
venóznej sonografi e je, že trvá 
dlho, asi 20 až 30 minút. 
Čo je podstatou ochorení žíl?

Ochorenie žilového systému ne-
musí byť iba postihnutím povr-
chových žíl. Žilový systém nohy 
tvoria hlboké žily, ktoré sú ukry-
té vo svaloch a vedú asi 90 per-
cent krvi, a povrchové žily, ktoré 
tvoria asi 10 percent krvného 
zásobovania. Môže to byť teda 
postihnutie povrchového alebo 
hlbokého žilového systému, prí-
padne oboch. Spojkami medzi 
nimi sú perforátorové žily, ktoré 
môžu byť tiež zasiahnuté. Pri 
nedostatočnej činnosti chlopní 
vnútri žíl vzniká refl ux – obrá-
tený tok krvi. Treba ho vyšetriť 
v oboch žilových systémoch. 
Čo všetko by malo byť opísané 

vo výsledkoch sonografického 

vyšetrenia, s ktorým potom pa-

cient príde k angiológovi?

Vyšetrujúci by mal opísať, kde 

sa refl ux začína, kade vedie je-
ho dráha a kde sa končí. Ďalej 
či sú postihnuté perforátorové 
žily, či sú zasiahnuté hlboké ži-
ly, alebo len povrchový systém, 
alebo oboje. Bez týchto znalostí 
sa nedá zodpovedne pacientovi 
navrhnúť liečba. Operácie bez 
dôkladných sonografi ckých vy-
šetrení bývajú pre pacienta čas-
to sklamaním.
Má význam aj vyšetrenie u ob-

vodného lekára?

Viditeľné znaky vôbec nemusia 
zodpovedať stavu pacientových 
hlbokých žíl. Samotným vyšet-
rením nedokáže určiť pokro-
čilosť ochorenia. Sú pacienti, 
ktorí majú len mierne symptó-
my v  podobe opuchov nôh či 
bolestí, ale majú už vážne pos-
tihnutý žilový systém. Naopak, 
pacient s  viditeľnými veľkými 
varixmi nemusí mať žiadne ťaž-
kosti. Pri objavení sa príznakov 

by však pacient mal navštíviť 
angiológa či angiochirurga, kto-
rý zistí rozsah ochorenia a určí 
vhodnú liečbu.
Aké sú to príznaky?

Takmer polovica populácie má 
príznaky chronického venóz-
neho ochorenia. Pocity ťažkých 
nôh, tlaku v nohách, svrbenie, 
pálenie, nutnosť vykladať si 
nohy na stôl, zhoršovanie príz-
nakov ku koncu dňa, väčšie 
ťažkosti v  letných mesiacoch, 
po  dlhom státí, po  cestovaní. 
Neskôr sa pridružuje opuch, 
ukážu sa varixy. Podľa štúdií až 
pri polovici neliečených pacien-
tov s dokázaným refluxom v 
hlbokých alebo povrchových vé-
nach prejdú metličkové varixy 
– teleangiektázie do štádia opu-
chov počas piatich rokov. V prie-
behu ďalších piatich rokov sa až 
pri 59 percentách pacientov vy-
vinie vred predkolenia. 

Súvisia tieto prejavy s vekom?

V populácii mužov do 35 rokov 
má symptómy približne 11 per-
cent z nich, v prípade žien 20 
percent. Po päťdesiatke je to až 
polovica pacientov a vo vekovej 
kategórii nad 70 rokov až 75 
percent. Kým sú ľudia mladí, 
organizmus sa dokáže s neprí-
jemnými príznakmi vyrovnať, 
neskôr sa stav tela zhoršuje 
a s tým súvisí aj prehlbovanie 
symptómov. Nemusí to však byť 
pravidlom. 
Ako liečite pacienta, ktorému 

zle fungujú hlboké žily?

Pacienti, ktorí majú postihnutý 
hlboký žilový systém, väčšinou 
nepodstupujú chirurgickú lieč-
bu. Rozhodne by mali nosiť kom-
presívne pančuchy. Podotýkam, 
že nie všetky kompresívne pod-
kolienky a pančuchy sú vhodné. 
Štandardy sú Medi, Venosan, 
Thuasne, Maxis.  Dôležité sú 
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Neliečené 
 kŕčové 
žily vedú 
k  zápalu 
 kože a  k vre-
du predko-
lenia.

Hrajte v Kolesománii v termíne od 10. 6. do 10. 7. 2011 o 5 automobilov, 
60 skútrov a 300 horských bicyklov. Nakúpte v COOP Jednote aspoň za 15,- € 
a pošlite SMS alebo vhoďte blok so svojimi údajmi (meno, adresa, tel. číslo) 
do urny na predajni. Navyše, každý deň počas celého trvania súťaže žrebujeme 
z doručených SMS* 15 výhercov nákupných poukážok COOP Jednota v 
hodnote 50,- €. Viac info na www.coop.sk.    

Zivot_208x94mm.indd   1 2. 6. 2011   17:00:19

* SMS posielajte na číslo 7017 v tvare: COOP (medzera) dátum 
nákupu (medzera) Meno Priezvisko Adresa. Upozornenie: dátum 
nákupu píšte ako 8-miestne číslo, spolu, bez interpunkčných 
znamienok, v tvare deň mesiac rok. Príklad SMS: COOP 11062011 
Jan Ferovic Ulicna 6 Trnava. V prípade zaslania SMS je potrebné 
si pokladničný blok ponechať, nakoľko bude slúžiť ako doklad 
pre odovzdanie výhry v prípade vyžrebovania. Službu technicky  
zabezpečuje: Mediatex, s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava 3,  
cena spätnej SMS je max. 0,40 € vrátane DPH.  

Zivot_208x94mm.indd   2 2. 6. 2011   17:00:28

Ako pacient so žilovým ocho-

rením zistí, či bude kvalitne 

liečený? 

Základom je podrobné sonogra-
fi cké vyšetrenie. Ultrazvukové 
prístroje sa stále zdokonaľujú. 
Dá sa vyšetriť stav cievy aj dyna-
mika, akou v nej tečie krv. Vy-
šetrujúci však musí byť odbor-
ne zdatný. Dnes už tieto vyšet-
renia nerobia iba rádiológovia, 
ale i lekári, ktorí majú znalosti 
aj z iných odborov, preto kvali-
ta vyšetrení stúpa. Nevýhodou 

Kŕčové žily 
dnes „liečia“ aj 
v laserových 
a dermatokozme-
tických centrách. 
MUDr. FRANTIŠEK 
ŽERNOVICKÝ 
z NÚSCH to po -
važuje za nezod-
povednosť.

Nohy na stôl?
OPERÁCIE BEZ DÔKLADNÉHO 
ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETRENIA 
PACIENTOV ČASTO SKLAMÚ

 INZERCIA ZV5344 

Podľa MUDr.  
ŽERNOVICKÉHO 

by mali varixy 
odstraňovať 

angiochirurgovia.

FOTO: MIRO MIKLAS

FOTO: ARCHÍV F. Ž. FOTO: ARCHÍV F. Ž.
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Problémy s akné
Dobrý deň, mám mastnú 
zmiešanú pokožku a často sa 
mi na tvári robia vyrážky. Väč-
šinou sú malé, ale medzi nimi 
sú vždy 2 – 3 veľké, bolestivé, 
ktoré sa nedajú vytlačiť a hoja 
sa aj dva týždne. Môžete mi 
dať nejaké typy na stravova-
nie, ktorým jedlám sa určite 
vyhýbať? Je pravda, že to 
môže zhoršovať konzumácia 
čokolády?

Linda

Akné vyvolá-
va zvýšená 

tvorba mazu 
v ústí mazových 
žliazok kože 
a tiež sklon k ro-
hovateniu buniek vo vývo-
doch týchto žliaz. V póre kože 
vzniká akási zátka. Pod ňou 
sa hromadí maz a vytvorí sa 
prostredie vhodné na  bakté-
rie, kvasinky a  roztoče. Keď 
stena mazovej žľazy praskne 
pre nahromadený maz, zápal 
sa šíri do  okolia. Podľa toho 
rozlišujeme rôzne klinické 
formy ochorenia. 

Tvorbu mazu ovplyvňujú aj 
nervový systém, zvýšená citli-
vosť kože, dedičnosť. Na vznik 
ochorenia vplývajú voľné radi-
kály, ktoré poškodzujú nena-
sýtené mastné kyseliny v bun-
kových membránach. Do tela 
sa dostávajú pitím alkoholu, 
fajčením a  zo znečisteného 
prostredia. 

Z jedálneho lístka treba vy-
lúčiť tučné, prekyslené a kore-
nené jedlá. Škodia aj živočíš-
ne tuky ako maslo, smotana 
či bravčová masť. Čokoládu si 
môžete dopriať, ale iba kvalit-
nú horkú – obsahuje totiž an-
tioxidanty, ktoré sú úspešné 
v boji proti voľným radikálom. 
Veľmi dôležitá je hydratácia 
pleti a organizmu, teda aj pit-
ný režim. Stop majú kolové 
nápoje, soft drinky, káva.

MUDr. Renáta Valkyová
dermatologička

Očkovať, alebo nie?
Máme 18-mesačnú dcéru. 
Od novembra doteraz bola 
chorá päťkrát. Štyrikrát mala 
zápal mandlí a raz zápal prie-
dušiek. Boli sme aj v nemocnici, 
doteraz užívala antibiotiká. Pre 
choroby sme nestihli povinné 
očkovanie. Absolvovať by sme 
ho mohli tento mesiac, ale 
s manželom sa obávame, že 
potom bude mať maličká opäť 
vysokú teplotu a nebude sa 
môcť postaviť na nohy tak ako 
po predchádzajúcom očkova-
ní. Prosím vás, čo máme robiť?

Mária

Myslím, že 
máte dva 

problémy. Pr-
vým je vysoká 
chorobnosť vašej 
dcéry a  druhým 
očkovanie. Ak má staršieho 
súrodenca, krátko ste dojčili 
a maličká chodí často do det-
ského kolektívu – toto všetko 
môže byť príčinou vysokej 
chorobnosti. Ale pokiaľ bola 
dostatočne dlho dojčená, ne-
chodí do kolektívu detí a nemá 
staršieho súrodenca, ktorý by 
z kolektívu nosil vírusy a bakté-
rie, treba to určite konzultovať 
s detským imunológom. V tom 
prípade totiž ide o  poruchu 
imunity. Lekár nasadí liečbu 
na  jej podporu. Je dlhodobá, 
ale určite prinesie požadovaný 
výsledok. Pri každom ochorení 
treba dobre zvážiť i podávanie 
antibiotík, lebo na  vírusovú 
infekciu nezaberajú. Aj očko-
vanie by mal u  vašej dcérky 
regulovať imunológ. Povinné 
očkovanie je potrebné, ale len 
vo vhodnom období. Odborník 
vám určite poradí.  

MUDr. Zuzana Nagyová 
pediatrička

odborníci radia

Svoje otázky posielajte 
na e-mailovú adresu 

odbornici@zivot.sk alebo píšte na 
ŽIVOT, Prievozská 14, 

P. O. BOX 45, 820 04 Bratislava 24, 
heslo Odborníci radia
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Prvotnou príčinou chronické-
ho žilového ochorenia je osla-
benie žilovej steny (jej vrode-
ná menejcennosť, resp. poško-
denie chorobným procesom), 
strata jej pružného napätia (to-
nusu) a následné rozšírenie žily. 
Tento proces čiastočne zame-
dzuje odtok žilovej krvi z dol-
ných končatín.
Druhotne s rozšírením žilo-
vej steny vzniká nedovieravosť 
chlopní a dochádza k obráte-
niu toku krvi v žilách. V povr-
chovom žilovom systéme dol-
ných končatín sa hromadí krv 
a vzniká vysoký žilový krvný 
tlak. Ten prechádza aj do ma-
lých ciev. Krvný prietok sa spo-
maľuje, zhoršuje sa okysličenie 
cievnej steny, čo poškodzuje 
cievnu výstelku, vznikajú poru-
chy jej funkcií a následne zápal.
Chronický zápal porušuje štruk-
túru žilovej steny a chlopní, čím 
podporuje ďalšie rozšírenie ži-

lovej steny a zhoršenie žilové-
ho odtoku. Poškodená cievna 
stena je priepustnejšia, plazma 
presakuje do okolia, lymfatické 
cievy sa preťažujú, nezvládajú 
transport a vzniká opuch. Zápal 
sa šíri zo žilovej steny do oko-
lia, poškodzuje podkožné tkani-
vo, zhoršuje sa vyživovanie ko-
že, zmeny môžu viesť až k vre-
du predkolenia.
Samostatnou skupinou v rá m-
ci chronického žilového ochore-
nia je chronická žilová nedosta-
točnosť. Je to stav, pri ktorom je 
narušený mechanizmus návra-
tu žilovej krvi z dolných konča-
tín do srdca. V žilách sa zvyšu-
je krvný tlak, dochádza k po-
škodeniu žilových chlopní (tie 
pomáhajú návratu krvi zo žíl 
do srdca). Žilový pretlak sa pre-
náša aj do malých ciev a kapi-
lár, postupne sa objavuje chro-
nický zápal s ďalšími možnými 
následkami.

  dedičná predispozícia
  vek (so zvyšujúcim sa vekom 

riziko vzniku chronických žilo-
vých ochorení narastá, v kate-
górii viac ako 65 rokov troj- až 
štvornásobne oproti 40-ročným) 

  ženské pohlavie, najmä počas 
obdobia prechodu (klimaktéria) 

  tehotenstvo (najmä opakova-
né) a nárast hmotnosti počas ne-
ho; priberaniu sa prirodzene nedá 
vyhnúť, ide o kontrolovaný nárast 

  užívanie antikoncepcie alebo 
hormonálna liečba 

  nadváha a obezita 
  nedostatok pohybu, dlhé se-

denie, státie, ale aj neprimeraná 
svalová záťaž (nesprávne posil-
ňovanie, silové športy) a časté 
zdvíhanie ťažkých bremien 

  nevhodné oblečenie a obuv, 
najmä tesná spodná bielizeň 
a obuv na vysokých opätkoch 

  horúce prostredie, ktoré spô-
sobuje neprirodzené roztiahnu-
tie cievneho systému a zvýšenú 
záťaž na jeho funkčnosť 

  fajčenie (vedie k zužovaniu 
a oslabovaniu cievnych stien) 

  strava s nízkym obsahom vlák-

niny a následná zápcha (na cievy 
v podbrušku a slabinách pôsobí 
vnútorný tlak, ktorý sťažuje čin-
nosť žíl) 

  prekonaná žilová trombóza – te-
da chorobný vznik krvných zraze-
nín v srdci a cievach (najťažšie  for-
my chronickej žilovej nedostatoč-
nosti majú osoby, ktoré v minulosti 
prekonali na dolných končatinách 
žilovú trombózu, najmä ak tá ne-
bola včas a správne liečená)

Ako prevencia 
proti únave 
a ťažobe v no-
hách pôsobí 
aj cvičenie.

Doplnenie: V minulom čísle sme v téme Vypadávanie vlasov použili aj 
informácie zo stránky www.mojevlasy.sk.

Faktory, ktoré zvyšujú 
riziko vzniku žilových 
ochorení:

estetika pančuchy, jej prieduš-
nosť a kompresívna sila. V  lete 
stačia pacientom aj podkolienky. 
Tlak pančuchy však musí byť in-
dividuálne nameraný, lebo len 
vtedy má význam. Z  liečiv má 
praktický význam mikronizova-
ný diosmín, ktorý lieči samotnú 
podstatu ochorenia – zápalovú 
reakciu steny žily, zabraňuje 
bolestiam a  opuchom. Zdôraz-
ňujem, žiadne „voľne dostupné 
gély proti kŕčovým žilám“ nefun-
gujú a reklama na ne v médiách 
je podľa mňa nemorálna. Je tiež 
neprípustné, aby pacient s pos-
tihnutím povrchového systému, 
teda varixmi, roky podstupoval 
konzervatívnu liečbu a  nebol 
operovaný. Niekedy stačí sklero-
tizácia – vstreknutie sklerotizač-
ného roztoku do chorého úseku 
žily, ktorý sa rozruší a zanikne. 
Dnes sa už sklerotizácia kŕčo-

vých žíl vykonáva v rôznych 

medicínskych centrách.

Nie každý môže sklerotizovať 
varixy. Komplikácie a  recidívy 
sú častejšie, ak liečbu nevykoná 
špecialista, teda cievny chirurg. 
Ten je zžitý so sonografi ou, po-
zná  tkanivo aj patofyziológiu 
žilového systému. Výkony zame-
rané na rýchly, krátky efekt s cie-
ľom zarobiť peniaze spôsobujú 
v konečnom dôsledku zhoršenie 
stavu a nespokojnosť pacienta. 
Sklerotizácia by sa mala robiť len 
na pracovisku, kde tím môže aj 
operovať. Chirurg by mal vedieť 
sonografovať, operovať, ovládať 
sklerotizáciu aj rádiofrekvenciu 
podľa toho, čo je pre jednotli-
vých pacientov najlepšie.
Aké sú trendy v žilovej chirurgii?

Agresívne, tkanivá nešetriace 
výkony sú na ústupe. Prevládajú 
miniinvazívne techniky. Varixy 
sa dajú vytiahnuť z  drobných 
rezov bez poškodenia okolitého 
tkaniva a pacient na druhý deň 
odchádza domov. Nie je to ča-
sovo ani technicky náročnejšie, 
tieto výkony treba len ovládať 
a uplatňovať ich v praxi. Robí-
me endovenózne operácie „fast 
closure“ technikou, keď sa ako 
prístupová cesta použije chorá 
žila. Do nej zavedieme katéter 
a pod sonografi ckou kontrolou 
ho zastavíme presne v mieste, 

v  ktorom potrebujeme, a  spá-
lime žilu rádiofrekvenčne pri 
teplote 100 – 120 stupňov. Opro-
ti laserovej terapii je to neporov-
nateľne jemnejšia a šetrnejšia 
technika. Pri spaľovaní lasero-
vým vláknom vzniká teplota 
700 – 800 stupňov Celzia a oko-
lité tkanivo doslova exploduje. 
Ako sa vyvíjajú techniky skle-

rotizácie?

Sklerotizácia, ak sa robí v indi-
kovaných prípadoch pod sono-
grafi ckou kontrolou a s Aetho-
xisklerolovou penou, nie roz-
tokom, je rovnako účinná ako 
operácia. V západnej Európe je 
to štandard. Dá sa kontrolovať, 
aký segment vypĺňate, koľko pe-
ny uniká, vidíte prechod do per-
forátorov. Na našom pracovisku 
robíme techniku „wash out,“ 
ktorá sa vykonáva len na ďalších 
dvoch pracoviskách na  svete. 
Žila sa penou vyplachuje a va-
rix sa dá zničiť ešte účinnejšie. 
Sklerotizácia väčších, hrubších 
varixov bez sonografi e a peny je 
nezodpovedná. Po sklerotizácii 
je tiež nutná správne nameraná 
a dodržiavaná kompresia nohy 
špeciálnou pančuchou.
Čo sa stane, ak niekto svoje kŕ-

čové žily dlhodobo ignoruje?

Ignorovanie liečby môže zna-
menať varikoflebitídu – povr-
chový zápal kŕčových žíl. Je nie-
koľko štúdií, ktoré prekvapili aj 
odborníkov, s až alarmujúcimi 
výsledkami. Tento zápal, hoci 
je v povrchovom žilovom systé-
me, môže prerásť do hlbokého 
a  vyústiť do  pľúcnej embólie! 
Pacient s takýmto zápalom by 
mal chodiť, dodržiavať kompre-
siu končatiny, byť pravidelne 
sonografi cky kontrolovaný. Ako 
prevenciu podávame nízkomo-
lekulárny heparín. 

MARCELA FUKNOVÁ

Ako vzniká chronické 
žilové ochorenie

Nabudúce: 
Ženské infekcie
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