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Lymfedém = chronické progredující 

invalidizující celoživotní onemocnění… 

(WHO)

…podmiňující psychosociální handicap



Anatomické pojmy

➢ Lymfatické kapiláry – váčky, slepě začínající ve tkáňových

prostorech – trubice – tvoří sítě

➢ Lymfatické prekolektory – přechod mezi kapilárami (endotel

a BM) a kolektory (i svalová vlákna)

➢ Lymfatické kolektory – sběrné mízní cévy (3 vrstvy stěny),

mají chlopně

➢ Lymphangion = úsek mezi dvěma chlopněmi

➢ Trunci lymphatici

➢ Hlavní mízní kmeny – ductus thoracicus, tr.lymphaticus dx.



Anatomické pojmy - 2

➢ Lymfatická uzlina = nodus lymphaticus

opouzdřený shluk lymfatických buněk

několik vas afferens

1-2 vas efferens

➢ Regionální uzlina = sbírá lymfu z určitého orgánu, krajiny

(tzv. tributární oblasti)

➢ Sentinelová uzlina = první regionální uzlina, kde se objeví

metastáza (strážná uzlina)



Anatomické pojmy - 3

➢ Lymfa = míza

čirá tekutina z tkáňového moku (produkce buněk +

filtrace z plazmy)

bílkoviny, tuky, lipofilní vitamíny, steroidy, Fe,Cu,Ca

➢ Normální tok = centripetální

➢ Při překážce --- stagnace, dilatace, nedomykavost chlopní,

retrográdní tok (tím se vysvětluje retrográdní šíření

nádorů)



Hlavní lymfatické kmeny
1 = ductus thoracicus

(z většiny těla)

2 = tr.lymphaticus dx.

(jen pravá polovina hlavy

a krku a PHK)

Ústí do úhlu v.brachiocefalica

a v. subclavia



Fyziologie

➢ Frank – Starling „Starlingova rovnováha“

➢ F = Kf . (Pk – Pi) – (π.pl – π.i)

➢ Kde:   Kf … koeficient kapilární filtrace

Pk … kapilární tlak

Pi … intersticiální tlak

π.pl .. koloidně-osmotický tlak plazmy

π.i … koloidně-osmotický tlak intersticia



Fyziologie

Kapilární tlak = 25 mmHg

Koloidně-osmotický tlak  = 25 mmHg

Ale: v arteriálním raménku kapiláry je tlak vyšší –

ultrafiltrace plazmy

(zásobování tkání tekutinou + rozpuštěnými

látkami)

ve venozním raménku je nižší – resorpce

(odstraňování odpadních látek)



Patofyziologie

Dynamická zvýšení kapilární filtrace

porucha zvýšení kapilárního tlaku vystupňovaný metabolismus

v arteriálním raménku AV píštěl

tepenná revaskularizace (bypass)

zvýšení tlaku pravostranná srdeční insuficience

v žilním raménku trombóza žil včetně potrombotického syndromu

(ztížení odtoku) útlak žil (May-Turner, Bakerova cysta aj.)

hypomobilita (artróza, obezita, parézy)

snížení koloidně-osmotického hypoproteinemie (nefrotický syndrom,

tlaku (snížení zpětné resorpce) cirhóza, exsudativní enteropatie, nádory)

snížení intersticiálního tlaku ukládání tekutiny do tukové podkožní tkáně,

tzv. lipedém



Patofyziologie - pokračování

Dynamická zvýšení kapilární permeability

porucha lymfagoga toxiny, bakterie, histamin, teplo atd.

zánětlivé reakce erysipel, mykózy, ale i artritidy, bursitidy aj.

úrazy tupá traumata, distorze, kontuze

léky hormony, fenylbutazon, kalciové blokátory

metabolické poruchy hypo- i hypertyreóza, dekomp.diabetes

Mechanická primární aplazie, hypoplazie i hyperplazie, ektázie

porucha sekundární operace, úrazy, infekce, radiace, nádory



Kompenzace

➢ Dilatace, anastomozování míznic

➢ Nově „vzniklé“ – preformované míznice

➢ Spojky (spf – hluboký systém)

➢ Kolaterální oběh

➢ Po vyčerpání kompenzačních  mechanismů:

Fibrotizace

Hyperkeratozy, papilomatoza

Lymfatické píštěle

Vzácně malignizace (Stuart-Treves sy)



Dělení lymfedémů

➢ Primární (podle věku)

L. congenitum

L. precox – od porodu do 35 let

Morbus Meige – herediteární forma L. precox

L. tardum – po 35. roce

podle etiologie: aplazie, hypoplazie, hyperplazie,

lymfangiom, fibróza tříselných uzlin

spouštěcí faktor: žádný, poranění, operace, bodnutí

hmyzem, gravidita, imobilizace



Nový koncept patofyziologie

hledat AVM!



Dělení lymfedémů

➢ Sekundární

maligní

potraumatický

vrozený sekund. (zaškrcení)

záněty (erysipel, filarioza, ale i jiné, revm.nemoci)

arteficiální (sebepoškození)

iatrogenní po správné operaci (bypass, varixy, VSM)

iatrogenní po chybné operaci (zbytečná op. uzlin) 

iatrogenní po kosmetické operaci (liposukce)

diabetická noha, amyloidoza



Rarita

Poznejte etiologii:

(nápověda:

jde o vrozený, ale

sekundární

lymfedém)



Primární lymfedém u žen 

5x častější než u mužů

➢ dlouho latentní

➢ manifestace do 35 let ale i později

➢ lymfangiodysplazie

➢ nelze vyléčit, ale lze udržet v latentním stadiu

➢ význam dg – časný záchyt zejm.u dívek v

pubertě (vyšetření příbuzných)



Sekundární lymfedém (u žen)

➢ Léčba Ca prsu – oper.,radioth.-

v 20-22%,  při disekci axilly až 38-42%,

po radikální operaci až 60% (!) 

➢ Po gynekolog.operacích – 5-10% těžký

lymfedém, ale až 23% mírný (!)



Prognostické faktory

➢ Etiologie

➢ Časná dg

➢ Stadium lymfedému

➢ Správná komplexní léčba

➢ Správný pacient (poučený,motivovaný a

spolupracující)



Klasifikace lymfedému

(nová – CEAP-L)

dřív:

➢ C1 – žádný lymfedém (latentní) 0.

➢ C2 – lymfedém mizí po nočním klidu I.

➢ C3 - edém trvá i po nočním klidu II.

➢ C4 - fibrotický edém III.

➢ C5 - elefantiáza IV.



Posudkové hledisko

I. do 3cm

II. nad 3cm

volba povolání, nošení komprese, ve stabilním stavu 

nemusí být limitováni

III. tuhý trvalý otok 

opakované PN, komplikace, nemůže  vykonávat plně 

pracovní činnost

IV. masivní otok až elefantiáza – ztráta funkce končetiny

neschopen prac. zařazení 



Diagnostika

➢ Anamnéza RA (otoky, „sloní nohy“)

OA (operace, malignity, úrazy)

➢ Fyzikální vyš. Stemmer

bochánkový nárt, kožní rýhy

➢ UZ otok podkoží, TU pánve

➢ Lymfoscinti !!

➢ CT,MR pro dif.dg.



Diagnostika lymfedému

Stemmerovo znamení (82%) – kožní řasa na 2.prstu

negativní                pozitivní



Diagnostika lymfedému

Retromaleolární otok   

kotník                         kotník ?



Diagnostika lymfedému

Otok dorsa nohy (63%) = „bombáž“ nártu - bochánek



Diagnostika lymfedému

Prohloubené faldy (77%), vymizení žilní kresby nártu



Sekundární lymfedém

➢ Je descendentní – zde otok stehna, lýtka

ale prsty bez otoku, Stemmer negativní !



UZ diagnostika

Otok = intersticiální tekutina

Neříká nic o etiologii otoku ! Nelze dát dg „lymfedém“!

Jen diskrétní

lymfedém

nártu - primární



Lymfoscintigrafie

U radiologů

neoblíbené

vyšetření

(čas,praxe..)

Asym.drenáž



Dif.dg. lymfedému

Lymfedém Flebedém Lipedém

Stemmer + - -

Pitting test + + -

Pigmentace - + -

Otok dorsa + - -

Symetrie - - +

Tuhost + +- -

Mizí v elev. +- ++ -+

Hematomy - +- +

Palp.bol. - - +

Jen ženy - - +



příznak

klasický 

erysipe

l

mírný 

erysipe

l

Hypoder-

mitis

Lymfangoitis

carcinomatosa

zimnice + - - -

teplota ++ +/- - -

bolest + +/- - -

zarudnutí + + + +

teplota kůže +++ + + +

puchýře, flegmóna může být - - -

carditis, nefritis, 

pneumonie může být - - -

sedimentace +++ + -

závisí na zákl.

onemocnění

CRP ++ + - -



Hypodermitis z žilní stázy

➢ Foto pacientky – kromě

období potíží zcela neg.

anamn i fyz.nález !

➢ Vypadá jako toxický

ekzém ale vznik po túře

➢ Mizí po kompresi +

Detralexu do dvou dnů



Lipedém x lipohypertrofie

Lipohypertrofie (-plazie)                        pumpky

rajtky

tepláky

hrudkovité,

pomeranč.

kůže – vtaž.

septa mezi

tukovými bb. 



Lipedém

➢ 90% u žen (estrogeny) – otok v terénu

lipohyperplazie

➢ Symetrický, sulcovitý, palp citlivý (stehna!)

➢ Ortostatická bolest, otok --- znamená

příměs lymfedému (útlakem kapilár)



Pozor na záměnu!

➢ Otok celé DK:

➢ Akutní lymfedém – znamená vždy 

malignitu

➢ Akutní iliko-femorální flebotrombóza

➢ DG:  Doppler



Vzácnější nálezy z praxe:

➢ Lymfedém – zjištěna chron.ly leukemie

➢ Lymfedém – zjištěn TU retroperitonea

(náhodně po pádu, jinak zcela

asympt., ale maligní)

➢ Lymfedém po posttraumatickém přerušení

mízovodu na stehně



Diagnóza lymfedému

Zásadně se stanoví až po vyloučení jiných

příčin otoku – dg per exclusionem !!!

Odlišit i dočasnou poruchu lymfatické

drenáže bez morfologických změn od

skutečného lymfedému =

(dynamická) lymfatická insufficience



Terapie

➢ Nejprve stanovit příčinu otoku !

➢ (dif.dg. otoků – přesahuje tuto přednášku)

➢ Nutno vyloučit:

➢ Kardiální, renální otoky, thyreopatii

➢ Aktivní maligní proces – lymfedém může 

být prvním příznakem skrytých metastáz!



Terapie (CDT) – 4 pilíře

➢ Lymfodrenáže    - manuální + přístrojové

- Lymfoven pro dom.použití

➢ Komprese - bandáže

- punčochy, pažní návleky

➢ Péče o kůži

➢ Cvičení

Doplňková th. 

medikamenty (Wobenzym, Detralex, Cyclo3fort) 
chirurgie (vzácně), fyzikální th., hyáza (vzácně), 
psychoterapie, lázně, lymfo-taping



CDT = komplexní dekongestivní terapie

➢ 1. fáze – intenzivní

redukce edému

lymfodrenáže denně + bandáže

možno za hospit. (VZP – podmínka pro

schválení Lymfovenu na domů)

➢ 2. fáze – udržovací

komprese, lymfodrenáže (cca 1x týdně)

cvičení, režimová opatření



Lymfodrenáže u lymfedému (!)-

poznámky

➢ Nedělat v kosmetických salonech

➢ Nedělat přístrojové bez manuálních nebo

aspoň bez rozmasírování tributárních uzlin

(riziko: otok genitálu – neléčitelný)

➢ Lymfedém:

Man = 1 hod.,  přístr. = ¾ hod.- 1 hod.



Manuální lymfodrenáže

➢ Různé techniky:

ČR, Rakousko, Německo – složitější

SR, USA – jednodušší (prof. Iker)

➢ Sestavy jemných hmatů („hlazení“ – nebolí !!)

effleurage (efloráž)

stojící kruhy

hmat pumpovací, vypuzovací, otáčivý, příčný



Přístrojové lymfodrenáže

➢ Lymfoven – lze 

předepsat i pro 

domácí léčbu!

➢ (doplatek pac.     

➢ 4400,- Kč)



Přístrojové lymfodrenáže

➢ Vždy musí být doplněny o rozmasírování

tributárních mízních uzlin:

1. Krk („profundus – terminus“)

2. Třísla

3. Případně prodýchat břišním dýcháním

Toto se učí i pacient pro domácí použití Lymfovenu



Lymfodrenáže - kontraindikace
Abs

Neléčená ICHS

Akutní infekce (až po týdnu po dobrání ATB lze)

Renální nebo hepatální selhání

Hypertyreóza (po strumektomii lze)

Hypersenzitivní karotický sinus, arytmie (AV bl)

Nekompenzovaná hypertenze

Nestabilní hypotyreóza (stabilní není KI)

Nedoléčená malignita (!)

Akutní tromboflebitida a flebotrombóza (3 měs.)

ICH DKK - ischemie

Rel

Maligní lymfedém

Věk nad 60 let (dělat UZ karotid)



Kompresivní terapie

➢ Bandáže

jednovrstevné

vícevrstevné

➢ Kompresivní punčochy 

(graduovaná komprese – největší síla

komprese u kotníku 100%, proximálně

klesá až na 50%) 



KOMPRESIVNÍ   TERAPIE

• zabraňuje  zvýšené  kapilární filtraci 

• napomáhá rezorpci extravazální tekutiny do žil. systému

• zvyšuje účinnost svalově žilní pumpy

Druhy obinadel:

krátkotažná - otoky lymfatické, (žilní), lze i na noc

střednětažná

dlouhotažná – po úrazech, nelze na noc 

(na 1 bérec aspoň dvě obinadla - šíře 10, 12, 14 cm)



Komprese - bandáže

žádná u ABI pod 0,5

akutní bakter.a mokvající infekce kůže

alergie (na akcelerátory pryže)

Ideal-Flex I.tř.  15-25mmHg   např u žilního vředu + současné ICH DKK,

ABI O.5-O,8, u algických pacientů

(jinak jen v ortopedii, u spf.flebitid)

„Kupte si elastik!“ – tedy neplatí !

Lenk Ideal II.tř. 35-45mmHg  potromb.sy, žilní ulkus, žilní otok=flebedém

Raucodur III.tř. > 45mmHg obézní, CDT, imobilní s lymfedémem



Celona

➢ Vata pod bandáže

➢ Brání vzniku zářezů



Mobiderm

➢ Speciální „masírující“ hmota pod bandáže



Komprese - punčochy

➢ Standardní (kruhové pletení)

II.třída u 70-80%

III.třída u 20-30% pac.

➢ Kruhové pletení na míru

➢ Ploché pletení (asymetrický lymfedém)

➢ Pokud „nic nesnese“ –

veškeré naše snažení nemá smysl 



Navlékací pomůcky
Sigvaris – Doff´n Donner        Stock Donner

(ČR – Eureka)



Lymfo-taping

➢ V praxi jen jako dočasná náhrada komprese



Péče o kůži

➢ Hygiena

➢ O končetiny se starat víc než o obličej

➢ Teplota vody max 30 st.C

➢ Krémy s kyselým pH

➢ Dezinfekce při sebemenším poranění

(riziko erysipelu:  tinea, ragády)

➢ Pedikúra (vzhled nehtů) – „test“ pacienta



Cvičení

➢ Bazén – jen z vlast.přesvědčení, čistá voda

- teplota 25-28 st.C

- bez komprese (tlak vody = III.tř.)

➢ Cvičení – s kompresí (masáž – 2x vyš.tlak)

- 2-3x denně 20 minut

- nordic walking, dech.cvičení, různé

pomůcky (gymball,klíny,pěn.míčky)



Chirurgická léčba lymfedému

➢ Mikrochirurgické výkony

derivační (lymfo-venózní anastomózy)

rekonstrukční (lymfo-lymfatická anastomoza- bypass

lymfo-veno-lymfatický bypass)

➢ Symptomatické výkony 

debulking (odstranění měkkých tkání)

liposukce

MUDr. Martin Wald

I.chir. klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha



Postřehy z praxe

➢ 9 z 10 gynekologů či onkologů neinformuje pacientky o 
možném vzniku lymfedému po operaci (radioterapii)

➢ Dřív: „daň za vyléčení rakoviny život zachraňujícím

operačním zákrokem“

➢ Dnes: „daň za ignoranci ošetřujícího lékaře,

zdravotnického personálu, pacienta samotného a   

společnosti“    (Prof. B.B.Lee, M.D.) či ještě drsněji:

„Lymfedém není vyléčitelný ale lékařova ignorance ano“

(R.C.Mayall, 1989)



Postřehy z praxe

➢ Řada lékařů z terénu posílá pacienty 

rovnou k lymfodrenážím s dg „otoky DKK“

➢ Takto naše lymfoterapeutky zachytily již

řadu kontraindikovaných pacientů

(nedoléčené malignity, zánětlivé stavy, 

CLL, thyreopatie, renální,kardiální otoky,

Klippel-Trenaunay syndrom atd.)



Postřehy z praxe

➢ Máte lymfedém – „noste punčochu a berte Detralex“ –
chyba !  (byť se obojí užívá,chybí komplexní přístup)

➢ Správný postup:

1.    Buď poslat pacienta do lymfologické ambulance

NE k lymfodrenážím ale k

„lymfologickému vyšetření“ nebo

„terapii lymfedému“ – kvůli pojišťovnám !

2.    Nebo absolvovat certifikovaný kurs lymfologie a pak se 
postarat o pacienta sám spolu s lymfoterapeutkou
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