
UPOZORNENIE :  
Popis diagnózy je spracovaný na základe vysokoškolskej literatúry a nenahrádza 
odborné vysvetlenie diagnózy lekárom - špecialistom 
 
I 83 Krčové žily – varixy dolných kon čatín  
 
 
Stručný popis choroby : 
Varixy sú uzlovité rozšírenia povrchových žíl, lokalizované najčastejšie na pred-
koleniach a na stehnách. Postihujú asi 15 až 20% žien v dospelosti, vyskytujú sa 
u žien hlavne po pôrodoch. 
Varixy delíme na : 
primárne – vznikajú ako následok menejcennosti žilovej steny a žilových chlopní. Ich 
vznik podporuje zvýšenie žilového zaťaženia 
sekundárne – vznikajú následkom častejšie opakovaných hlbokých žilových trombóz, 
často vznikajú ako následok mechanického tlaku 
Vzhľad varixov je rôznorodý, uzly sú nerovnakej veľkosti, okrúhle alebo vretenovité, 
úseky zhrubnutia sa striedajú s úsekmi výraznej atrófie cievnej steny. Zmenené 
bývajú aj žilové chlopne. 
Ťažkosti pacienta : 
Závisia v značnej miere od štádia ochorenia a od množstva krvi, ktoré stagnuje 
v zmenených žilách. Počiatočné štádia nerobia pacientom subjektívne ťažkosti,       
vo vyššom štádiu ochorenia sa dostavuje zvýšená únavnosť dolných končatín,     
ktorá sa objavuje pri dlhšom státi na jednom mieste. Objavujú sa kŕčové bolesti 
v lýtkach, ktoré sú príznakom cirkulačnej nedostatočnosti (od týchto blestí je 
odvodený ľudový názov – kŕčové žily).  
Vyšetrovacie metódy : 
Flebografia  
Komplikácie a prognóza : 
Najčastejšou komplikáciou je embolizácia žilového systému, krvácanie z poranenia 
kŕčovej žily a závažnou komplikáciou býva vred predkolenia. Komplikácie zásadne 
zhoršujú prognózu ochorenia, ktoré má zásadne chronický charakter s tendenciou 
k akútnym stavom. 
Liečenie : 
Konzervatívna liečba pozostáva z bandážovania, nosenia elastických pančúch 
a vyhýbania sa škrtiacim častiam odevu. Pri vrede predkolenia je nutné zlepšiť 
cirkulačné pomery v žilách. 
Chirurgická liečba je aplikovaná formou varikotómie, výsledok chirurgickej liečby 
závisí od priechodnosti hlbokého žilového systému, riziko recidív zostáva aj naďalej. 
Doporu čenia po absolvovaní lie čby : 
V nekomplikovaných prípadoch je pacient schopný práce, pri zápalových 
komplikáciách sa doporučuje práceneschopnosť. Zle hojace sa rany vredu 
predkolenia môžu zapríčiniť aj invaliditu. 
 


