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Ochorenia lymfatického systému.

18.5.2020

Ochorenia lymfatického 

systému

Medzi ne zaraďujeme tonzilitídy a 

ďalšie lymfatické infekcie, lymfangitídy  

neoplázie a lymfedémy.
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Postihnutie lymfatických ciev

Znížená transportná kapacita so zvýšenou 

náložou intersticiálnych tekutín bohatých 

na proteíny v tkanivách, neskôr vedúca ku  

proliferácii väziva.

Ak kolaterály a cievne anastomózy 

nedokážu kompenzovať stav – chronický 

lymfatický edém.

Lymfedémy 
Ide o abnormálne hromadenie lymfatickej tekutiny v končatinách,genitále,

bruchu, hrudníku, tvári. Sú podmienené nedostatočnou kapacitou lymfa-

tického systému, tvoreného lymfatickými kanálikmi, žilkami a žílami, lym-

fatickými uzlinami a lymfovodmi. Lymfedémy sú najčastejšie sekundárne

a asi 1/3 vzniká po erysipeloch. edémy bývajú asymetrické, tuhé, hlavne v

chronických štádiách, nezávislé na polohe končatiny. Koža je ružová, ble-

dá až biela (na rozdiel od modrého nádychu až modrého zafarbenia kože

končatín pri hlbokom venóznom tromboembolizme).Sekundárne lymfedé-

my sa šíria od prekážky distálne. Primárne lymfedémy sa vyskytujú v 2 ty-

poch, distálnom (rozvíjajú sa od prstov a nôh a rúk) a proximálnom, ktorý

je podobný sekundárnemu. Při žilovom postihnutí alebo flebolymfodyna-

mickej nedostatečnosti prípadne pri lipedémoch, nie sú edémy prstov,

nohy a ruky a prsty postihnuté. Postupne sa stráca tvar končatín, ktoré sa

„stľpovite“ menia, tvary členkov sú prekryté edémom. V pokročilých štá-

diách môžeme na prstoch dolných končatín pozorovať bradavičnaté zme-

ny. U neliečených lymfedémov dochádza k ďalšiemu hromadeniu lymfa-

tickej tekutiny v postihmutách tkanivách, ktoré sa stávajú tuhšími až sa

fibroticky zmenia. Situácia sa komplikuje infekciami (lymfangitídami).

Zhorší sa funkčnosť tkanív, narastá poškodenie kože, objavujú sa defekty

a stav môže vyústiž až do amputácii končatiny.
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Klasifikácia lymfedémov.

• Primárne (kongenitálny, familiálny, idio-

patický)

• Sekundárne (po extirpácii LU, po 

radioterapie pre karcinóm, malignity, 

parazity (fillarióza), infekcie, traumy).

Typy primárnych lymfedémov

1)familiárny vrodený typ: dieťa sa rodí už s 

edémom postihnutej končatiny (Nonne-

Milroyova choroba). 

2)lymphedema precox s obdobím vzniku 

väčšinou okolo 1 roku až dospievania, ale 

až do 3. dekády (Meigeho choroba)

3)lymphedema tarda obvykle sa prejavuje v 

3. dekáde
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Klinika

• 1.stupeň – malý, mäkký, nebolestivý, po 

potlačení prstom ostáva jamka

• 2.stupeň – tvrdý, s hyperkeratotickou 

kožou a často s ekzémom

• 3.stupeň - elefantiáza 

Štádia lymfedémov

I (spontánne reverzibilní) edém je mäkký, 

behem kľudu (noci) mizne, alebo sa zmen-

šuje, je vytlačiteľný 

II.(spontánne nereverzibilný) edém je trvale 

prítomný, pri palpácii tuhší, nevytlačiteľný

III.(lymfostatická elefantiáza) tuhé, nepravi-

delné edémy, kožné zmeny
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Diagnostika

Diagnostika lymfedému je na základe klinického vyšetrenia.

Pri lymfedémoch (distálneho typu) nie je možné vytvoriť 

kožnú riasu na prstoch postihnutých končatín(Stemmerovo

znamenie). Pri edémoch venózneho alebo kombinovaného

pôvodu riasu je možné vytvoríť. Naopak prstom jamku do

lymfedému nie je možné vytlačiť (negatívny „pitting test“),

ale pri edémoch s venóznou zložkou (alebo i u lipedémov)

Je ich možné vytvoriť. Z inštrumentálnych metód sa využí-

va izotopová lymfografia, vyšetenie MRI a CT, poprípade 

duplexná sonografia na posúdenie podielu žilovej nedosta-

točnosti. Kontrastná lymfografie predstavuje neprimeraný 

zásah do lymfatického systému, preto sa už nepoužíva.

Diferenciálna diagnostika

• Je potrebné odlíšiť hlbokú žilnú trombózu a chronickú žilovú insufi-

cienciu.

• Primárny lymfedém je podmienený vrodenými poruchami. 

• Sekundárne lymfedémy mávajú za príčinu tumory v malej pánve, 
neoplázie lymfatických uzlín, infekcie (pichnutie hmyzom a miestne 
zápalové reakcie, filarióza a ďalšie), objavujú sa po traumách s pos-
tihnutím lymfatického systému v úzkych miestach (koleno, trieslo), 
na horných končatinách často nasledujú po mastekómii  s odstrá-
nením regionálnych lymfatických uzlín. Tiež chronické nešpecifické 
infekcie (mykózy) môžu vyvolať obliterujúcu lymfangiopatiu a nás-
ledné lymfedémy.

• Onemocnění sa klasifikuje podľa pretrvávania edémov.
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Liečba

Liečbu lymfedémov je potrebné zahájiť indikovane a zavčasu, inak pa-

cientovi hrozí závažné zdravotné a sociálne komplikácie. Ak je možné

zavčasu liečiť a odstrániť vyvolávajúcu príčinu, kompresívna liečba 

(aplikovaná v dobe stabilizácie ochorenia, priebežne stupňovaný tlak,

nezaškrtiť končatinu), lymfatické drenáže, manuálne a mechanické

(vykonávané skúseným personálom). Kontraindikáciami sú neoplázie,

srdcové zlyhanie, akútne lymfangoitídy, žilové trombózy a posttrombo-

tický syndróm, uzáverová tepnová choroba. Mikrochirurgické výkony na

lymfatickom riečisku (napr. lymfatické bypassy, lymfovenózne spojky)

vyžadujú špecializované pracovisko. Ako pomocná liečba sa podáva

venofarmaká, event. enzymoterapia. Keďže lymfa obsahuje bielkovino-

vé makromolekuly, nehodia sa k liečbe lymfedémov diuretiká. 

Prístup ku pacientovi

• 1. fáza         ASK

• 2. fáza         ADVISE

• 3. fáza         ASSIST

• 4. fáza  ARRANGE       

• Pýtať sa

• Poradiť, radiť

• Pomôcť

• Podielať sa, upraviť


