
0 štádium
– bolestivosť, pocit opúchania, pocit 
„ťažkých nôh“, kŕče (bez viditeľných 
znakov)

1 štádium
– teleangiektáze – rozšírenie drob-
ných koncových ciev alebo rozšírenie 
retikulárnych (sieťových) žíl
± symptómy

2 štádium
– kŕčové žily
± symptómy

3 štádium
– opuch
± symptómy

4 štádium
– zmeny na koži pripisované  
ochoreniu žíl, napr. pigmentácia, 
ekzém a lipodermatoskleróza
± symptómy

5 štádium
– trofické zmeny na koži so zaho-
jeným vredom predkolenia žilového 
pôvodu
± symptómy

6 štádium
– trofické zmeny na koži uvedené 
v triede 4 s aktívnym vredom  
predkolenia žilového pôvodu
± symptómy

tabuľka 1. štádiá a symptó-
my chronického venózneho  
ochorenia.
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alebo kompresívnych pančúch 
(podkolienky, stehnové pančuchy, 
pančuchové nohavice) nahrádza 
nedostatočnosť svalovej pumpy 
lýtkových svalov, obmedzuje pre-
plňovanie povrchového venózne-
ho systému, zrýchľuje krvný prie-
tok v končatine, a tým aj transport 
odpadových produktov meta-
bolizmu, ktorých hromadenie  
v spojivovom tkanive prispieva  
k progresii CHVO. U pacientov 
táto možnosť liečby nie je často 
obľúbená. Ako dôvody udávajú 
nepohodlnosť, estetiku, proble-
matické navliekanie. Spoločnosti 
produkujúce kompresívnu lieč-
bu však zdokonaľujú materiály 
a prinášajú stále komfortnejšie  
a aj módnejšie produkty. Samotné 
navliekanie možno uľahčiť zdra-
votnými navliekačmi (zdravotná 
pomôcka) a správnou technikou. 

Venofarmaká (venoaktívne 
látky, venotoniká, venoprotektí-
va) účinkujú na niekoľkých úrov-
niach. Ovplyvňujú makrocirkulá-
ciu (napr. zvyšujú venózny tonus, 
znižujú distenzabilitu venóznej 
steny), ale aj mikrocirkuláciu 
(znižujú hromadenie a násled-
nú aktiváciu leukocytov, znižujú 
tvorbu niektorých prozápalových 
mediátorov, znižujú kapilárnu hy-
perpermeabilitu, znižujú fragilitu 
kapilár, znižujú viskozitu krvi)  
a lymfatický odtok. 

Venofarmaká sú veľmi účinné 
predovšetkým pri úľave od sub-
jektívnych príznakov žilového 
ochorenia, ako je pocit ťažkých 
nôh, únava, kŕče, bolesti a opuchy 
dolných končatín. Ovplyvnenie 
subjektívnych ťažkostí a ich pro-
tiopuchové pôsobenie sa dokáza-
lo v mnohých klinických štúdiách. 
Viaceré klinické štúdie potvrdzujú 
ich význam pri zabránení progre-
sie ochorenia.  Preparáty obsahu-
júce mikronizovanú purifikova-
nú flavonoidnú frakciu (MPFF)  
a mikronizovaný diosmín majú 
najsilnejšiu medicínu dôkazov. 

Na druhej strane však pri uží-
vaní venofarmák, podobne ako 
pri nosení kompresívnych pan-
čúch, nemožno očakávať vy-
miznutie varixov. Vo svetle eu-
rópskych odporúčaní pre liečbu 
CHVO sa preferuje invazívna 
liečba pred konzervatívnou, a to 
z dôvodu zlepšenia kvality života, 
úľavy od ťažkostí a z kozmetické-
ho hľadiska. 

Invazívna liečba
Na odstránenie varixov sa v sú-

časnosnosti používa stále rozšíre-
ná konvenčná chirurgická metóda 
strippingu - extirpáciou kmeňo-
vých varixov cez niekoľko rezov. 
Táto liečba prebieha ústavnou 
cestou v celkovej alebo spinálnej 
anestéze. Spravidla je sprevádza-
ná niekoľko týždňovou pracovnou 
neschopnosťou do zhojenia opero-
vanej končatiny. 

Aktuálne sa preferujú pri ne-
komplikovaných varixoch mini-
invazívne spôsoby ošetrenia, pre 

kratší čas rekonvalescencie, rýchly 
návrat do práce, väčší komfort pa-
cientov, nižšie riziko komplikácií, 
a to najmä hĺbková žilová trombó-
za, resp. pľúcna embólia. Vykoná-
vajú sa v lokálnej anestéze a pre 
zavedenie pracovného katétra je 
potrebný vpich. Existuje celá pa-
leta miniinvazívnych katétrových 
techník. Všeobecne akceptova-
né je delenie do dvoch hlavných 
skupín na termálne a netermálne 
metódy. Medzi termálne patria 
endovenózny laser, rádiofrekven-
cia, mikrovlnné vlnenie a iné.  
Pri práci využívajú tepelnú ener-
giu na ošetrenie postihnutej žily. 

Do druhej veľkej skupiny ne-
termálnych metód patria biolo-
gické lepidlo, pri ktorom dochá-
dza pri ošetrení reálne k zlepeniu 
žily. Druhým predstaviteľom je 
tzv. MOCA – mechanická ablácia 
chemicky asistovaná, pri ktorej 
sa postihnutý úsek ošetrí zvnútra 
kombinovaným účinkom mecha-
nického poškodenia a chemicky 
pôsobiacej sklerotizačnej látky. 
Netermálne techniky sa vykonáva-
jú skôr v špecifických situáciách.

Pri týchto procedúrach sa zni-
čením nefunkčnej žily zabráni 
patologickému refluxu, a tým sa 
odstráni žilová hypertenzia v po-
vrchovom žilovom systéme dol-
ných končatín.

V širokej verejnosti prevláda 
názor, že v rôznych špecifických 
skupinách, ako sú starší pacien-
ti (oktageriáni a starší), obézni, 
pacienti užívajúci warfarin ale-
bo nové antikoagulanciá, nie sú 
vhodní k miniinvazívnej ablačnej 
liečbe. Podľa konsenzu svetových 
odborníkov práve obézni pacienti 
by mali byť preferenčne ošetrení 
endovenózne pred konvenčnou 
chirurgickou liečbou. Samozrej-
me, úprava hmotnosti má celkový 
blahodarný efekt na organizmus. 
U Oktageriánov a starších pacien-
tov je síce mierne vyšší výskyt 
trombotických komplikácií, avšak 
nepredstavujú podľa konsenzu 
významné riziko. Antikoagulač-
ná liečba neznižuje účinnosť ani 
bezpečnosť a dokonca konsenzus 
neodporúča rutinne prerušovať 
túto liečbu.

Endovenózne techniky sa od 
svojho zavedenia do klinickej pra-
xe neustále zlepšujú. Vo všeobec-
nosti sa celosvetovo akceptujú ako 
vysoko bezpečné a účinné metó-
dy liečby CHVO (samozrejme za 
predpokladu správnej indikácie  
a prevedenia). Účinnosť a spoľah-
livosť týchto metód je podľa lite-
ratúry porovnateľná, ale za zlatý 
štandard v miniinvazívnej endo-
venóznej liečbe sa považuje ter-
málna ablácia.  

Stratégia zachovania 
safén
Zatiaľ najlepší materiál, kto-

rý môžeme použiť ako konduit 
pri bypasových cievnych výko-
noch je veľká alebo malá saféna.  
Preto abláciu safén treba zvažovať 
individuálne. Napriek viacerým 
svetovým prácam, koncept zacho-
vania safén pri ošetrovaní varixov 
na dolných končatinách (CHIVA), 
nie je zatiaľ svetovo rozšírená  
a široko akceptovaná terapeutická 

modalita. Chýba dostatok dát pre 
medicínu založenú na dôkazoch. 
Nevýhodou je dlhšia „learning 
curve“ a ťažšia realizácia v bežnej 
klinickej praxi. Napriek tomu úda-
jov o jej efektivite stále pribúda  
a je vykonávaná aj nechirurgic-
kými lekármi. Žargónom zo sveta 
módy možno ablačnú stratégiu 
prirovnať k „pret á porter“ a stra-
tégiu zachovania safén k „haute 
couture“. Nekmeňové kŕčové žily, 
väčšinou povrchovo prebiehajú-
ce, sa ošetrujú tzv. sklerotizáciou 
alebo miniflebektómiou. Pri skle-
rotizácii sa do postihnutej žily za 
ultrazvukovej kontroly alebo pou-
žitím predtým uvedenej augmen-
tovanej reality aplikuje cez ihlu 
pena sklerotizačnej látky, ktorá 
navodí zápal, a tým v priebehu 
niekoľkých týždňov vyhojenie ne-
funkčnej žily, ktorá býva v tomto 
období zatvrdnutá. Sklerotizácia 
sa realizuje ambulantne, pracovná 
neschopnosť nie je nutná. 

Pri miniflebektómii sa po-
stihnutá žila v lokálnej anesté-
zii vytiahne cez drobné vpichy 
pomocou špeciálnych háčikov.  
Po výkone pacient nosí kompre-
sívnu liečbu. Rovnako sa môže re-
alizovať ambulantne.

Flebektázie - „metličky“, mož-
no odstrániť predtým uvedenou 
sklerotizáciou alebo čoraz viac 
do popredia sa dostávajúcou me-
tódou CLaCS. Pri CLaCS (Cryo 
laser and Cryo sclerotherapy) ide  
o pôsobenie kožného lasera, pri-
čom sa do žily aplikuje hyperto-
nický roztok glukózy alebo dex-
trózy za súčasného pôsobenia 
chladu. Výhodou tejto techniky je 
vynikajúci estetický efekt s men-
ším rizikom komplikácií (najmä 
pigmentácií). Vykonáva sa ambu-
lantne a nie je potrebné po zákro-
ku nosiť kompresívne pančuchy. 

Ako predchádzať CHVO? 
Dostatočnou pohybovou aktivi-

tou – pravidelná aspoň 1x do dňa 
asi 30 minút trvajúca chôdza rých-
losťou 5km/hod. Konzumáciou 
racionálnej stredomorskej stravy, 
vyhýbaniu sa dlhému státiu a se-
deniu, nosením kompresívnych 
podporných pančúch, udržiavať si 
optimálnu hmotnosť.

Veľmi silným rizikovým fakto-
rom je genetika. Ak jeden z našich 
rodičov má CHVO, je pravdepo-
dobnosť prejavenia sa ochorenia 
asi 60%. Ak ochorením trpia obi-
dvaja rodičia, pravdepodobnosť je 
viac ako 90%. 

Príčina primárnych kŕčových žíl 
nie je jednoznačne známa, sekun-
dárne varixy vznikajú najčastejšie 
v dôsledku prekonanej hĺbkovej 
venóznej trombózy, malformá-
cie alebo agenézy chlopní hĺbko-
vých žíl, vaskulárnych dysplázií, 
kongenitálnych alebo získaných 
arteriovenóznych fistúl, nádoru 
alebo úrazu (najčastejšie pri bod-
nom či strelnom poranení). V prí-
pade prekážky žilového odtoku 
v hĺbkových žilách (najčastejšie 
v dôsledku hĺbkovej flebotrom-
bózy), predstavujú sekundárne 
varixy často vlastne kolaterálny 
obeh. Sekundárne potrombotické 
ochorenie žíl je získané chronické 
zápalové ochorenie, ktoré zasahu-
je predovšetkým hĺbkový žilový 
systém, prejavuje sa obštrukciou 
aj refluxom v hĺbkových žilách, 
rýchlo progreduje do vzniku vre-
du predkolenia, teda najzávažnej-
šieho klinického štádia ochorenia. 
Ak pacient trpí zároveň obezitou, 
liečba je často torpídna. 

Diagnostika
V súčasnosti zlatým štandar-

dom v diagnostike CHVO je vas-
kulárny ultrazvuk, ktorým mož-
no presne diagnostikovať stav  
a funkčnosť jednotlivých častí ži-
lového systému, ako aj vylúčiť 
hĺbkovú žilovú trombózu, prí-
padne iné patologické situácie.  
Ultrazvuk umožňuje presne sta-
noviť reflux alebo obštrukciu.  
Toto vyšetrenie je nutné realizovať 
aj v prípade invazívneho ošetrenia 
„metličiek“ – vo verejnosti vníma-
né ako kozmetický problém v sna-
he dosiahnuť čo najlepší výsledok 
a minimalizovať možné kompliká-
cie. Ultrazvuk je mandatórny aj 
pri realizácii miniinvazívnej liečby 
varixov. Mal by ho vykonávať skú-
sený alebo v tejto problematike 
dobre zaškolený odborník.

Aktuálne sa do popredia detail-
nejšej diagnostiky dostáva vo sve-
te takzvaná augmentovaná reali-
ta. Sú to rôzne svetelné zariadenia 
využívajúce infračervené svetlo, 
ktoré preniká do hĺbky kože 10 až 
15mm. Svetlo sa rôzne absorbuje 
v kožnom tkanive a hemoglobí-
nom v žilách. Takto možno detail-
ne zobraziť vaskulatúru pacienta.

 
Liečba 
Liečba CHVO je komplexná  

a celoživotná. Okrem správnej ži-
votosprávy a fyzikálnej liečby sa 
používajú nasledovné spôsoby te-
rapie – konzervatívna (kompresív-
na, medikamentózna) a invazívna 
(miniinvazívna a chirurgická). 

Kompresívna liečba predstavu-
je základný kameň v prevencii aj 
liečbe CHVO. Kompresívna lieč-
ba pomocou elastických obväzov 

P  odľa epidemiologických štú-
dií až 15% pacientov s CHVO 

bolo v dôsledku ochorenia práce-
neschopných, a u 12% z nich bola 
doba trvania práceneschopnosti 
viac ako 1 mesiac. 

Symptómy, ako pálenie, ští-
panie, svrbenie, mravčenie, opú-
chanie, nepokojné nohy, kŕče, vý-
znamne znižujú kvalitu života. 

Mnohé klinické štúdie potvrdili, 
že chronické žilové ochorenia spô-
sobujú pacientom výrazné obme-
dzenia v spôsobe života, viac ako 
polovica pacientov má problém 
odhaliť si dolné končatiny (napr. 
nechodí na kúpalisko, ženy neno-
sia sukňu), pričom so zvyšujúcou 
sa závažnosťou ochorenia stúpa aj 
počet osôb, ktorým choroba zne-
možňuje niektoré denné činnosti 
či aktivity. Priebeh ochorenia má 
niekoľko štádií. Na začiatku sú 
často len ťažkosti bez viditeľných 
známok. Postupne sa u pacientov 
vytvárajú „metličky“, kŕčové žily 
(vakovito rozšírené povrchové 
žily), kožné zmeny, zápaly kože, 
zápaly žíl. Riziko hĺbkovej žilo-
vej trombózy je u pacientov s va-
rixami asi 3-násobne vyššie ako 
pri zdravej populácii. Posledným  
a veľmi nepríjemným štádiom 
ochorenia je vred predkolenia, 
ktorý sa vyskytuje asi u 1–2% se-
niorov. Nepríjemnou komplikáciou 
je aj ruptúra varixu a hemorágia.

Rizikové faktory
Medzi všeobecné rizikové fak-

tory vzniku a rozvoja primárneho 
CHVO patrí vek, obezita, ženské 
pohlavie, gravidita, práca v sto-
ji a v sede, nosenie sťahujúceho 
šatstva (korzety), sedavý spôsob 
života, nedostatok vlákniny v po-
trave, spojený s obstipáciou, ne-
vhodná obuv. 

Choroby žíl dolných končatín patria medzi najčastejšie chro-
nické stavy vo vyspelých krajinách. Chronické venózne ocho-
renie (CHVO) zasahuje až 70% dospelej populácie. Predsta-
vuje nielen závažný medicínsky, ale aj ekonomický problém.
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