohou se minimalizovaly, k občasným bolestem dochází pouze při menstruaci. 

Roční zhodnocení nákladů na léčbu: 

ZP: 1 132 Kč  Pacientka: 120 Kč 
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Kazuistika č. 4          

 Ţena ve věku 56 let, měřící 165 cm a váţící 60 kg. Pacientka má primární 

varixy, které se u ní poprvé vyskytly ve věku 30 let. Na obou dolních končetinách je 

patrné postiţení malé a velké safény, kolem kotníku jsou viditelné malé ţilky. 

V rodinné anamnéze je výskyt varixů u otce a babičky. Pacientka pracuje jako 

farmaceutický asistent v lékárně a celý den stojí na nohou. Prodělala 2 těhotenství ve 

věku 21 a 24 let. Ţádnému sportu se aktivně nevěnuje, nekouří a alkohol nekonzumuje. 

 Pacientku trápí především večerní otoky a časté bolesti končetin jak během dne, 

tak i v noci. Rovněţ dochází k častému svědění kůţe na dolních končetinách v oblasti 

kotníku a na bérci.         

 Pacientka v minulosti uţívala Cilkanol, ovšem bez viditelného zlepšení. Před 3 

lety začala uţívat potravinový doplněk Biovenol (2 tablety denně). Biovenol vykazuje 

stejné sloţení jako Detralex, navíc obsahuje escin. V posledních 3 měsících začala 

uţívat ještě Wobenzym (3x denně 3 tablety). Došlo ke zmírnění otoků na dolních 

končetinách, bolesti však neustupují. 

Roční zhodnocení nákladů na léčbu: 

ZP: 0 Kč Pacientka: 2 244 Kč (Biovenol), 11 100 Kč (Wobenzym) 

Kazuistika č. 5          

 Muţ ve věku 70 let, váţící 78 kg při výšce 178 cm. Pacient má primární varixy, 

které se u něho objevily jiţ ve věku 20 let. Po celé délce obou dolních končetin jsou 

četné kmenové varixy. Výskyt varixů byl u obou rodičů. Pacient je jiţ v důchodu, po 

celý ţivot pracoval jako výpravčí nákladních vlaků. Pravidelně uţívá Tegretol, 

Warfarin, Detralex (3x denně 1 tabletu), Omeprazol, Geratam a Larus. Pacient před 

dvěma lety prodělal hlubokou ţilní trombózu a od té doby uţívá Warfarin. Pravidelný 

pohyb zajišťuje jízdou na kole.       

 Léčbu varixů pacient zahájil po prodělání flebotrombózy. Léčí se tedy cca 2 

roky, kdy současně uţívá Detralex a nosí stehenní KEP II. třídy. Výsledek léčby je 

uspokojivý, pacienta neobtěţují otoky ani bolesti nohou. 

Roční zhodnocení nákladů na léčbu: 

ZP léky: 1 788 Kč  Pacient: 5 274 Kč 

ZP punčochy: 1 132 Kč Pacient: 120 Kč 
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Kazuistika č. 6          

 Ţena ve věku 40 let o váze 76 kg při výšce 176 cm. Pacientka má primární 

varixy, které se poprvé vyskytly ve věku 20 let, a prodělala 2 těhotenství (19 a 22 let). 

V rodinné anamnéze je výskyt varixů u matky. Křečové ţíly jsou patrné zejména na 

lýtkách obou dolních končetin s občasným výskytem retikulárních varixů. Pacientka je 

zaměstnána jako administrativní pracovnice, kde převáţnou část pracovní doby sedí. 

V minulém roce prodělala operaci výhřezu ploténky páteře, tudíţ se ţádnému sportu 

nevěnuje. Nekouří a alkohol nekonzumuje.     

 Pacientka zahájila léčbu z důvodu pocitu těţkých a bolestivých nohou. Jiţ 10 let 

uţívá Glyvenol (2 tobolky denně) a nosí lýtkové KEP II. KT. Pacientku neobtěţují 

bolesti končetin ani jiné symptomy. 

Roční zhodnocení nákladů na léčbu: 

ZP léky: 927 Kč Pacientka: 1 455 Kč                      

ZP KEP: 820 Kč Pacientka: 0 Kč        

Tabulka č. 13: Úhrady venofarmak dle číselníku VZP od 1.5. 2010  [www.p-i-n.cz]. 

Název léku Celková 

cena léku 

[Kč] 

Úhrada ZP 

[Kč] 

Doplatek pacienta 

[Kč] 

Aescin 75,50 0 75,50 

Anavenol 39,20 23,62 30 

Antistax 60x360 mg 354,30 0 354,30 

Ascorutin 29,80 17,39 30 

Cilkanol 93,50 25,76 67,74 

Cyclo-3 Fort 133,70 11,81 121,89 

Danium 140,80 42,94 97,86 

Detralex 60 tbl. 392,30 99,32 292,98 

Dobica 94,30 42,93 51,37 

Ginkor  Fort 175,50 38,64 136,86 

Glyvenol 198,50 77,28 121,22 

Venoruton 300 155,90 42,94 97,86 

Venoruton forte 60 tbl. 311,50 51,52 259,98 

 

Tabulka č. 14: Úhrady KEP II. KT dle číselníku VZP od 1.4. 2010            

[www.p-i-n.cz]. 

Typ KEP Úhrada ZP 

[Kč] 

lýtková 410 Kč 

stehenní 566 Kč 
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3.2  Operativní léčba křečových žil      

 Přehled cen jednotlivých zákroků je uveden v tabulce č. 15, ceny jsou uvedeny 

za jednu končetinu. Ceny se mohou lišit dle jednotlivých klinik v řádu aţ tisíců korun. 

Z těchto operací je plně hrazena ZP pouze klasická operace varixů.      

 Sklerotizace - pouţívá se k odstranění metličkových varixů, jedná se o metodu, 

kdy se do postiţené ţíly vstříkne sklerotizační roztok, který způsobí místní zánět a 

slepení ţilních stěn.          

 Klasická operace - tzv. stripping se pouţívá u kmenových varixů. Tato metoda 

spočívá v odstranění celého postiţeného úseku povrchového ţilního kmene, kdy se 

nařízne ţíla v třísle a u kotníku a těmito řezy se do ţíly vpraví tzv. stripper. Jedná se o 

speciální katetr, který má na konci sondu, jíţ se postiţená ţíla vytáhne. 

 Metoda CHIVA - touto metodou lze odstranit křečové ţíly všech velikostí kromě 

kmenových varixů. V předoperační přípravě se za pomoci ultrazvuku stanoví postiţené 

úseky ţil. V těchto místech se pak provede malý řez, přes který se postiţené úseky ţíly 

podváţou či odstraní.        

 Laserová operace - do postiţené ţíly se malým řezem zavede vlákno diodového 

laseru, které projede celou délkou postiţené ţíly. Tímto způsobem dojde k zatavení ţíly 

a k jejímu vyřazení z funkce.         

 Radiofrekvenční ablace - způsob podobný laserové operaci, ale místo laseru se 

vyuţije radiofrekvenčního vlnění, kdy po tomto zákroku dojde k uzavření postiţené 

ţíly.            

 Po všech těchto zákrocích je nutné nosit KEP po určitou dobu, která se odvíjí od 

typu zákroku. [HERMAN, 2003]       

Tabulka č. 15: Ceník zákroků [www.artven.cz, 2] 

Typ operace Cena zákroku 

Metoda CHIVA 3 000 - 8 000 

Radiofrekvenční ablace 17 000 

Laserová operace 12 000 

Klasická operace 5 000 

Sklerotizace 

od 500 - 3000 (podle 

mnoţství 

spotřebovaného 

sklerotizačního 

roztoku) 
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3.3 Srovnání nákladů u konzervativní a chirurgické léčby

 

Graf č. 1: Roční náklady u konzervativní léčby  

 

Graf č. 2: Náklady na operativní zákroky za jednu končetinu 

 

 

 

0 Kč

2 000 Kč

4 000 Kč

6 000 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

12 000 Kč

14 000 Kč

16 000 Kč

roční náklady pacienta

roční náklady ZP

0 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč

10 000 Kč
12 000 Kč
14 000 Kč
16 000 Kč
18 000 Kč

Typ zákroku

Cena zákroku



31 
 

4 Diskuse          

 V praktické části jsem pracovala se souborem 6 pacientů ve věkovém rozmezí 

22 - 70 let, z nichţ bylo 5 ţen a 1 muţ. Jednalo se o pacienty, kteří se léčí s varixy jiţ 

delší dobu, pouze u kazuistiky č. 1 pacientka léčbu zahájila na začátku mého sledování. 

Nejprve jsem u kaţdého z nich zjišťovala osobní a rodinnou anamnézu, ze které 

vyplynulo, ţe u všech jsou varixy vzniklé na základě genetické dispozice (buď ze strany 

matky, otce, či obou rodičů). Tímto byly potvrzeny informace, které uvádí Herman, a 

sice ţe genetická dispozice je zodpovědná za výskyt varixů aţ v 80 % případů. U všech 

pacientů se jedná o primární varixy, kdy průměrný věk prvního výskytu je 24,5 roku. 

Všichni pacienti udávali stejné obtíţe, pro něţ zahájili léčbu, a těmito byly: bolesti 

nohou, křeče a otoky. V 50 % případů (kazuistiky č. 1, 2, 4) mají pacienti zaměstnání, 

při kterém převáţnou část pracovní doby stojí na nohou, a tudíţ je u nich velká zátěţ na 

dolní končetiny. Tím u nich dochází k přetěţování ţilního systému a ke stagnaci krve 

v končetinách. V ostatních případech jsou pacienti zaměstnáni v kanceláři, kde naopak 

po celou pracovní dobu sedí, v jednom případě je pacient jiţ v důchodu, tudíţ můţe 

během dne dodrţovat reţimová opatření a je v jeho kompetenci si rozvrhnout denní 

aktivity. Ţádný z pacientů netrpí nadváhou, nekouří a nepije alkohol.  

 Ve své absolventské práci jsem se snaţila zjistit, jak účinné jsou jednotlivé 

metody konzervativní terapie. Kompresivní terapie u pacientů č. 1 a 3 vykazovala stejný 

efekt na potlačení symptomů jako kombinace nošení KEP a uţívání léků u pacientů č. 5 

a 6. Léčba venofarmaky u pacientů č. 2 a 4 nevykázala ţádný vliv na zmírnění 

symptomů. V další části jsem porovnávala náklady na konzervativní a chirurgickou 

léčbu. Jak je vidět z grafu č. 1 a č. 2, náklady na chirurgickou léčbu jsou několikrát 

vyšší neţ při léčbě konzervativní. Rozdíl u konzervativní a chirurgické léčby v cenách 

je ten, ţe u konzervativní léčby jsou náklady uvedeny za roční léčbu, zatímco u 

chirurgické operace se jedná o jednorázové částky (kromě klasické operace, která je 

hrazena ZP). Chirurgickým zákrokem lze odstranit postiţenou ţílu a tím i příčinu obtíţí, 

konzervativní léčba přináší úlevu od symptomů doprovázející varixy. Recidiva návratu 

varixů se liší v závislosti na typu operace, všeobecně se udává 30 - 40 %.                                               
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Závěr           

 Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou křečových ţil a 

moţnostmi léčby pomocí neinvazivních metod. Varixy patří k nejčastějším 

onemocněním ţilního systému v populaci, přesto jsou pacienty často podceňovány. 

Není-li včas zahájena adekvátní terapie, mají varixy za následek vznik chronické ţilní 

insuficience a bércového vředu, který má dopad na psychiku pacienta a představuje 

socioekonomické důsledky pro společnost. Náklady na toto onemocnění se zvyšují a 

s ţivotním stylem a nárůstem obezity v populaci lze předpokládat, ţe jejich prevalence 

bude ještě stoupat.        

 Konzervativní terapie představuje léčbu symptomatickou, proto od ní nelze 

očekávat zmírnění jiţ vystouplých varixů či jejich úplné vymizení. Pro dosaţení 

nejlepších terapeutických výsledků je zapotřebí nejen dlouhodobá a důsledná léčba, ale 

i správná edukace pacientů společně s dodrţováním reţimových opatření.  

 Cílem práce bylo porovnání účinnosti jednotlivých terapeutických postupů na 

základě zjištěných kazuistik pacientů s varixy. Tento cíl byl splněn. Pomocí kazuistik 

jsem dospěla k závěru, ţe nejúčinnější při léčbě varixů je kombinace venofarmak spolu 

se současným nošením kompresivních elastických punčoch a také léčba KEP samotná. 

Oba zmíněné terapeutické postupy totiţ vykazovaly srovnatelný efekt na léčbu varixů. 

Léčba venofarmaky naopak nevykazovala ţádné účinky na zmírnění symptomů 

doprovázejících varixy. Výsledky pro mne byly překvapivé, neboť jsem předpokládala, 

ţe za nejúčinnější lze povaţovat pouze kombinaci venofarmak s KEP. Vzhledem 

k malému počtu pacientů, které jsem sledovala, by porovnání účinnosti léčby pouze 

pomocí KEP a pomocí kombinace venofarmak a KEP na větším počtu pacientů bylo 

předmětem dalšího zkoumání. Ve výsledcích praktické části byl jednoznačně prokázán 

příznivý vliv kompresivní terapie, proto by se nošení KEP mělo stát kaţdodenní 

součástí ţivota pacientů s varixy.       

 Dílčím cílem práce bylo porovnání nákladů na konzervativní terapii a srovnání 

s náklady na chirurgickou léčbu. Z výsledků grafů vyplynulo, ţe náklady na 

chirurgickou léčbu několikanásobně převyšují náklady na konzervativní léčbu. 

Vzhledem k tomu, ţe zdravotní pojišťovnou je hrazena pouze klasická operace varixů, 

pacienti jsou často vlivem vysokých cen ostatních zákroků nuceni podstoupit tuto 

operaci. Tato operace je spojena s dlouhou rekonvalescencí a vznikem jizev, proto i 
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z kosmetického hlediska není příznivá. Avšak v těţkých stádiích a při velkém poškození 

kmenových ţil je stále povaţována za metodu první volby. 
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Résumé 

Conservative treatment of varicose veins     

 For my assignment I choose the theme “Conservative treatment of varicose 

veins”, because I myself had problem with varicose veins.     

 My assignment consisted from two parts: theoretical and practical.  

 The main aim of my assignment was to give a comprehensive overwiev of 

possible treatment of varicose veins using noninvasive methods and described their 

influence on the course of the disease.         

 Varicose veins (varices) are widespread, protruding above the surface of the 

skin, knotted veins bluish color, which may occur in the calf or thigh of one or both 

lower extermities. The emergence of varicose veins involving following factors: 

heredity, sex, prolonged standing or sitting, pregnancy and lack of exercise. Varicos 

veins are often accompanied by pain, swelling and feeling of heavy legs, depending on 

the degree of damage to the veins.         

 Varices can be classified according to the causes of primary and secondary.  

 Primary varicose veins is approximately 90-95% of all varicose veins, the most 

important factor for their formation is innate inferiority of connective tissue vein walls 

and valves. Primary veins are further divided into : 

 intradermal (the diameter of these veins is about 1 mm) 

 reticular (the diameter of these veins is from 2 to 4 mm) 

 stem (the diameter of these veins is from 4 to 8 mm) 

Secondary varicose veins represent about 5 % of all varicose veins. These 

varicose veins arise due to damage to the deep venous system, which is most commonly 

thrombosis.            

 The treatment of varicose veins can be conservative or surgical. In my 

assignment i focused on conservative treatment, which is the basis for the treatment of 

varicose veins, either alone or in combination with operational performance.  

 Conservative treatment involves treatment with compression therapy, which is 

wearing compression stockings and dressing and treatment with drugs known as 

venotonics. Principle of prevention and the development of varicose veins is to promote 

venous leg muscle pump. The slowdown in the onset of disease may occur through 

exposure to external factors, particularly lifestyle changes. The diet is necessary to keep 
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some measures - first and foremost is the adjustment of body weight, is the presence of 

obesity and physical activity participation. An integral part of the regime are also 

measures that have preventive meaning.       

 In the practical part, I examined the influence of different treatments on the 

course of the disease, I made it in the form of case reports. The survey focused on 

patients who are treated with compression stockings, medication or a combination 

thereof, I followed these patients during 6 months and followed the development of 

subjective difficulty. Also the results of  my exploration was, that most effective 

combination is wearing stockings while taking venotonics and wearing  only stockings, 

venotonics didn´t reveal beneficial effects on alleviation of symptoms accompanying  

with veins.          

 The goal of my assignment was fulfill.      

     

KEY WORDS 

varicose veins, varices, venotonics, conservative treatment, compression stockings 
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Přílohy                          

 
Příloha č. 1 - Soubor obrázků o žilních onemocněních 
 

1) pánevní ţíla 

2) tříselný vaz 

3) stehenní ţíla 

4) velká skrytá povrchová ţíla 

5) spojovací ţíly 

6) podkolenní ţíla (za kloubem) 

7) zadní holenní ţíla 

8) přední holenní ţíla 

9) malá skrytá povrchová ţíla 

10) spojovací ţíly 

11) ţilní oblouk hřbetu nohy 

 

Hluboký (světlemodrá) a 

povrchový (tmavomodrá) ţilní 

systém dolních končetin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Ţilní systém dolních končetin [KLYSZ, JÜNGER, 1998]. 
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Obr. č. 2: Teleangiektázie [www.krecove-zily.cz, 13]. 

 

Obr. č. 3: Retikulární varixy [www.ordinace.cz, 3]. 

 

Obr. č. 4: Kmenové varixy [www.stefajir.cz, 10]. 
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Obr. č. 5: Bércový vřed [http://int-prop.lf2.cuni.cz, 15]. 

Příloha č. 2 - Soubor obrázků o kompresivní terapii 

 

Obr. č. 6: KEP lýtková [www.maxis-medica.cz, 4]. 
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Obr. č. 7: KEP stehenní  [www.maxis-medica.cz, 5]. 

 

Obr. č. 8: Antiembolické punčochy [www.maxis-medica.cz, 12]. 
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Obr. č. 9: Místa pro odběr obvodových mír u KEP [www.aries-medico.cz, 11]. 

 

Obr. č. 10: Tlak, který vyvíjí KEP [MACHOVCOVÁ, 2009]. 
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Obr. č. 11: Pomůcka pro navlékání KEP [www.maxis-medica.cz, 8]. 

 

Obr. č. 12: Pouţití navlékací pomůcky [www.maxis-medica.cz, 9]. 
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Obr. č. 13: Formulář pro zhotovení KEP na míru [Nová lékárna, Vysoké Mýto]. 
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Obr. č. 14: Technika bandáţování [MACHOVCOVÁ, 2009]. 

Příloha č. 3 - Soubor cviků na podporu žilně-svalové pumpy  

 

Obr. č. 15 - Cvik č. 1 - obě nohy zvedněte do pravého úhlu, ohýbejte prsty na 

chodidlech [KLYSZ, JÜNGER, 1998]. 
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Obr. č. 16: Cvik č. 2 - simulujte jízdu na kole [KLYSZ, JÜNGER, 1998]. 

 

Obr. č. 17: Cvik č. 3 -  vestoje se střídavě postavte na špičky a na paty [KLYSZ, 

JÜNGER, 1998]. 
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Obr. č. 18: Cvik č. 4 - nohy si poloţte na podloţku cca 3 cm silnou, postavte se na její 

okraj, stoupněte si na špičky a poté pomalu spouštějte chodidla na zem [KLYSZ, 

JÜNGER, 1998]. 

 

 

 

 

 

 

 

 


