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Abstrakt 

Lymfedém je chronické progredující onemocnění, se kterým je spojeno značné 

množství komplikací různé závažnosti. Sekundární lymfedém po operaci prsu je jednou 

z nejčastějších komplikací léčby maligních onemocnění prsu, má značný vliv na 

každodenní aktivity pacientek. Snažila jsem se práci pojmout komplexně a popsat 

lymfedém v bio-psycho-sociálním kontextu. V jednotlivých kapitolách této práce jsem 

popsala anatomii lymfatického systému, fyziologii a patofyziologii lymfatického 

systému, stádia, komplikace a metody měření lymfedému. V dalších kapitolách jsem se 

zabývala možnostmi léčby lymfedému s důrazem na fyzioterapeutické postupy, které 

jsou dnes obecně uznávané, i a ty, které jsou považovány spíše za doplňkové postupy či 

jejichž přínos je nutné ověřit. Popsala jsem i léčbu farmakologickou či chirurgickou. 

V práci jsem zmínila i psychosociální aspekty sekundárního lymfedému.  
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Abstract 

The lymphedema is a chronic progressive disease connected with a great amount of 

complications of various severity. The secondary lymphedema occuring after a mamma 

ablation is one of the most frequent complication during the treatment of malign 

diseases of the mamma and it influences greatly the everyday activities of the patients. 

My intention was to describe the theme in its complexity and to depict the lymphedema 

in a bio- psycho- social context. The chapters of this work deal with the anatomy, 

physiology and patophysiology of the lymphatic system, the stages, complications and 

methods of assessing the lymphedema. Further chapters are addicted to possibilities of 

the treatment of the lymphedema. Emphasis is put on the physiotherapeutic methods, 

some of which are recently widely acknowledged and some of which are considered 

complementary, or there is still a necessity to verify their effectivity. I also described a 

pharmacological and surgery treatment of the lymphedema. In the work there are also 

mentioned psycho- social aspects of the secondary lymphedema. 
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CÍLE  

Cílem této bakalářské práce je: 

• shrnout poznatky o sekundárním lymfedému po operaci prsu, anatomii 

lymfatického systému příčinách jeho vzniku, fyziologie a patofyziologie, 

stádiích a komplikacích  

• shrnout poznatky o možnostech léčby sekundárního lymfedému s důrazem na 

fyzioterapeutickou léčbu, srovnání přínosů terapií a jejich případných rizik 
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ÚVOD 

Rakovina prsu je v současnosti jedno z nejčastějších maligních onemocnění v 

České Republice. V letech 2005 - 2009 představovalo téměř 25% všech nově 

diagnostikovaných malignit v ČR a v období od roku 1977 - 2008 se incidence 

zhoubných nádorů prsů zvyšuje. Zároveň se snižuje mortalita, roste tedy počet žen 

ohrožených vznikem sekundárního lymfedému horní končetiny. V současné době se 

zároveň snižuje věk pacientek s diagnózou maligního nádoru prsu (www.linkos.cz/). 

Pro maximálně efektivní terapii lymfedému je nutná dobrá informovanost pacientek, 

které musí dobře znát omezení v jejich běžných každodenních aktivitách a musí znát i 

aktivity, které jsou pro ně naopak vhodné. V současné době mohou pacientky získat 

informace z mnoha zdrojů (literatura, internet, atd.), nezastupitelnou roli hrají sdružení 

(např. MammaHELP). Největší váhu mají však stále informace poskytnuté ošetřujícím 

lékařem a terapeutem, kteří musí mít o problematice co nejširší přehled, sledovat 

nejnovější trendy v léčbě lymfedému i léčbě maligních nádorů prsu. 

V této práci jsem se v první části zaměřila na popis anatomie, fyziologie 

a patofyziologie lymfatického systému. V druhé části jsem se zabývala terapií 

lymfedému. Zmiňuji (kromě fyzioterapeutických postupů) i terapii operační 

a farmakologickou, protože se domnívám, že v budoucnu budou obě tyto metody více 

a více indikované a bude přibývat pacientek léčených těmito postupy. 

Během mého studia jsem se s pacientkami s diagnózou sekundárního lymfedému 

setkala především v soukromých ambulancích, kde byla z terapeutických postupů 

nejvíce využívána přístrojová lymfodrenáž. Začala jsem se více zajímat i o další 

možnosti ovlivnění lymfedému, úspěšnost jednotlivých postupů, postupech 

v diagnostice lymfedému, a získané informace mě velmi zaujaly. Navíc se domnívám, 

že se jedná o oblast velmi aktuální a rychle se vyvíjející.  
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1 ZÁKLADY LYMFOLOGIE - SYSTÉM LYMFATICKÝCH 

CEST   

   Lymfatický systém se skládá z lymfatických cév různých velikostí (viz. níže 

v textu) a lymfatických uzlin. Lymfatické cévy začínají slepě téměř ve všech tkáních 

lidského těla, kolem jednotlivých orgánů tvoří sítě a odvádějí lymfu do krevního řečiště. 

Lymfatický systém za fyziologických podmínek nekomunikuje s krevním řečištěm, 

s výjimkou terminálního úseku ductus thoracicus a truncus lymphaticus dexter, které 

ústí do soutoku velkých žil vena subclavia a vena jugularis interna.V průběhu cév jsou 

lokalizovány lymfatické uzliny, ve kterých dochází k filtraci lymfy a které tak plní 

imunitní funkci. Svou funkcí a vzhledem se lymfatické cévy podobají krevnímu řečišti. 

Na rozdíl od něj se však jedná o systém otevřený. Lymfatický systém nemá žádnou 

obdobu srdeční pumpy a posun lymfy (který je mnohem pomalejší než rychlost 

transportu krve) se děje pomocí fyzikálních a chemických sil. Odlišnosti ve funkci 

a stavbě těchto dvou systémů vedou k odlišnému spektru nemocí. Kromě cév a uzlin se 

lymfatický systém skládá z thymu, sleziny, Peyerových plaků a lymfatické tkáně 

vyskytující se mimo jiné i v plicích, játrech apod.  

 
Obrázek 1. Schématické zobrazení systému lymfatických cév, uzlin a orgánů souvisejících s lymfatickým 
systémem v lidském těle. (zdroj: http://sorayasaraswati.com/detox-your-lymphatic-system/) 
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    Lymfatické cesty morfologicky rozdělujeme na mízní kapiláry, sběrné mízní 

cévy- kolektory a mízní kmeny. Někteří autoři mezi samostatné morfologické celky řadí 

i prelymfatické prostory a lymfatické prekolektory. Lymfatické cévy jsou přítomny ve 

většině tkáních lidského těla s výjimkou některých avaskulárních struktur (vlasy, 

rohovka,epidermis, některé typy chrupavek apod.), z vaskulárních tkání se lymfatika 

nevyskytují také v nervové tkáni, kostní dřeni a v nitru jaterního lalůčku. Jejich hustota 

je značně variabilní a pro každého jednotlivce jedinečná. Zdá se, že některé rozdíly jsou 

závislé také na pohlaví jedince, obecně lze říci, že u mužů je hustota lymfatických cév 

vyšší. V neposlední řadě je hustota závislá i na druhu tkáně a lokalizaci odebíraného 

vzorku. S věkem se hustota lymfatických cév fyziologicky snižuje. 

   Posloupnost mízního systému je následující: prelymfatické prostory -

lymfatické kapiláry – prekolektory – kolektory – uzliny - hlavní kmeny - žilní systém 

(Eliška - In Benda, 2008).  

 

1.1 Prelymfatika 

  Prelymfatika jsou funkční, nikoliv anatomickou součástí lymfatického systému. 

Jedná se o tkáňové prostory ohraničené elastickými a kolagenovými vlákny tak, že 

prostorovým uspořádáním připomínají trubici, kterou proudí tkáňový mok. 

Z anatomického hlediska však nesplňují kritéria mízního systému, tzn. nemají typickou 

stavbu stěn (Eliška - In Benda, 2008). 

 



Bakalářská Práce  Název diplomové práce 

11 

1.2 Lymfatické kapiláry 

   Lymfatické kapiláry začínají slepě v tkáňových prostorech jako „váčky“, které 

přecházejí do tvaru trubice a tvoří sítě rete lymphocapillare. Tvar takto vzniklé sítě 

přitom závisí na tkáni, ve které se nachází. Mízních kapilár je přibližně stejné množství 

jako krevních kapilár (s výjimkou tkání uvedených výše). Mízní kapilára je tvořena 

jednou vrstvou endotelových buněk a lamina basalis. Lamina basalis je tenká vrstva 

extraceculárního materiálu viditelná pouze v elektronovém mikroskopu. Tato struktura 

od sebe odděluje různé typy tkání a slouží jako „konstrukce“ pro určitý typ buněk 

(v lymfatické systému jsou to buňky endotelové) (www.wikiskripta.eu). Na rozdíl od 

laminy v krevní kapiláře je lamina v kapiláře mízní neúplná, perforovaná či 

fenestrovaná. Bazální membrána (struktura tvořená obvykle několika lamina basalis, je 

viditelná i pod normálním mikroskopem) lymfatické kapiláry je tvořena dvěma 

vrstvami. Funkcí bazální membrány je pomocí vláken kontrolovat šířku 

interendotelových štěrbin a udržovat lymfatickou kapiláru stále otevřenou. Kontakty 

mezi endotelovými buňkami tvoří jednoduché spoje, kdy se sousední buňky svými 

výběžky dotýkají či překládají. Při kontrakci endotelových buněk tak dochází ke vzniku 

interendotelových kanálů. Tyto kanály umožňují vstup tkáňového moku, 

vysokomolekulárních látek a buněk (fyziologicky např. makrofágy, leukocyty, 

lymfocyty) do lumen mízní kapiláry. Na kontrakci má vliv množství tekutiny, obsah 

bílkovin, tlak mezibuněčné tekutiny a funkční stav vláken basální membrány (Eliška - 

In Benda, 2008). 

 

1.3 Lymfatické prekolektory 

   Lymfatické prekolektory, označované také jako lymfatické postkapiláry, se 

strukturně podobají jak kapilárám, tak kolektorům. Na rozdíl od kapilár obsahují 

kolektory značné množství chlopní, které zabraňují zpětnému toku lymfy (Eliška - In 

Benda, 2008).  
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1.4 Sběrné mízní cévy- collectores lymphatici 

   Kolektory jsou částí mízního systému, kde typicky nalézáme chlopně. Nad 

chlopněmi se stěna cévy dilatuje, což způsobuje korálkovitý vzhled cévy a její 

nepravidelný průsvit. Část kolektoru mezi dvěma chlopněmi nazýváme lymphangion. 

Průběh kolektorů je nepravidelný, s mnoha kolaterálami. V průběhu kolektorů jsou 

umístěny mízní uzliny (Eliška - In Benda, 2008).  

 

Obrázek 2 Lymfangion (zdroj: http://fr.wikipedia.org /wiki/Lymphangion) 

1.5 Mízní kmeny- trunci lymphatici 

   Stavba stěn mízních kmenů je podobná stavbě stěn malých žil. Vznikají 

spojením mízních kolektorů a dále se potom spojují až do dvou hlavních mízních 

kmenů- ductus thoracicus (ústí do soutoku žil vena jugularis interna sinistra a vena 

subclavia sinistra) a ductus lymphaticus dexter (ústí do soutoku vena jugularis interna 

dextra a vena subclavia dextra). (Eliška - In Benda, 2008).  
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1.6 Lymfatická uzlina- nodus lymphaticus 

   Lymfatická uzlina je opouzdřený shluk buněk (B - a T - lymfocytů). Tvar uzlin 

je ledvinovitý až oválný. Na konvexní straně do uzliny vstupuje několik aferentních 

(přívodných) mízních cév, na konkávní straně odstupuje jedna až dvě eferentní 

(odvodné) cévy.  

   Uzliny mají funkci filtrační a imunobiologickou. Imunobiologická funkce 

spočívá ve tvorbě protilátek, filtrační funkce zajišťuje vychytávání částic (nejčastěji 

bakterií), které se dostaly do mízního systému. V uzlinách mohou takto být vychytávány 

i rakovinné buňky. Část z nich je zničena T - lymfocyty, některé se však pomnoží 

a mízním systémem metastazují dál. Za regionální uzliny označujeme takové uzliny, 

které odvádějí tkáňový mok z určité oblasti zvané tributární oblasti (například pro horní 

končetinu, prso a laterální stranu hrudníku jsou regionální uzliny lokalizované v axile). 

Tyto uzliny jsou při šíření patologického procesu zasaženy jako první. Jako 

sentinelovou označujeme uzlinu, do které při šíření nádorů první metastazují rakovinné 

buňky. Určujeme ji pomocí barviva či chemických látek obsahujících radionuklidy 

vpravených do nádorů. Stanovení pozitivity sentinelové uzliny (tzn. pokud v ní 

nalezneme rakovinné buňky) je zásadní pro vhodný výběr další terapie (Eliška - In 

Benda, 2008; Elišková - In Naňka, 2009; Wald - In Benda, 2008). 

 



Bakalářská Práce  Název diplomové práce 

14 

Obrázek 3 Lymfatická uzlina (zdroj. http://au.hypervibe.com/blog/lymphatic-drainage-massage-why-do-we-
need-it/) 

 
Obrázek 4 Schématické zobrazení odebírání vzorků z označené sentinelové uzliny. (zdroj: 
http://www.cea1.com/anatomy-sistems/lymph-nodes-pic/attachment/lymph-nodes-pic/) 

 

 
Obrázek 5 Vzhled označené sentinelové uzliny. (zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel_lymph_node) 
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1.7 Lymfa 

   Lymfa je čirá, bezbarvá tekutina vznikající z tkáňového moku. Ten je tvořen 

částečně buňkami a částečně je filtrován z plazmy přes stěnu krevních kapilár. Společně 

s plazmou jsou z kapilár filtrovány i některé bílkoviny, steroidní hormony, železo, měď 

a vápník. Lymfa tvořená v trávicím ústrojí se nazývá chylus, kromě výše zmíněných 

látek obsahuje také cholesterol a mastné kyseliny. To způsobuje její mléčné zakalení. 

Do lymfatického systému vstupují i buňky (lymfocyty, leukocyty a makrofágy). Během 

maligního onemocnění do lymfatického systému vstupují a šíří se jím i rakovinné buňky 

(Elišková - In Benda, 2009). 

 

1.8 Regenerace lymfatických cév a uzlin 

   K poškození nebo až k odstranění lymfatických cév a uzlin dochází nejčastěji 

při operační léčbě nádorových onemocnění. V lidském organizmu existuje několik 

procesů, jak tento defekt vykompenzovat.  

   Jedním z kompenzačních mechanizmů lidského těla je tvorba nových cév, 

které „rostou“ z poškozené cévy několik milimetrů až centimetrů pod místem přerušení, 

které je „ucpané“ fibrinovými vlákny. Nové cévy prorostou až k centrálnímu pahýlu, 

poté se začne zvětšovat jejich průřez a stávají se funkčními. Bohužel jsou vždy méně 

funkční než původní céva. Svou stavbou a průřezem připomínají spíše lymfatickou 

kapiláru než kolektor, míza těmito úseky protéká pomaleji a může i stagnovat. Další 

možností je využití již existujících kolaterálních cév, které zmohutní a zapojí vlastní 

kompenzační mechanizmy (vyšší frekvence kontrakce lymfangionů, atd viz předchozí 

text). Zda to bude dostačující nebo časem dojde i u těchto cév k přetížení a poruchám 

funkce záleží na mnoha faktorech, mezi jinými i na počtu existujících kolaterál 

a nárokům organizmu. Třetí možností je vytvoření lymfovenózních anastomos, které 

odvádějí lymfu rovnou do žilního řečiště. Těchto anastomoz se však tvoří málo 

a obvykle mají velmi malý průsvit (30 - 50 mikronů), takže samy nejsou dostatečnou 

kompenzací za poškozené cévy. 
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   Pokud dojde k odstranění lymfatických uzlin, je tento krok nezvratný, protože 

nové uzliny se v lidském těle netvoří. Z lymfoidních buněk obsažených v podkožním 

vazivu mohou vznikat drobné (několik milimetrů velké) organizované ostrůvky 

lymfoidní tkáně a tyto ostrůvky mohou být i napojeny na mízní řečiště, nezačnou však 

plnit filtrační funkci uzlin (Eliška - In Benda, 2008). 

  



Bakalářská Práce  Název diplomové práce 

17 

2 FYZIOLOGIE  A PATOFYZIOLOGIE  MÍZNÍHO  

OBĚHU 

 

   Mízní oběh začíná systémem lymfatických kapilár, které ve tkáních absorbují 

tekutinu a některé makromolekulární látky. Přestup těchto látek umožňuje stavba 

mízních kapilár (kapitola 1.2 Lymfatické kapiláry), posun je ovlivněn mnoha faktory. 

Níže popsané mechanizmy platí pro funkční systém bez anatomických a fyziologických 

odchylek. 

   Při nahromadění makromolekulárních látek ve tkáni stoupá i množství 

osmoticky přitahované vody a tak dochází ke zvyšování tkáňového napětí. Napětí se 

z tkáně přenáší na mízní kapiláru pomocí ukotvujících elastických vláken, spojujících 

intersticionální tkáň s endotelovými buňkami stěny kapiláry. Dojde k otevření 

interendotelových spojů a pomocí existujícího rozdílu hydrostatického tlaku proudí 

tkáňový mok z okolního prostředí do kapiláry. Naplnění kapiláry má za následek vznik 

přetlaku v ní a dojde k uzavření interendotelových štěrbin. Odčerpáním části tkáňového 

moku dojde ke změně tkáňového napětí, které vede k posunu mízy kapilárou. Na 

posunu mízy vyššími etážemi mízního systému se podílí několik fyziologických 

procesů. Jedním z nich je schopnost lymfangionů kontrakce, a tím posunu sloupce mízy, 

kterou obsahuje. Podmínkou je adekvátní množství mízy. K posunu také přispívá síla 

zvaná vis a tergo, neboli síla vzniklá nově vytvořenou tekutinou (nasátím tkáňového 

moku do kapiláry), která posunuje mízu, která je již v systému obsažena. Významnou 

roli mají i lymfokinetické faktory, mezi které řadíme svalové kontrakce, pulzace 

okolních krevních tepen, změny tlaku v tělních dutinách, nasávací účinek způsobený 

negativním tlakem v žilách, do kterých terminální úseky lymfatického systému ústí, 

i funkci samotných orgánů (např. peristaltické pohyby střev). Nezbytnou podmínkou 

pro posun lymfy je také domykavost chlopní, které zabraňují retrográdnímu toku. 

Správná funkce chlopní je nejčastěji narušena dilatací lymfatických cév (Benda, 2008). 
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   Principem poruch lymfatického oběhu je nepoměr mezi množstvím 

intersticiální kapaliny a transportními možnostmi systému. K tomu může dojít zvýšenou 

produkcí tkáňového moku nebo, častěji, poruchou lymfatických cév. Cévy mohou být 

nedovyvinuté a málo funkční, mohou obsahovat překážku bránící toku lymfy (zánět, 

jizva) nebo mohou úplně chybět (operační výkon, vrozená vada). Dochází k maximální 

dilataci a plnění zbylých funkčních cév, to vede zpočátku k aktivaci kompenzačních 

mechanizmů a častější kontrakci lymfangionů. Po určité době jsou však i kompenzační 

mechanizmy vyčerpány, frekvence kontrakcí se postupně snižuje a může dojít až 

k úplné stáze lymfy. Tím se zvyšuje intralymfatický tlak, dochází k dilataci cév 

a narušení funkce chlopní. Při dilataci kapiláry také dochází ke zvětšování mezer mezi 

endotelovými buňkami, vznikají tak další interendotelové štěrbiny, které se však nejsou 

schopny uzavřít. Tkáňový mok takto vzniklým prostorem „protéká“ místo toho, aby byl 

odváděn (Consensus, 2013; Benda, 2008; Cohen, 2001). 

   V tributární oblasti takto postižených lymfatických cév dochází ke stáze 

tkáňového moku s postupně se zvětšujícím obsahem makromolekulárních látek, které 

jsou stále osmoticky aktivní a váží vodu. Postupně tak vzniká vysokoproteinový otok - 

lymfedém.  

 

 

2.1 Lymfedém 

   Lymfedém je nebolestivý, chladný, bledý otok, v počátečních stádiích 

palpačně měkký až pastózní, v pozdějších stádiích tuhý a fibrózní. Vzniká jako reakce 

na nerovnováhu mezi transportní kapacitou systému a tvorbou tkáňového moku. Jde 

o závažné, chronicky probíhající onemocnění.  

   V průběhu onemocnění postupně dochází k otokům především kůže a podkoží, 

končetina zvětšuje svůj objem, vyrovnávají se na ní fyziologické kožní rýhy a dochází 

ke zvýrazňování kožních převisů. Kombinací těchto procesů je končetina ztrácející své 

kontury. Pokožka může být suchá, hyperkeratotická (ztluštělá a více zrohovatělá), 

dochází k rozvoji tzv. pomerančové kůže (Benda, 2008). 

 

Etiologie 
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   Lymfedém se nejčastěji dělí podle příčiny vzniku (primární, sekundární) či 

místě postižení (distální, proximální).  

   Podle příčiny vzniku dělíme lymfedém na primární a sekundární: 

Primární lymfedém: Příčinou vzniku je vývojová porucha lymfatického systému. 

Pro některé typy primárního lymfedému je typický rodinný výskyt. Otok vzniká 

většinou spontánně, bez zjevné příčiny, v distálních partiích končetiny, odkud se šíří 

proximálně (Benda, 2008). Podle věku manifestace se primární lymfedém rozděluje na 

lymphoedema congenitale (přítomný již při narození), lymphoedema praecox 

(manifestace před 35. rokem věku) a lymphoedema tardum (manifestace po 35. roce 

věku). Další klasifikace vychází y lymfografického nálezu. Jedná se o aplastický 

lymfedém (nezobrazují se žádné lymfatické cesty), hypoplastický lymfedém (menší 

množství lymfatických cest, než je norma), hyperplastický lymfedém (vetší počet 

normálních nebo širších lymfatických cév). Existují i další možnosti klasifikace 

založené například na lokalitě postižení, způsobu dědičnost apod. (Klauzová, 2010) 

Sekundární lymfedém: Tento typ lymfedému je podmíněn sekundární 

postižením mízního systému způsobujícím uzávěr či blokádu lymfatických cév 

(radikální onkochirurgický výkon, radioterapie, zánět, trauma, malignita,…). Dochází 

k lymfatické hypertenzi, poté k lymfangiektázii (rozšíření lymfatických cév), valvulární 

(chlopňové) insuficienci až k retrográdnímu (zpětnému) toku lymfy. Sekundármí 

lymfedém vzniká pod místem obstrukce (obvykle distálně) a šíří se retrográdně.  

   Jako zvláštní podtyp lymfedému můžeme uvést maligní lymfedém. Jedná se 

o proximálně začínající jednostranný lymfedém. Je podmíněn buď primárním 

nádorovým onemocněním a jeho následným šířením mízními cestami 

(lymphangiomatosis carcinomatosa), recidivou původního nádoru či metastázemi. 

Charakteristická je pro něj rychlá progrese (během týdnů), rychlé šíření a bolesti. 

(Benda, 2008) 

    

2.1.1 Stadia a komplikace lymfedému 

   Z klinického hlediska můžeme lymfedém rozdělit do čtyř stádií: 
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0. stádium, latentní lymfedém - Transportní kapacita lymfatického systému je 

v určité oblasti narušená (a tím snížená), ale její funkce je dostačující. Nevzniká 

klinicky patrný otok (Benda, 2008). Pacientka může udávat neurčité bolesti, pocit tlaku, 

tíhy či napětí, vyšší únavnost proti druhé straně v postižené oblasti - nejčastěji 

v končetině (Wald, 2009). 

1. stádium, intermitentní lymfedém - Stejně jako v 0. stádiu je (snížená) 

transportní funkce lymfatického systému a lymfatická drenáž v rovnováze, nicméně při 

zvýšené produkci tkáňového moku dochází ke tvorbě reverzibilního otoku. Otok se 

objevuje typicky večer a mizí po elevaci končetiny.  

2. stádium, chronický lymfedém - Transportní kapacita mízního systému je 

nedostatečná, projevuje se vznikem trvalého otoku. Otok je provázen chronickým 

zánětem a fibrotickou přestavbou edematózních tkání (Benda, 2008). Klinicky se 

projevuje jako bledý, tuhý, špatně stlačitelný otok, který omezuje hybnost daného 

tělního segmentu. Kůže je ztluštělá, místy s ložisky hyperkeratózy.  

3. stádium, elefantiáza - Monstrózní otok s úplně zfibrotizovaným podkožím, 

způsobující úplné omezení hybnosti kloubů v postižené oblasti (Wald, 2009).  

   Lymfedém, stejně jako většina chorob, má řadu komplikací, které mohou 

pacientkám výrazně snižovat kvalitu života. Mezi nejčastější patří komplikace kožní, 

neurologické a ortopedické. Vzácná, ale velmi závažná, jsou maligní onemocnění 

v terénu edematózní tkáně. 

   Kožní onemocnění, především infekce, patří mezi nejčastější komplikace 

lymfedému. Pokožka na postiženém segmentu těla je více náchylná k infekcím, je proto 

nutná zvýšená pozornost v péči o ní. Pacientkám doporučujeme používat mýdla 

a tělovou kosmetiku šetrnou k přirozeně kyselému pH pokožky, které působí 

antibakteriálně a antimykoticky. Důležitou součástí péče o pokožku je i okamžité 

ošetření všech drobných poranění a oděrek. 

 
Obrázek 6 interdigitální mykotické onemocnění. (zdroj: http://e-kulturistika.cz/view.php?nazevclanku=plisen-
nohou-mykoza-tinea-pedum-jak-se-chranit&cisloclanku=2009010004) 
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   Jednou z nejčastějších kožních chorob u pacientek s lymfedémem je erysipel. 

Jedná se o akutní infekční onemocnění kůže způsobené streptokoky. Infekce se do těla 

dostává v místě, kde je postižená kožní bariéra (drobná poranění) a dále se šíří 

lymfatickým řečištěm. Klinicky rozlišujeme prodromální fázi a klinickou manifestaci 

kožních příznaků. Mezi příznaky prodromální fáze patří zimnice, třesavka, vysoké 

teploty a někdy nevolnost se zvracením. Do 24 - 48 hodin od prvních příznaků dochází 

ke klinické manifestaci kožních symptomů, mezi které patří napětí a bolestivost kůže, 

otok a zčervenání (erysipel) ostře ohraničený od zdravé pokožky. Erysipel se léčí 

podáváním antibiotik, někdy je nutná hospitalizace. V důsledku rozvoje infekce 

v tkáních postižených lymfedémem dochází k dalšímu zhoršení kapacity mízního řečiště 

a k progresi lymfedému (Benda, 2008). 

 

 
Obrázek 7 Erysipel (zdroj: http://www.relaxsobeslav.cz/viopraxe.php) 
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   Některé další komplikace: 

Tinea pedum - Interdigitální mykózy jsou u pacientů s lymfedémem jednou 

z nejčastějších komplikací. Objevují se převážně na dolních končetinách. K jejich 

rozvoji výrazně přispívá vlhké a teplé prostředí obuvi, každodenní aplikace 

kompresivních punčoch. Mezi významné rizikové faktory patří chronická žilní 

insuficience a snížená imunita pacienta. Interdigitální mykózy se léčí nejčastěji 

lokálními antimykotiky, důležitá je prevence. Mezi režimová opatření patří dezinfekce 

obuvi, ponožek a kompresivních pomůcek, správné hygienické návyky, aplikace 

interdigitárních gázových záložek do uzavřené obuvi či kompresních punčoch 

s uzavřenou špičkou (Benda, 2008).  

Overload (WEB syndrom) - Přepětí či přetlak v aferentní lymfatické cévě tvořící 

bolestivý „pruh“, který běží přes axilu na vnitřní stranu paže až na předloktí, zápěstí či 

do prstů. Může omezovat hybnost v daných kloubech. Klinicky je nutné odlišit WEB 

syndrom od lymfangoitidy, syndromu karpálního tunelu či epikondylitidy.  

Lymfatická píštěl (lymphorrhea) vzniká při výrazném či náhle vzniklém přetlaku 

lymfy v postižené oblasti.  

Stewart-Treves syndrom - Lymfangiosarkom vyvíjející se u pacientů 

s mnohaletým lymfedémem.  

Verrucsis lymphostatica - Shluky drobných bradavičnatých výběžků objevující 

se na kůži segmentů těla postižených chronickým lymfedémem. Mohou být místem 

vstupu infekce do těla (Wald, 2009). 

 

2.1.2 Etiopatogeneze sekundárního lymfedému po komplexní léčbě karcinomu 

prsu 

   Sekundární lymfedém v tomto případě vzniká kvůli přerušení toku lymfy 

směrem centripetálním v důsledku odstranění a/nebo ozáření lymfatických uzlin a cév. 

Dalším důvodem může být fibrotická přestavba tkání, které poté stlačují mízní cévy.  

   Vždy se jedná o nízkoobjemové městnavé selhání lymfatického systému. To 

znamená, že lymfedém vzniká i při normální tvorbě intersticiální tekutiny, protože 

narušený mízní systém není schopen ani tuto „nálož“ tekutiny odvést. Další změny, ke 

kterým dochází vlivem městnání lymfy, se shodují se změnami popsanými v kapitole 

2.1.2. Stadia a komplikace. Takto vzniklé změny se vzájemně potencují a zhoršují další 

průběh onemocnění. (Wald, 2009) 
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   Výskyt lymfedému u pacientek, u kterých léčíme karcinom prsu, závisí na 

zvoleném způsobu léčby, včasném záchytu případného lymfedému už v latentním stádiu 

(viz. níže) a na délce doby, po kterou pacientku sledujeme.  

   Lymfedém u pacientek po operaci prsu můžeme dělit podle doby vzniku na 

akutní a chronický: 

Akutní lymfedém vzniká bezprostředně po operaci či ozáření. Jeho výskyt je 

méně častý na horní končetině, ale častý v oblasti prsu v souvislosti s jeho radioterapií. 

(Wald, 2009) 

Chronický lymfedém je typický svým pozvolným nástupem, otok vzniká 

v delším časovém úseku. 

 
Obrázek 8 Zobrazení drenáže oblasti mammy, aplikace látek sloužících k označení sentinelové uzliny. (zdroj: 
http://www.primehealthchannel.com/sentinel-lymph-node.html) 
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2.1.3 Prevalence lymfedému 

 

   Navzdory velkému množství studií, zabývajících se prevalencí lymfedému, je 

velmi obtížné stanovit prevalenci. Na vzniku lymfedému se podílí mnoho různých 

faktorů souvisejících s genetickými faktory pacientky, typem a stagingem nádoru, 

terapií rakoviny, aktuálním zdravotním stavem pacientky, věkem pacientky a jejími 

zájmy, vzděláním, věkem a podobně. 

  Petrek (2001) dále řadí mezi etiologické faktory podílející se na vzniku 

lymfedému infekce či zranění končetiny a vznik nadváhy během terapie. Ze skupiny 

263 nahlásilo 77 procent účastnic studie vznik lymfedému do 3 let po ukončení léčby 

(autoři studie tento lymfedém označují jako časný lymfedém), u zbývajících pacientek 

se lymfedém rozvinul u přibližně dalších (deseti) žen v intervalu každých 5 let 

(hodnoceno po dobu 17 let). Do studie byly zahrnuty pacientky, které podstoupily 

operační léčbu rakoviny v letech 1976 až 1978. 

   Jeden z faktorů, který by mohl mít vliv na prevalenci lymfedému, je určení 

sentinelové uzliny. McLaughlin (2008) srovnává skupinu pacientek, která podstoupila 

biopsii sentinelových uzlin (průměrně 3 - 4 odstraněné uzliny) a které podstoupily 

disekci axilárních uzlin včetně sentinelových uzlin (průměrně odstraněno 19 - 22 uzlin). 

Ve skupině s biopsií sentinelových uzlin se lymfedém rozvinul u 5% žen, ve skupině 

s disekcí uzlin se rozvinul u 16% žen. Včasný záchyt nádoru, který umožňuje méně 

radikální zákrok, podle této studie snižuje pravděpodobnost vzniku lymfedému. 

   Hayes (2008) dokazuje, že na vzniku lymfedému se výrazně podílí i dosažené 

vzdělání a rodinné zázemí. Podle autorů studie tento rozdíl ale nebyl signifikantně 

výrazný. 
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2.2 Měření lymfedému 

 

   Nezbytnou součástí hodnocení úspěšnosti léčby je přesné a pro pacienta 

subjektivně přijatelné měření objemu lymfedému. Měření by mělo proběhnout před, 

během a po skončení terapie. Aby mělo měření objektivní vypovídající hodnotu 

a výsledky mohly být použity pro porovnávání přínosů jednotlivých typů terapií, je 

nutné uvádět výsledky standardizovaným způsobem.  

   Pro vyhodnocení lymfedému či zobrazení lymfatického systému a tkání 

v (nejen) končetině postižené lymfedémem lze využít: měření obvodu končetiny, 

měření objemu pomocí výtlaku vody, ultrazvuk, lymfoscintigrafie, magnetická 

rezonance, bioelektrická impedance apod. (Consensus, 2013). V této kapitole zmiňuji 

jen několik nejběžněji používaných metod. Přesný popis měřících metod přesahuje 

rámec této práce. 

 

 
 

 

2.2.1    Měření obvodu končetin 

Principem této metody je změření obvodu obou končetin na přesně daných 

lokalizacích a jejich následné porovnání. Hodnota, udávaná jako hraniční pro 

diagnostiku lymfedému, není oficiálně stanovena (obvykle se udává rozdíl 2 - 2,5 cm). 

Mezi výhody této metody patří snadná dostupnost pomůcek (flexibilní metr), měření 

nemusí provádět speciálně vyškolený personál a pro pacienty není nijak subjektivně 

nepříjemná. Mezi její nejčastěji zmiňované nevýhody patří možná nepřesnost měření, 

metoda nezohledňuje změny v lymfatické tkáni a některé části končetiny (typicky prsty) 

nejsou obvykle zařazeny do měření. Taylor (2006) uvádí, že určení lokalizací pro 

měření vycházející z anatomických ukazatelů (např. olekranon, processus styloideus 

ulnae apod.) je přesnější než orientace podle konečků prstů. 
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2.2.2    Měření výtlakem vody 

Při tomto měření se obě končetiny ponoří do nádrže s vodou a případný otok se 

vypočítá jako rozdíl v objemu vytlačené vody. Nevýhodou této metody je, že do nádrže, 

které jsou v současnosti obvykle používány, pacientky nedokážou ponořit celou 

končetinu. Při opakovaném měření u jedné pacientky je vhodné určit podle 

anatomických parametrů bod, po který je končetina ponořena (Taylor, 2006). 

U ponořené části končetiny nám tato metoda umožňuje změřit celý objem. Nevýhodou 

je, že neobjasní změny ve stavbě tkání. Použití této metody také vyžaduje prostor pro 

umístění nádrže s vodou a manipulace s touto nádrží je obvykle také náročná. Pro 

každého pacienta musí být voda vyměněna a nádrž vyčištěna, aby se předešlo 

případnému přenosu infekce (Damstra, 2006).  

 
Obrázek 9 Zobrazení principu měření pomocí výtlaku vody (http://www.promedxpress.com/products/upper-
extremity-volumeter-hand/) 
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2.2.3 Multifrekvenční bioelektrická impedace  

   Tato metoda funguje na principu odlišné vodivosti elektrického náboje 

různými tkáněmi lidského těla. Metoda se nejvíce používá pro určení obezity, kde s její 

pomocí můžeme určit poměr tuku v lidském těle. Princip odlišné vodivosti tkání 

můžeme použít i pro diagnostiku lymfedému. Cornish (2006) dokazuje, že pomocí 

multifrekvenční bioelektrické impedance (MBI) lze lymfedém odhalit dříve než může 

být klinicky diagnostikován. Podle kontrolní skupiny se během měření MBI zjistilo, že 

„normální“ rozdíl mezi končetinami jedince může být 0,3%. Poté probíhalo měření 

u skupiny pacientek po operaci prsu (celkem 100 žen), u 19 pacientek bylo pomocí MBI 

zjištěno riziko lymfedému a u všech 19 pacientek byl později diagnostikován. Změny ve 

tkáních vedoucí k lymfedému byly pomocí metody MBI odhaleny již o 4 měsíce dříve 

než byly klinicky zjistitelné. 

 

2.2.4  Lymfoscintigrafie 

   Tato metoda spočívá v injekční aplikaci značené chemické látky (radionuklidy, 

lidský albumin, různé emulze) do podkoží. Po určitém časovém odstupu se provede 

vyšetření končetiny pomocí vybrané zobrazovací metody, na výsledném snímku je 

patrná lokalizace aplikované značené látky. Podle tohoto rozmístění můžeme zobrazit 

lymfatické řečiště (lymfatické cévy, uzliny) a orientačně vyšetřit jeho funkci. Tato 

metoda se běžně používá pro určení sentinelové uzliny před operačním výkonem 

(kapitola 1.6 Lymfatická uzlina). Může ale sloužit i jako doplňující metoda při terapii, 

která dokáže zobrazit funkční stav lymfatického systému v končetině postižené 

lymfedémem. (Adams, 2010; www.wikiskripta.eu) 

 
Obrázek 10 Lymfoscintiografie (zdroj: 
https://www.rcsed.ac.uk/RCSEDBackIssues/journal/vol45_6/4560009.htm) 
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Obrázek 11. Výsledek lymfoscintigrafie. Vidíme dva snímky dolních končetin v časovém odstupu 45 a 150 min. 
po aplikaci radiofarmaka. Tmavý kulatý tvar v oblasti paty označuje místo aplikace radiofarmaka, tmavé 
tvary v horní části snímku označují t říselné uzliny. Tmavá šipka na obrázku vpravo ukazuje na stagnaci lymfy 
s radiofarmakem, světlá šipka ukazuje stagnaci lymfy v uzlinách. (zdroj: http://nmt-procedures-
2011.wikispaces.com/Lymphoscintigraphy) 
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3 KOMPLEXNÍ LÉ ČBA LYMFEDÉMU - PŘEHLED  

   

 Principem léčby lymfedému je podpořit zachovalé části lymfatického systému 

a jeho funkce, a tím předcházet otoku nebo už vzniklý otok redukovat. Léčbu můžeme 

rozdělit na konzervativní, chirurgickou a medikamentózní.  

   Je důležité si uvědomit, že v současné době neumíme lymfedém vyléčit, ale 

můžeme jeho vzniku předcházet, již vzniklý otok redukovat či snížit riziko komplikací. 

Při terapii lymfedému platí (stejně jako u většiny chronických onemocnění), že terapie 

je dlouhodobá až doživotní a pro její úspěšnost je klíčová dobrá spolupráce 

a informovanost pacienta. 

 

3.1 Konzervativní terapie 

 

Za standartní léčbu lymfedému se dnes považuje komplexní dekongestivní 

terapie (CDT - Complete nebo Complex Decongestive Therapy, CDP - Complex 

Decongestive Physioterapy), která se skládá ze dvou fází:  

1. fáze zahrnuje péči o pokožku, manuální lymfatickou drenáž (MLD), zevní 

komprese otoků pomocí bandáží či elastických návleků a podpůrné dechové a pohybové 

cvičení. Cílem 1. fáze CDT je zmenšení otoku a zmírnění subjektivních příznaků 

pacienta (osteomyofasciální bolest, scapulohumerální bolest, pocit tíže a jiné). 

2. fáze by měla plynule navazovat na 1. fázi a jejím úkolem je udržet léčebný 

efekt, kterého jsme docílili předchozími postupy. Během 2. fáze pacient pokračuje 

v péči o pokožku a v podpůrném cvičení, dále používá elastické návleky a pokračujeme 

s MLD podle potřeby. (Consensus, 2013) 

   CDT je možné doplnit dalšími terapeutickými postupy podle indikace 

ošetřujícího lékaře. Mezi další postupy patří: přístrojová lymfodrenáž, přístrojová 

fyzikální terapie, kineziotaping, elevace HK a další (vhodnost doplňujících postupů 

popsána níže). 
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3.1.1 Manuální lymfatická drenáž (MLD) 

   Manuální lymfatická drenáž je manuální technika, která se pomocí řady 

speciálních hmatů, prováděných pomalu a s malým tlakem, snaží podpořit odvádění 

extracelulární tekutiny z lymfedematózní tkáně do příslušných kolektorů a uzlin nebo 

(v případě přerušení lymfatických cest) do extracelulárních prostorů okolních 

nepostižených tkání. Zároveň se snažíme nezvyšovat v postižené tkáni prokrvení, a tím 

zvýšenou kapilární filtraci. Aplikací MLD také zlepšujeme filtrační a transportní funkci 

mízního systému, aktivujeme tkáňové makrofágy a tím zvyšujeme odbourávání 

městnavých proteinů a fibrinových vláken, zvyšujeme lymfokinetickou funkci 

lymfangionu (Tan, 2011; Houdová in Benda, 2008). Jedna ze studií srovnává pomocí 

fluorescentních sloučenin aplikovaných do lymfatického řečiště funkčnost lymfatického 

řečiště (2.2.4 Lymfoscintigrafie). Měření probíhalo před a po manuální lymfodrenáži na 

dolní končetině postižené lymfedémem (KL1), protilehlé nepostižené končetině (K1) 

a dolní končetině zdravého jedince (K2). Měření ukázalo zvýšení rychlosti transportu 

lymfy o 23% u KL1, 25% u K1 a 28% u K2. Výsledky se u jednotlivých pacientů 

značně lišily (Tan, 2011). Pro správné provedení MLD je nutná znalost anatomie, 

topografie a fyziologie lymfatického systému a směr toku lymfy. Nezbytná je znalost 

indikací , kontraindikací a hlavních zásad pro aplikaci MLD. (Houdová in Benda, 2008) 

   Přestože je MLD považována za základ léčby lymfedému, jedná se o metodu 

zdlouhavou a drahou. Proto se snažíme doplnit MLD dalšími metodami tak, abychom 

dosáhli uspokojivých výsledků a zároveň maximálně vyšli vstříc pacientům. Častá je 

kombinace MLD s přístrojovou kompresní terapií (IPT), bandážováním či elastickými 

návleky. Z jedné ze studií vyplývá, že kombinace MLD s IPT je mnohem účinnější než 

terapie pouze MLD. U pacientů s kombinovanou terapií bylo naměřeno snížení objemu 

končetiny o 9,62% po skončení terapie. U skupiny pacientů léčených pouze MLD bylo 

naměřeno snížení o 3,6% po ukončení terapie (Szolnoky, 2009). Byly prováděny i studie 

srovnávající rozdíly v objemu končetin u pacientů léčených pouze MLD a pacientů 

léčených pouze IPT. Tato studie zjistila snížení objemu končetiny v průměru o 75 ml ve 

skupině léčené MLD a snížení 28 ml ve skupině léčené pouze IPT (Johansson, 1998).    
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   Studie se zabývají také kombinací MLD s bandážováním. V jedné ze studií 

byli pacienti rozděleni do skupin, obě skupiny v první fázi prošly 2 týdny terapií 

bandážováním. Poté byli pacienti rozděleni, jedna skupina (sk.1) byla léčena pouze 

bandážováním, druhá skupina (sk.2) byla léčena MLD v kombinaci s bandážemi. Rozdíl 

po ukončení léčby byl 47 ml u sk.2 a 20 ml u sk.1 (Johansson, 1999).  

Kontraindikace jsou stejné pro manuální i přístrojovou lymfodrenáž. Mezi 

absolutní kontraindikace řadíme: akutní bakteriální infekce systémové i lokální 

(v oblasti postižené lymfedémem), otevřené kožní rány, záněty žilního systému 

končetiny, nedoléčené či recidivující maligní onemocnění. Mezi relativní 

kontraindikace řadíme srdeční selhávání, dekompenzovanou ICHS, nekompenzovanou 

hypertenzi a jiné. (Eliška in Benda, 2008) 

 

3.1.2 Kompresivní terapie 

   Kompresivní terapie je nedílnou součástí léčby lymfedému a lze ji využít ve 

všech jeho stádiích. V praxi se běžně používá bandážování (jednoduché i vícevrstevné) 

a kompresivní elastické punčochy. V poslední době proběhl výzkum statických 

kompresivních zařízení (static compression devices) vyrobených z pěnového materiálu 

doplněného o nepružný vnější plášť a suchý zip, který slouží k aplikaci a „nastavení“ 

požadovaného tlaku. Tato terapie by měla být velmi všestranná vzhledem k možnosti 

nastavení tlaku, ve srovnání s bandážováním či elastickými návleky je ale velmi drahá 

(Cohen, 2001).  

   Bandáže i návleky fungují na principu mechanického stlačení kůže a podkoží, 

a tím zabraňují stagnaci lymfy v oblastech, na které jsou aplikované. Nejvýhodnější je 

aplikace krátce po léčebné jednotce, během které došlo ke stimulaci a posunu lymfy, 

a kdy bandáže či návleky zabraňují opětovné stagnaci lymfy a pomáhají udržet léčebný 

efekt procedury. Velmi efektivní je kombinace bandáží a vhodné fyzické aktivity 

pacienta, kdy na kůži a podkoží působí kromě mechanické tlakové síly bandážovacího 

materiálu i svalová kontrakce a dochází tak k intenzivnější stimulaci zachovalých 

lymfatických cest a zvýraznění výsledku. Vhodně zvolená vnější komprese také 

napomáhá fibrolýze, zvýšení žilního návratu a stimuluje odplavování lokálních 

zánětlivých mediátorů, což snižuje riziko vzniku sterilních zánětů (zánět vyvolaný 

drážděním tkáňových struktur patologickými procesy bez přispění infekčních 

patogenů). (Navrátilová in Benda, 2008) 
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3.1.2.1 Bandážování v praxi 

    Při terapii můžeme volit mezi bandáží jednoduchou a vícevrstvou. Pod bandáž 

lze umístit vycpávky z pěnového materiálu, který podle některých studií zvyšuje 

pracovní tlak vyvíjený bandáží na tkáně. Při cvičení (stisknutí gumového předmětu 

v dlani, potřebný tlak přibližně 50 Pa) bylo naměřeno u skupiny pacientů s lymfedémem 

bez vycpávky průměrně 9,5mm Hg a 24,3 mm Hg u pacientů s vycpávkami. Měření po 

dvou týdnech terapie ukázalo i rozdíl v redukci otoku (Kang, 2012).  

    Komprese jednoduchou bandáží je vhodná především u menších, nestabilních 

otoků. Využíváme je také u pacientů, u kterých došlo k rozvoji subakutních kožních 

změn či u pacientů s diagnózou ulcus cruris (bércový vřed). Pro tento typ bandážování 

používáme krátkotažná obinadla, pro která je typický vysoký pracovní tlak a nízký tlak 

klidový, k ovlivnění žilního systému tedy dochází pouze při současné kontrakci 

kosterních svalů (při fyzické aktivitě).  (Navrátilová in Benda, 2008) 

   Vícevrstevnou kompresivní bandáž využíváme především během  každodenní 

intenzivní terapie ve fázi redukce otoku. Na končetinu aplikujeme několik vrstev 

bandážovacího materiálu: první vrstvu tvoří podkladový bavlněný tubulární obvaz; ve 

druhé vrstvě aplikujeme kompresivní bandáž gázovým obvazem či krátkotažným 

obinadlem; třetí vrstvu tvoří polstrovací materiál (vatový obvaz, molitanový obvaz, 

popř. inlaye) a jejím cílem je docílit kruhového průřezu končetiny; ve čtvrté vrstvě 

aplikujeme velmi pevně krátkotažná obinadla. Pomocí předchozích vrstev docílíme 

vícevrstevnou kompresní bandáží velmi pevné komprese rovnoměrně rozložené na 

končetinu a minimalizujeme riziko strangulace („zaškrcení“) v místě otoku. 

 
Obrázek 12 Vícevrstevná bandáž dolní končetiny. (zdroj: 
http://www.lymphoedema.com.au/Lymphoedema.html) 
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   Pro aplikaci jednoduché i vícevrstevné bandáže je potřeba dbát na správnou 

aplikaci, obvaz nesmí končit v místě otoku. Ideálně by konec bandáže měl sahat 10 cm 

nad konec otoku, jinak riskujeme přesun otoku a jeho progresi. Při aplikaci 

krátkotažných obinadel musíme dodržet graduaci komprese na končetině, kdy největší 

tlak aplikujeme nejvíce distálně, abychom předešli strangulaci a zhoršení otoku v oblasti 

pod místem vyššího tlaku bandáže. Abychom docílili rovnoměrného tlaku na povrch 

končetiny využíváme na oblasti ohrožené strangulací (např. nárt, podkolenní jamka) 

polstrovací vatové obvazy. V místech, kde je riziko nedokonalého přilnutí materiálu na 

pokožku se využívají speciální pryžové inlaye. Výběrem materiálů použitých při 

vícevrstvé bandáži ovlivníme výsledný tlak. Damstra (2009) ukazuje, že snížení otoku 

po 24 hodinách od terapie je větší při použití bandáží, které na tkáň vyvíjí vyšší tlak (44 

- 58 mm Hg). Na druhou stranu, bandáže vyvíjející menší tlak (20 - 30 mm Hg) jsou 

obecně pacienty mnohem lépe snášeny 

   Dodržování léčebných zásad spojených s bandážováním ze strany pacienta 

můžeme použít jako jeden z prediktivních faktorů pro určení úspěšnosti léčby. Forner-

Cordero (2010) uvádí rozdíl ve snížení otoku až 25% u pacientů s dobrou snášenlivostí 

bandáží oproti pacientům, kteří zásady bandážování dodržují v menší míře. To může 

souviset i s ročním obdobím, ve kterém probíhá léčba (roční období je také často 

uváděné jako významný prediktivní faktor). 

   Kontraindikace kompresivní terapie níže (kapitola KEP). 

       

 

3.1.2.2 Kompresivní elastické punčochy (KEP) 

   KEP představují určitou alternativu pro bandážování. Jako nejvýhodnější 

v terapii se ukazuje kombinace KEP a vícevrstevných bandáží, redukce otoku při tomto 

postupu je až o 30% nižší než v při aplikaci pouze KEP (Badger, 2000). Jsou určeny 

především pro pacienty se stabilizovaným lymfedémem. Jsou určené pouze na denní 

nošení, na noc je pacient musí sejmout. Pro aplikaci KEP platí podobné zásady jako pro 

aplikaci bandáží. Nutné je především aplikovat kompresivní materiál tak, aby okraj 

návleku sahal minimálně 10 cm nad horní okraj otoku.  
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   Při výběru vhodného typu KEP pro pacienta je nutné zvážit několik kritérií, 

mezi která patří hlavně velikost, materiál a kompresivní třídu punčochy. KEP se dělí do 

tří tříd podle tlaku, který punčocha vyvíjí na tkáně pod ní. KEP 1. kompresivní třídy se 

používají preventivně či u pacientů s lymfedémem v latentní fázi. V terapii nejvíce 

využíváme KEP 2. a 3. kompresivní třídy. Pro pacienty s rozsáhlým lymfedémem 

s výraznou fibrotizací podkoží ve fázi elefantiázy existuje i KEP 4. kompresivní třídy. 

   Kompresivní terapie (bandáže i KEP) je kontraindikována u pacientů 

s pokročilým postižením kardiovaskulárního systému (při kompresi dochází k zvýšení 

náplně kardiovaskulárního řečiště a tak k jeho větší zátěži), při akutních bakteriálních 

infekcích kůže a podkoží a při vzniku lokálních, mokvajících infekcích kůže. Při 

aplikaci komprese je dále nutné myslet i na možné alergické reakce na použitý materiál. 

Nejčastěji alergie vyvolává pryž a její modifikace používané při bandážování 

a v některých KEP. (Navrátilová in Benda, 2008) 

 
Obrázek 13 Kompresivní punčocha horní končetiny. (zdroj: 
http://www.lymphedemaproducts.com/products/cg_arm_medi.html) 
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3.1.3 Kineziotaping 

   Kineziotaping je relativně nový postup v terapii lymfedému. Jeho základem 

jsou tapingové pásky, které jsou obvykle vyráběny ze 100% bavlny a akrylového lepidla 

reagujícího na teplo. Pásky by při správné aplikaci měli (mimo jiné) snížit pocit bolesti 

či jiné nefyziologické obtíže, upravit funkci svalů, upravit postavení v kloubech 

a podpořit vstřebávání lymfy či krve nahromaděné v podkoží.  

   Jedna ze studií srovnává skupinu pacientů léčených CDT (manuální 

lymfodrenáž, přístrojovou lymfodenáž, péče o kůži, pohybová terapie a aplikace 

bandáží) a skupinu pacientů, u kterých bylo bandážování nahrazeno kineziotapingem 

(ostatní léčebné postupy jsou stejné). Výsledky skupiny s aplikací kineziotaping pásky 

byly horší a  během terapie došlo i ke zhoršení pocitu tíže a zvětšení obvodu předloktí. 

Na druhou stranu pásky byly pacientkami mnohem lépe snášeny a měli menší vliv na 

ADL, především v horkém a vlhkém klimatu, což přispívá k delší aplikaci na tkáních 

a lepším výsledkům terapie (Tsai, 2009). 

   V jiné studii porovnávali výsledky kineziotapu, vícevrstevných bandáží 

a „placebo kineziotapu“ v rámci obvyklé CDT. Výsledky měření objemu postižených 

končetin s placebo a normálními kineziotaping pásky byly srovnatelné. Snížení objemu 

končetiny u pacientek, u kterých byla aplikována bandáž, bylo výrazně vyšší ( až o 50% 

objemu). Tato studie nedoporučuje nahrazovat bandáže kineziotapem (Smykla, 2013).  

 
Obrázek 14 Kineziotapimg (http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/767106/fig4/) 

 

3.2   Fyzikální léčba 

Do fyzikální terapie řadíme mnoho postupů zahrnutých v CDT i postupů doporučených 

spíše jako doplňující léčba.   
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3.2.1 Intermitentní pneumatická lymfodrenáž (IPT, přístrojová presoterapie, 

přístrojová kompresní terapie) 

   Přístrojová presoterapie funguje na principu komprese edematózní tkáně, 

během které dochází k přesunu intersticiální tekutiny částečně do žilního systému 

a částečně do lymfatického řečiště končetiny. Pomocí zobrazovacích metod 

(využívajících aplikaci fluorescentních kontrastních látek) byl potvrzen pozitivní vliv na 

odvádění lymfy z tkání. Ten spočívá především ve zlepšení funkčnosti lymfatického 

systému a „náboru“ lymfatických cév drénujících určitou oblast. Dále byl před a během 

přístrojové presoterapie zaznamenán zpětný tok lymfy, který po terapii už zaznamenán 

nebyl. Měření srovnávalo postiženou a nepostiženou horní končetinu (Adams, 2010). 

Tlak také podporuje transport mízy, zároveň se zvýší venózní odtok z končetiny 

kompresí povrchových žil, který můžeme ještě zvýšit kompresí hlubokých žil 

vyvolanou kontrakcí svalů. Komprese tak působí i tromboprofylakticky. Největší 

nevýhodou přístrojové lymfodrenáže oproti klasické manuální je to, že přístrojová 

komprese podporuje přesun tekuté složky lymfedému („vody“) více než přesun 

proteinů. Ty se tak v tkáních mohou hromadit a relativně na jednotku tkáně stoupne 

jejich množství. Bílkoviny jsou osmoticky aktivní a lymfedém se tak může po terapii 

relativně rychle obnovit. (Eliška in Benda, 2008) 

   Pro intermitentní přístrojovou lymfodrenáž můžeme použít několik odlišných 

typů přístrojů, mezi které patří: A) komprese končetiny rtutí (viz. níže) B) střídavá 

aplikace přetlaku a vakua, C) vzduchová komprese. 

   A) Přístroje využívající kompresi rtuti jsou používány od 19. století. Pacient 

vkládá končetinu do rukávu, jehož vnitřní obal se vyplní rtutí. Tento druh kompresní 

terapie je použitím rtuti velmi účinný, bohužel vysoká hustota rtuti vyvolává na léčenou 

končetinu enormní tlak. Dnes se v terapii lymfedému tento druh komprese příliš 

nepoužívá. 

   B) Výhodou přístrojů fungujících na podkladě střídání přetlaku a vakua je 

jejich schopnost zvýšit prokrvení v dané části těla, fáze podtlaku bohužel lymfedém 

negativně ovlivňuje a proto by se v terapii měly primárně používat jiné postupy. 
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V současné době jsou nejpoužívanější přístroje využívající vzduchovou 

kompresi. Obecně se tyto přístroje skládají z vlastního přístroje a z návleků. Návlek 

tvoří dvě vrstvy látky, mezi kterými jsou uloženy vzduchové vaky. Návleky jsou 

rozevíratelné, novější typy využívají jako zapínání suchý zip, u starších typů se ještě 

můžeme setkat s klasickým zipem (jeho nevýhodou je „mrtvý prostor“ pod zipem, kde 

nelze vyvolat kompresi). Kompresi zajišťují vaky, které jsou přístrojem plněny 

vzduchem. U starších typů může návlek obsahovat pouze jeden vak (jednokomorový 

systém), který však vyvolává kompresi tkání „do hloubky“ a lymfatické řečiště podpoří 

méně než systém vícekomorový. Tento typ návleků obsahuje více vzduchových vaků 

(obvykle mezi 3 - 16). Vzhledem k jejich uspořádání, kdy horní část dolního vaku 

překrývá dolní část horního vaku, a možnosti plnit vaky postupně v námi zvoleném 

směru (nejčastěji centripetálním) zajišťuje vícekomorový systém lepší podporu 

lymfatickému řečišti. (Eliška in Benda, 2008) 

   Přístroje na kompresivní terapii umožnují nastavení různých tlaků. V dnešní 

době se obecně doporučuje komprese tlakem v rozmezí 30 - 40 mm Hg po dobu jedné 

hodiny. Dlouhodobé užívání tlaku 70 - 100 mm Hg může způsobit poškození 

zachovalých lymfatických cév, omezení hybnosti v kloubech, zadržování proteinů 

v tkáních vedoucí ke kožní fibróze a pacienti je obvykle hodnotí jako nepříjemné. 

V tkáni působením tlaku vyššího než 70 mm Hg dochází k vytlačování lymfy do 

okolních tkání namísto do lymfatických cév a může tak dojít ke vzniku otoku v nové 

lokaci. U tlaku v rozmezí 40 - 50 mm Hg se žádné výše uvedené vedlejší účinky 

nepotvrdily (Szuba, 2002).  

   Přístrojová kompresivní terapie je kontraindikována, pokud je pacientovi 

diagnostikována jedna z následujících chorob: otoky ledvinného, jaterního či srdečního 

původu; akutní zánětlivá onemocnění kůže a podkoží; akutní zánět žil; akutní trombóza 

hlubokých žil. Zvýšenou pozornost při aplikaci kompresivní terapie je potřeba 

u pacientů s diagnostikovanou aterosklerosou či diabetes mellitus (především 2. typu), 

kdy je vhodné použití tlaku do 30 mm Hg, aby nedošlo k ischemii tkání, na které je tlak 

aplikován. (Eliška in Benda, 2008) 
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   Výsledky několika studií naznačují, že se výsledky (hodnoceny např. VAS 

stupnice, rozsahy kloubních pohybů, omezení v ADL a jiné) při aplikaci intermitentní 

přístrojové terapie v rámci CDT a bez přístrojové terapie se téměř neliší (Uzkeser, 

2013). Ani ve studiích srovnávajících rozdíly ve skupinách léčených kompresivní 

přístrojovou terapií a ve skupinách bez přístrojové léčby nebyl zjištěn signifikantní 

rozdíl (Dini, 1998). Při terapii lymfedému je vhodné využívat přístrojovou kompresivní 

terapii pouze jako doplňkovou terapii, vhodnou například pro domácí terapii.  

 
Obrázek 15 Schéma funkce vícekomorové přístrojové lymfodrenáže (zdroj: Benda - Lymfedém- komplexní 
fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče, str. 67) 

 

 
Obrázek 16 Návlek na horní končetinu (zdroj: vlastní) 
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3.2.2 Laser 

   Laserová terapie je relativně nově používaná doplňková léčba lymfedému. 

Obvykle se používá helium-neonový či polovodičový diodový laser, který se aplikuje na 

oblast axily (příležitostně i na paži a předloktí). Od léčby očekáváme zlepšení 

pohyblivosti jizev v oblasti aplikace a sekundárně zmenšení objemu postižené 

končetiny, zlepšení rozsahu pohybů v ramenním kloubu a zmírnění subjektivních pocitů 

pacienta (např. bolest, pocit tíže) a jiné. (Eliška in Benda, 2008) 

   Zhodnotit pomocí studií, zda má laserová terapie pozitivní vliv v terapii 

lymfedému, je velmi obtížné. Jednotlivé studie se liší typem používaného přístroje, 

frekvencí sezení pro pacienty a v neposlední řadě CDT, kterou jednotliví pacienti 

absolvovali nebo absolvují během studie. Hodně studií také zahrnuje nedostatečné 

množství pacientů. 

   V jedné ze studií (Kaviani, 2006) porovnávajících skupinu pacientů léčených 

laserovou terapií s kontrolní skupinou, ve které je využíván „placebo laser“, popisuje 

snížení obvodu postižené končetiny během terapie trvající celkem 22 týdnů. Na konci 

terapie však bylo naměřeno větší celkové snížení obvodu u placebo terapie. Subjektivní 

pocit bolesti u pacientů s terapií se po 22 týdnech snížil, ale během léčby značně kolísal. 

V každé skupině dokončili léčbu pouze 4 pacienti. Při terapii byla terapie aplikována na 

pět bodů v oblasti axily. V jiné studii (Ahmed Omar, 2011) srovnávající také laserovou 

terapii a placebo léčbu se zaměřili na srovnání výsledného snížení objemu končetiny 

(snížení o 31% u terapie versus 23 u placebo terapie), pohyblivost v ramenním kloubu 

(zlepšení především flexe a abdukce) a sílu stisku (39% zlepšení u terapie a 17% 

u placebo léčby). 

   Další ze studií (Carati, 2003) se zaměřila na srovnání skupiny s placebo 

léčbou, skupiny s jedním cyklem terapie a skupiny se dvěma cykly terapie. Studie se 

zaměřila na snížení objemu končetiny (signifikantní snížení objemu jen u skupiny 

s dvěma cykly terapie), rozdíly v měření tonometrem (ukazatel fibrotických změn, 

snížení u všech tří skupin), zvětšení rozsahu pohybu (žádný rozdíl) a množství 

extracelulární tekutiny (měřeno pomocí bioimpendance; snížení u všech tří skupin, 

nejvýraznější snížení u skupiny se dvěma cykly). 
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3.2.3 Ultrazvuk 

   Ultrazvuk je akustické vlnění s frekvencí vyšší než 20 000 Hz, pro lidské ucho 

je neslyšitelný. Pro léčebné účely se využívají frekvence mezi 0,75 - 3 MHz (Eliška, 

2008). Při ultrasonoterapii využíváme 10 zdrojů ultrazvuku připevněných na paži 

pacienta. Jejich přesné umístění vychází z principů čínské medicíny a shodují se 

s anatomickými poznatky o lymfatickém systému, které využívá moderní medicína. 

Léčba probíhá ve dvou cyklech trvajících každý 10 dní. Mezi prvním a druhým cyklem 

je pauza 4 měsíce. Každé sezení trvá asi 10 min a ultrazvuk je aplikován výkonem 2 

wattů na 1 cm2 s frekvencí 3 Mhz. Balzarini (1993) porovnávala dvě skupiny pacientů, 

jednu léčenou přístrojovou intermitentní kompresí a druhou léčenou ultrazvukem, ve 

které polovina pacientů používala i kompresivní elastické návleky. Na konci terapie byl 

pokles objemu končetin v obou skupinách přibližně o 23% bez signifikantních rozdílů. 

Přínosem ultrasonoterapie bylo snížení subjektivních obtíží pacientů (bolesti 

osteomyofasciální a scapulohumerální, omezení pohybu a jiné) a ve změkčení tkání 

(antifibrózní účinek). Léčba ultrazvukem byla také u pacientů lépe tolerována.  

 

3.2.4 Elevace 

   Elevace postižené končetiny je pacientům doporučována v rámci režimových 

opatření. Pacient by měl elevovat končetinu během odpočinku a nejlépe i během 

spánku. S běžnými každodenními činnosti je elevace v naprosté většině případů 

neslučitelná, lze ale naše aktivity modifikovat a předcházet tak zbytečnému přetěžování 

končetiny. Swedborg (1993) porovnávala objem postižené a zdravé druhostranné 

končetiny po elevaci trvající 1 a 5 hodin. Po jedné hodině byla zjištěna redukce objemu 

zdravé končetiny o 2,7% a postižené končetiny o 1,3%. Po 5 hodinové elevaci žádný 

signifikantní rozdíl zjištěn nebyl.  

 

 

3.3 Cvičení 

   Při terapii lymfedému je vhodná fyzická aktivita důležitou součástí terapie, 

kterou pacienti vykonávat doma nebo v rámci organizovaného skupinového cvičení.  
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   Lymfatický systém nemá žádné „centrální čerpadlo“ jako je například srdce 

u krevního oběhu. Posun mízy zajišťuje kombinace nízkého tlaku v lymfatickém řečišti, 

aktivity lymfangiomů a systému chlopní ve větších mízních cévách, které brání 

zpětnému toku (více v kapitole 1 Lymfologie). Chceme-li podpořit a urychlit transport 

mízy, využíváme tlaku, který ji posunuje řečištěm rychleji než výše popsané procesy. 

Toho můžeme dosáhnout tlakem vnějším (např. při manuální či přístrojové 

lymfodrenáži) nebo můžeme využít fyziologickou práci svalové pumpy při fyzické 

aktivitě. Při svalové kontrakci dochází k částečnému stlačení okolních mízních cév 

a systém chlopní zajišťuje, že u lymfy posunuté proximálně nad chlopeň nedojde ke 

zpětnému toku. U pacientů s lymfedémem tento efekt umocňujeme aplikací nepružného 

materiálu na povrch pokožky (bandáže, elastické návleky), které tvoří bariéru pro 

měkké tkáně. Při svalové kontrakci dojde ke kompresi mízních cév mezi svalem a touto 

bariérou a urychlí se tak transport lymfy. K podobnému efektu dochází při dýchání, 

pohybech orgánů, pulsaci krevního řečiště, apod. 

  Cagášková (In Benda, 2008) doporučuje zaměřit se při cvičební i na relaxaci 

pletence ramenního (či pánevního), zvětšení rozsahu pohybů v kloubu, protažení 

zkrácených svalových skupin a posílení oslabených svalových skupin a jiné obecné 

zásady cvičení. Pacientkám doporučujeme cvičit i doma, ideální frekvence je 2-3x 

denně po dobu přibližně 15 min.  

   Při edukaci pacienta a vedení cvičební jednotky klademe důraz na několik 

zásad: 

• při cvičení je na končetině aplikována bandáž či elastický návlek 

(kapitola 3.1.2 Kompresivní terapie) 

• postiženou končetinu držíme pokud možno v elevaci (kapitola 3.2.4 

Elevace) 

• při cvičení zaměřeném na klouby začínáme od centra na periferii (na 

rozdíl od obecně doporučovaného postupu pro ovlivnění lymfedému) 

• Při cvicích využíváme dechovou synkinezu (využíváme aktivní výdech, 

pohyb hrudníku a bránice napomáhá vyprázdnění mízních kmenů- 

kapitola 1.5 Mízní kmeny) 

• cviky začínáme cvičit zdravou končetinou nebo oběma najednou 

(abychom nepřispívali k zafixování případného patologického 

pohybového vzoru postižené končetiny) 
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• každý cvik opakujeme 10-15x (pacientkám doporučujeme cvičit méně 

a častěji, aby nedocházelo k přetěžování) 

   Mezi volnočasové sportovní aktivity, které pacientkám doporučujeme, patří 

plavání, jóga, turistika. Pokud doporučujeme pohybovou aktivitu pacientkám 

s lymfedémem horních končetin, snažíme se postiženou končetinu aktivně do pohybu 

(např. turistiku je vhodné doplnit hůlkami na nordic walking, abychom zajistili souhyb 

horních končetin). Nevhodné jsou sporty, při kterých dochází ke zvedání břemen, údery 

do postižené končetiny, prudké švihové pohyby. Proto pacientům nedoporučujeme 

volejbal, tenis a podobné sporty. Přestože zvedání břemen patří mezi omezené aktivity 

pro pacienty s rozvinutým lymfedémem, Schmitz (2010) ukázal, že cvičení zahrnující 

zvedání váhy nezvýšilo riziko vzniku lymfedému u pacientek po operaci karcinomu 

prsu. Pacientky byly rozděleny na dvě skupiny- skupina se cvičením (členství 

v posilovně, 13 týdnů cvičení s odborným vedením a 9 měsíců cvičení bez vedení) 

a kontrolní skupina bez cvičení. Po 9 měsících se lymfedém projevil u 11% procent žen 

ve skupině s cvičením a u 17% žen v kontrolní skupině. U pacientek, u kterých bylo 

odstraněno 5 a více lymfatických uzlin v oblasti axily, se lymfedém rozvinul u 7% 

cvičících žen a 22% necvičících žen. 

    

   O přínosu cvičení v terapii lymfedému bylo napsáno mnoho článků. Ve studii 

McKenzie (2003) byly pacientky rozděleny na dvě skupiny, terapie trvala celkem 8 

týdnů. Skupina s terapií podstoupila první 2 týdny cvičební jednotky zaměřené převážně 

na svaly HK a ramena s frekvencí 3x týdně, po dvou týdnech bylo přidáno 20 min 

cvičení na ručním ergometru. Kontrolní skupina podstoupila obecné cvičení se stejnou 

frekvencí bez ergometru. Obě skupiny nosily elastické návleky či bandáže. Po 8 týdnech 

nebyl signifikantní rozdíl v obvodu a objemu postižených končetin mezi skupinou 

s terapií a kontrolní skupinou. V jiné studii byly srovnávány dvě skupiny (kontrolní 

skupina - SK a skupina s terapií - ST).  
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      Studie Lane (2007) zjišťovala odvod lymfy pomocí radioaktivních nuklidů 

během cvičení a po odpočinku. Studie srovnávala výsledky u pacientek trpících 

lymfedémem, pacientek po operaci karcinomu prsa (bez lymfedému) a kontrolní 

skupiny zdravých žen. K cvičení byl použit ruční ergometr po dobu 2,5 minuty se zátěží 

0,6W\kg a odpočinkem také 2,5 min. Výsledky ukazují, že u žen trpících lymfedémem 

byl odvod lymfy z oblasti ruky srovnatelný s výsledky žen bez lymfedému. Lymfa však 

stagnovala v oblasti předloktí a nebyla odvedena až do oblasti axily (jak tomu bylo 

u kontrolní skupiny). U žen po léčbě karcinomu prsu ale bez lymfedému byly výsledky 

značně individuální.  

     Pacientkám trpícím lymfedémem také doporučujeme cvičení v bazénu. Voda, 

ideálně do výšky hrudníku, zajišťuje tlak na edematózní končetinu (největší tlak je na 

nejdistálnější části končetiny a je odstupňován směrem proximálním) a zmenšuje 

gravitační sílu působící na tělo. Tlak vody na hrudník také podporuje správný stereotyp 

dýchání. Voda klade pohybu větší odpor než vzduch a může tak dojít k nežádoucímu 

překrvení končetiny. Proto je nutné cviky provádět pomalu a prokládat je dostatečnými 

pauzami (Cagášková in Benda, 2008). Studie Johansson (2013) porovnávala výsledky 

dvou skupin žen s lymfedémem (skupina se cvičením a kontrolní skupina), zaměřila se 

na pohyby v ramenním kloubu. Po 8 týdnech terapie (cvičení v bazénu nejméně dvakrát 

týdně) byly rozsahy pohybů větší u skupiny s terapií. Nejvýraznější byl rozdíl v zevní 

rotaci (zlepšení u 57% zúčastněných).    

 
Obrázek 17 Ruční ergometr (zdroj: http://www.orbitfitness.com.au/Fluid-Ergo-Meter-Evolution-Series.html) 
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3.4 Farmakologická léčba lymfedému 

 

   Farmakologická léčba je v současnosti využívána jako doplňková metoda ke 

komplexní dekongestivní terapii. Jejich výhoda spočívá mimo jiné i v tom, že léčba 

farmaky je možná i v době, kdy CDT využít nelze (během aplikace radioterapie či 

chemoterapie, poranění pohybového systému či kožního krytu a podobně). Požívaná 

léčiva lze rozdělit na léky určené k léčbě komplikací lymfedému (antibiotika, 

antimykotika, a podobné) a léky určené přímo k léčbě lymfedému (proteolytické 

enzymy, venofarmaka).  

   Proteolytické enzymy jsou chemické látky schopné štěpit bílkovinné látky 

v lidském těle. Tyto léky využíváme ke štěpení bílkovinných látek, které vznikají 

v důsledku městnání lymfy v extracelulárních prostorech či přímo v lymfatických 

cévách. Tím můžeme v průběhu CDT dosáhnout lepších výsledků a léčba může 

probíhat rychleji. V současné době je nejrozšířenějším lékem obsahujícím proteolytické 

enzymy (v kombinaci s benzopyrony) v České Republice lék Wobenzym. 

   Další skupinou léků, které můžeme využít při léčbě lymfedému, jsou 

venofarmaka (v anglosaské literatuře popisované pod názvem benzopyrony. 

U některých z nich byl popsán pozitivní vliv na lymfatický systém (Wald in Benda, 

2008; Wald, 2009). Jedna ze studií, která potvrdila přínos použití venofarmak v rámci 

CDT byla studie Casley-Smith (1993). Její výsledek už bohužel není v současné době 

relevantní, protože u použitého léku (cumarin) se zjistil toxický vliv na játra.  

 

3.5 OPERAČNÍ LÉ ČBA 

 

   Jak už jsem v práci několikrát uvedla, základem léčby lymfedému je 

komplexní dekongestivní terapie (CDT), která může být doplněná dalšími vybranými 

postupy (kapitoly 3.1 Konzervativní terapie, 3.2. Fyzikální léčba). V případě, že se CDT 

navzdory správnému postupu a spolupráce ze strany pacienta ukáže jako neúčinná, 

může být pacient indikován k operační léčbě. Operační výkony, které jsou v současné 

době používány, můžeme rozdělit na výkony kauzální a symptomatické. 
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   Symptomatické výkony- Mezi tyto výkony patří liposukce (odstranění 

hypertrofované tukové tkáně) a „debulking“ (odstranění měkkých tkání včetně kůže 

postižených lipo-fibrohypertrofií). Účelem těchto technik není obnova funkce 

lymfatického systému, pouze odstranění patologicky změněných tkání. Přínosem je 

zlepšení hybnosti, snížení váhové asymetrie končetin a podobně. I přes dobrý výsledek 

operace musí pacient pokračovat v CDT a dodržovat režimová opatření. (Wald In 

Benda, 2008) 

   Jedním z nejčastěji používaných operací je liposukce. Tento typ zákroku 

vznikl jako kosmetický zákrok. V léčbě se používá kombinace liposukce a elastických 

návleků. Studie Schaverien (2012) zahrnující 12 pacientek a trvající 5 let uvádí snížení 

objemu postižené končetiny na téměř stejný objem jako má nepostižená končetina. 

Pacientky také udávaly zlepšení úzkostných a depresivních pocitů. Velmi pozitivně také 

hodnotily kosmetický přínos operace, zvláště možnost nosit běžný oděv.  

   Kauzální výkony- Jedná se o poměrně nové postupy, které jsou umožněny 

rozvojem mikrochirurgických postupů. Kauzální postupy se snaží přímo o zlepšení 

funkce lymfatického systému. Mezi tyto postupy patří operace derivační, rekonstrukční 

a refluxní.  

Principem derivační operace je napojení lymfatické cévy (lymfatiko-venózní 

anastomóza) či uzliny (lymfonodo-venózní anastomóza) na žilní řečiště.  Lymfa, která 

by stagnovala v lymfatickém řečišti před místem obstrukce v lymfatickém řečišti, se tak 

odvádí přímo do žilního systému. Podmínkou pro provedení této operace je zachovalá 

a funkční lymfatická céva/uzlina, dobrý stav žilního řečiště a spolupráce ze strany 

pacienta (pacient musí být ochotný dodržovat pooperační režim a dál pokračovat v CDT 

a jiných doplňkových postupech dle indikace lékaře) (Wald In Benda, 2008). 

V současné době probíhá výzkum, zda lze derivační operace využít i jako prevenci 

lymfedému. U 19 pacientek byly před operací karcinomu prsu identifikovány 

lymfatické cévy zásadní pro drenáž paže. Během operace byly tyto cévy přerušeny kvůli 

resekci uzlin a byly napojeny na žíly. U žádné z pacientek, které studii dokončily (18), 

se lymfedém nerozvinul (Boccardo, 2009). Stejný autor ve studii (Boccardo, 2011) 

porovnával dvě skupiny pacientek. Pacientky ve skupině s léčbou SL) podstoupily 

operační léčbu karcinomu prsu a zároveň derivační operaci, kontrolní skupina 

podstoupila pouze léčbu karcinomu. V kontrolní skupině byl signifikantně vyšší výskyt 

lymfedému stejně jako zvýšení objemu paže. 
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Při rekonstrukčních operacích se pomocí by-passu překlenuje místo 

s nefunkčním lymfatickým řečištěm. Jako by-pass se může použít lymfatická céva, žilní 

štěp, tkáňový štěp obsahující lymfatické cévy a uzlinu. Pro by-pass se využívá vlastní 

tkáň pacienta (autologní transplantace). 

Při stagnaci lymfy v lymfatické cévě může dojít k dilataci cév a následně 

k insuficienci chlopní v mízních kmenech. To vede k zpětnému toku (refluxu) lymfy do 

periferie a rozvoji lymfedému. Ke stejné situaci dochází u pacientů s vrozenou aplázií 

lymfatických chlopní. Použitím antirefluxního zákroku se snažíme do oblasti postižení 

voperovat lymfatickou tkáň s funkčními chlopněmi. Využít můžeme podobné principy 

jako při rekonstrukčních a derivačních operacích (napojení lymfatického systému na 

žilní systém, transplantace lymfatické cévy s domykavými chlopněmi a podobně). 

(Wald In Benda, 2008) 

   Ze studií vypracovaných na lymfatiko-venózní anastomózy vyplývá, že tento 

léčebný postup má v terapii lymfedému své místo. Campisi (2004) dokazuje, že po 

tomto typu operace kombinovaném s CDT mohlo 380 z 447 celkového počtu pacientek 

přerušit konzervativní terapii. Další studie od stejného autora (Campisi, 1999) dokazuje, 

že operační zákrok je nejpřínosnější pro pacientky s lymfedémem v II. A III. Stadiu 

(kapitola 2.1.2 Stadia a komplikace lymfedému).  

   V této kapitole jsem stručně popsala několik nejčastěji používaných 

operačních postupů. Podrobnější popis operačních postupů v léčbě lymfedému přesahují 

rámec této práce. (Consensus, 2013; Wald In Benda, 2008) 
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4 PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY LYMFEDÉMU  

 

   V dnešní době existuje mnoho studií na psychické problémy žen, kterým byla 

diagnostikována rakovina. Pokud však i po úspěšném vyléčení rakoviny přetrvává 

lymfedém, představuje to pro pacientky závažný a dlouhodobý problém. Vzhledem 

k tomu, že lymfedém je onemocnění chronické a v současné době nevyléčitelné, které 

pacientky může výrazně omezovat v jejich každodenních aktivitách, je zdrojem 

neustálých obav o postiženou končetinu a (v případě lymfedému horní končetiny) je 

viditelné, představuje riziko mnoha psychických problémů. 

 Ve studii Tobin (1993) porovnávali specialisté pomocí dotazníků a rozhovorů 

50 pacientek s lymfedémem po operaci rakoviny prsu s kontrolní skupinou a zjistili, že 

u ženy ve skupině s lymfedémem uváděli výraznější psychologické obtíže, potíže 

s přizpůsobením se své nemoci a problémy s aktivitami každodenního života. Studie 

Johansson (2003) uvádí, že jako nejvíce omezující ženy hodnotily postoj a reakce lidí ve 

svém okolí, pochopení své nemoci. Studie Towers (2008) zjistila, že mezi další časté 

stížnosti patří nedostatečná finanční podpora státu a pocit žen, že jim zdravotnický 

personál dostatečně nerozumí a jsou na svou nemoc samy. Tato studie zahrnuje 

i dotazníky a pohovory s manželi některých pacientek. Studie Radina (2004) zjišťovala, 

jak pacientky rozumí své chorobě a co považují za příčinu vzniku lymfedému. Jako 

výsledek studie zveřejnila domněnky některých pacientek a ukázala tak, že mnoho 

z nich považuje vznik lymfedému za důsledek nevhodné či chybné léčby nebo za 

důsledek „nevhodného“ chování (zvedání břemen, nadměrné cvičení apod.). Pochopení 

zdravotního stavu přitom přímo ovlivňuje chování pacientek, dodržování léčby či 

včasné rozpoznání a řešení nových symptomů. Rakovina prsu a sekundární lymfedém 

způsobený léčbou této choroby také výrazně zasahuje do sexuálního života žen. Mezi 

nejčastější příčiny narušení intimního života se uvádí ztráta libida, anorgasmie, pocit 

méněcennosti, obtíže s hledáním partnera a podobné. Kromě psychologických problémů 

se u žen po léčbě rakoviny mohou projevit i různé somatické a funkční poruchy 

(například pokles hladiny ženských pohlavních hormonů, předčasný nástup klimakteria, 

poruchy funkce pánevního dna a podobně). (Graziottin, 2007).  



Bakalářská Práce  Název diplomové práce 

48 

   Adekvátní péče je pro zvládání lymfedému klíčová a zahrnuje i psychickou 

pohodu pacientky, proto by případná psychologická péče měla být nedílnou součástí 

komplexní terapie lymfedému. Pokud u pacientky dojde ke zhoršení psychického stavu, 

dojde pravděpodobně i ke zhoršení péče o lymfedematózní končetinu. To se s největší 

pravděpodobností projeví zvětšením otoku či dokonce ke vzniku komplikací. Pacientka 

se tak dostává do „bludného kruhu“, jehož narušení vyžaduje péči specialisty 

(Consensus, 2013). Podrobnější informace o psychosociálních aspektech lymfedému 

přesahují rámec této práce. Pro získání podrobnějších informací či získání potřebných 

kontaktů (nejen na psychologa) mohou pacientky využít center a bezplatných linek 

(např. MammaHELP, Avon linka apod.). 
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5 Kazuistika 

Pacient: žena, rok narození 1973 

RA: otec leukemie a hypertenze, v dětství TBC 

AA: Algifen, atopický ekzém 

FA: Tamoxifen, Zoladex, Cipralex 

OA: v r. 1993 diagnostikována mononukleóza, v r. 87 operace tříselné kýly, v r. 92 

gynekologická laparoskopie- odstranění srůstů, v r. 2006 operace L5/S1 pro radikulární 

syndrom S1 (po operaci bez bolestí asi 4 měsíce) 

SPA: kancelářská práce, sporty: dříve volejbal a tenis (přestala kvůli bolestem zad), 

nyní rekreačně plavání a turistika, 2 děti 

 

NO: V roce 2011 byl diagnostikován karcinom pravého prsu, 10/12- 11/12 probíhala 

chemoterapie. 12/12 byla pacientka indikována k parciální mastektomii, 1/13 byla 

indikována k totální mastektomii. Poté pokračovala v hormonální léčbě. 

Dále bolest LS vlevo občas v noci. Iradiace bolesti pod hýždi, parestezie a hypestezie 

malíkové hrany LDK. Pacientka udává sfinkterové obtíže (někdy obtížná mikce)- 

urologicky sledována. Pacientce doporučena rehabilitace. 

 

Subjektivně: Pacientka udává bolest pravého ramene především při pohybu, otok 

v pravé axile- znemožňuje plné připažení. Dále udává otok paže během dne a lehké 

parestezie. 

Objektivn ě :  

• Předsunuté držení hlavy. 

• Ramena držena v elevaci a protrakci. Lopatky jsou v mírné zevní rotaci (na 

pravé straně výraznější). 

• Jizva- zhojená, aktivní. Na několika místech více přisedlá, omezeně pohyblivá. 

• Mírný otok v axile, pravá horní končetina s lehkým otokem v oblasti paže - 

rozdíl oproti levé končetině v obvodu (10 cm nad olecranonem) byl 1.5 cm. 

• Při abdukci výrazné zapojení m. trapezius (více na pravé straně). U pravé 

končetiny (PHK) omezena abdukce do 90 stupňů (tah v axile), nelze plná 

addukce (otok v axile). 
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• Rozsahy ostatních kloubů pasivní i aktivní na PHK v normě. Na LHK rozsahy 

kloubů aktivní i pasivní v normě. 

• Kůže a podkoží PHK - trofika v normě, bez lézí a známek zánětu, posunlivost 

mírně omezená. Pacientka udává lehké parestezie prstů (po zahájení léčby lékem 

Neurontin se obtíže zmírnily). 

• Lehké inspirační držení hrudníku, převládá horní typ dýchání 

• Omezená posunlivost fascií hrudníku směrem kaudo-kraniálním i laterálně. 

• Při stoji oploštění střední Th páteře, mírná hyperlordosa Lp,  mírně zvětšená 

anteverze pánve. 

• Přetížená horní část m. rectus abdominis, insuficience břišním svalů v oblasti 

dolního břicha. 

• U PDK pacientka udává hypestezie vlevo v dermatomu S1 (od kolene distálně). 

• Nohy- plochonoží výraznější vlevo, hallux valgus vlevo. 

(Pacientka vyšetřena ve stoji. Pasivní pohyby, jizva, otok a měkké tkáně vyšetřeny 

vleže. 

 

Terapie (probíhala na oddělení lymfodrenáží ve FNM):  

• Pacientka podstoupila manuální lymfatickou drenáž zaměřenou na oblast krku, 

PHK , pravou laterální stranu zad a hrudníku. 

• Součástí terapie byla i přístrojová lymfatická drenáž. 

 

Denní režim: Lymfedém diagnostikovaný pacientce je v latentním stadiu, stabilní a bez 

komplikací. Její terapie je proto zaměřena na ambulantní ošetření (manuální 

a přístrojová lymfodrenáž přibližně jednou týdně) a na důkladnou edukaci o domácí 

péči (zaměřena především na cvičení a kompresní terapii), aby nedošlo ke zhoršení 

stavu a komplikacím. Pacientka nemá zapůjčený přístroj pro lymfatickou drenáž. Pro 

domácí léčbu používá elastický návlek I. kompresní třídy a podle potřeby (při zhoršení 

stavu) jednoduchou bandáž. Kromě ambulantní léčby se pacientka zaměřila na cvičení - 

dochází na skupinové cvičení v bazénu zaměřené na terapii lymfedému a ve svém 

volném čase se rekreačně věnuje plavání a turistice doplněné o hůlky na nordic walking. 

Také doma cvičí (denně) cvičební jednotku zaměřenou na ovlivnění lymfedému horní 
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končetiny. Pacientka byla edukována o drenáži centrálních mízních uzlin a provádí ji 

před každým cvičením.  

Krátkodobý rehabilita ční plán: Pokračovat v ambulantní léčbě (manuální 

i přístrojovou lymfodrenáží), kompresivní terapii a cvičení v domacím prostředí tak, 

abychom dosáhli maximálního zmenšení otoku. Terapii lymfedému doplnit: 

1. techniky měkkých tkání (TMT) v oblasti jizvy, uvolnění axiální řasy 

(především zadní), uvolnění měkkých tkání pravého ramene, laterální strany 

hrudníku a zad 

2. uvolnění fascií PHK, hrudníku, zad a krku 

3. obnovení plné hybnosti pravého ramene, centrace pravého ramene 

4. korekce postury - aktivace hlubokého stabilizačního systému s důrazem na 

zácvik do autoterapie dle dynamické neuromuskulární stabilizace, aktivace 

stabilizačních svalů Lp 

5. korekce postavení Cp – trakce, PIR zaměřená na m. trapezius, m. 

sternocleidomastoideus, mm. scaleni, m. levator scapulae a hluboké extenzory 

šíje 

6. korekce dechového stereotypu dle dynamické neuromuskulární stabilizace 

7. korekce plochonoží, aktivace nohy a korekce postavení nohy a prstů dle 

senzomotorické stimulace 

(Při ambulantní terapii zaměřené na ovlivnění lymfedému bych se kromě manuální 

a přístrojové lymfodrenáže zaměřila i na postupy popsané v bodě číslo 1, 2 a 3. 

Pokud na pracovišti probíhá lymfoterapie a fyzioterapie odděleně, pacientce bych 

pro postupy popsané v ostatních bodech doporučila vhodného 

fyzioterapeuta/samostatnou hodinu fyzioterapie.) 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán: Po dosažení požadovaného obvodu končetiny 

a stabilizaci otoku postupně snižovat frekvenci ambulantní terapie a upřednostnit 

kompresivní návlek před jednoduchou bandáží. Pokračovat v dodržování režimových 

opatření a domácím (případně i skupinovém) cvičení. 

Dle potřeby pokračovat v terapii zaměřené na hybnost pravého ramene a korekci 

postury. 
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6 DISKUZE 

   Lymfedém je chronické progresivní onemocnění, které pacientkám ztěžuje 

(mnohdy dokonce znemožňuje) návrat do každodenních aktivit. Popisuje akumulaci 

tkáňového moku ve tkáních, která je způsobená nedostatečnou funkcí lymfatického 

systému či zvýšeným množstvím tkáňového moku. Podle vyvolávající příčiny dělíme 

lymfedém na primární (geneticky podmíněné onemocnění) a sekundární (lymfedém 

vzniká jako komplikace jiného patologického stavu). Mezi nejčastější vyvolávající 

příčiny sekundárního lymfedému patří operační výkon a reakce organizmu na něj 

(jizvení tkání, infekce apod.), některé léky (nejčastěji jsou to léčiva používaná při 

chemoterapii) a ozařování. Přestože je maligní nádor a jeho léčba v současnosti 

nejčastější příčinou lymfedému, příčinou může být i infekce, úraz aj.  

   S trochou nadsázky lze říci, že faktorem, který je společný všem pacientům 

ohroženým lymfedémem a který je zásadní pro vznik či závažnost lymfedému, je 

informovanost pacientů. Většina studií zpracovávajících tuto problematiku uvedených 

v této práci se shoduje na několika faktorech zásadních pro prognózu lymfedému - 

včasné diagnostice, kvalitní odborné péči, kvalitní domácí péči, dodržování režimových 

opatření a zapojení zdravotnického personálu s různými specializacemi do 

multidisciplinárního týmu. Důležitá je mimo jiné i dostatečná spolupráce fyzioterapeuta 

a lymfoterapeuta. Na mnoha pracovištích zajišťuje terapii lymfedému i pohybových 

obtíží stejná osoba. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit mezi nimi dostatečnou 

komunikaci, abychom pro pacienta maximalizovali léčebný efekt. Mnoho těchto faktorů 

může pacient velmi výrazně ovlivnit, pokud se během péče o lymfedém klade důraz i na 

dostatečnou informovanost. 
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   Je důležité si uvědomit, že rozvoj či závažnost lymfedému nezávisí pouze na 

možné vyvolávající příčině. Jak už je řečeno výše, lymfedém je stav podmíněný (mimo 

jiné) nedostatečnou funkcí lymfatického systému. Lymfatické cévy nacházíme v téměř 

celém lidském těle (výjimky- kapitola 1 Systém lymfatických cest) jejich počet 

a funkčnost je však značně variabilní a závisí na genetické výbavě jedince. Stejný 

zákrok a následná léčba tak vyvolá lymfedém pouze u určité části pacientů. Vedle 

těchto faktorů riziko lymfedému zvyšuje i věk pacienta, jeho pohlaví, BMI a mnoho 

dalšího. Vlivem velkého množství a variability faktorů, které jsou v současné době 

považovány za rizikové pro vznik lymfedému, je tak nesmírně obtížné stanovit i jen 

přibližnou prevalenci pro jeho vznik. Pro pacienty jsou však informace o tom, jaké 

následky může jejich onemocnění mít v budoucnu, zásadní. Při stanovení rizika vzniku 

lymfedému pro určitého pacienta by mohlo být přínosné lymfoscintiografické vyšetření 

(kapitola 2.2.4 Lymfoscintigrafie), které nám může pomoci určit funkčnost 

lymfatického systému před zákrokem. V dnešní době se však z tohoto důvodu 

neprovádí, protože je to vyšetření invazivní, náročné pro pacientky a je drahé. Je také 

otázkou, nakolik by tyto informace byly přesné a přínosné. 
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   V terapii lymfedému se za zlatý standard považuje CDT, za nejpřínosnější 

proceduru potom manuální lymfodrenáž, kterou může aplikovat pouze vyškolený 

zdravotnický pracovník. Lymfatická manuální drenáž je metoda časově náročná, musí 

být prováděná vyškoleným terapeutem a nemusí být pro všechny pacienty v dostupné 

vzdálenosti. Přístrojová lymfodrenáž není tak účinná, zdravotní pojišťovny však 

v současné době za poplatek půjčují přístroj domů a pacienti tak mají možnost častější 

a kontinuálnější terapie. Je však nutné (stejně jako u cvičení zaměřené na ovlivnění 

lymfedému) naučit pacienty drenáž centrálních mízních uzlin. Důležité také je, aby 

pacienti nepoužívali vyšší tlak než je doporučeno (kapitola 3.2.1. Intermitentní 

pneumatická lymfodrenáž). I tady je nutná dobrá informovanost nebo je vhodné na 

přístroji přednastavit maximální tlak. Bandáže a kompresivní terapie jsou nedílnou 

součástí komplexní terapie, pro pacienty jsou však značně nekomfortní (především 

bandážování). Použití kineziotapingu jako alternativní metody je sporné, přínosné může 

být v případech, kdy je pro pacientku nošení bandáží velmi obtěžující (např. během 

ročních období s velmi vlhkým a teplým klimatem v zemích blízko rovníku apod.). 

Kromě metod zahrnutých v CDT můžeme pacientům doporučit celou řadu doplňujících 

metod, mezi které řadíme například alternativní medicínu (akupresura, homeopatika, 

různé bylinné preparáty apod.) či fyzikální léčbu. Při volbě vhodných léčebných 

postupů vždy vycházíme z objektivních (diagnóza, účiněk již aplikovaných postupů 

atd.) i subjektivních potřeb konkrétního pacienta. Je však nutné pacientům vysvětlit, že 

přínos těchto postupů není ověřený a že lymfedém v současné době vyléčit nelze. Dobrá 

informovanost o svém zdravotním stavu může pacientům pomoci rozhodnout se, jak 

využijí svůj čas a finance. 

   Operační léčba (konkrétně výkony kauzální) by v budoucnosti mohly 

představovat řešení lymfedému. V současnosti nepatří mezi běžně indikovanou léčbu, 

pacienti musí splnit poměrně přísné požadavky (zodpovědný přístup k léčbě, zachovalá 

lymfatická céva vhodná k výkonu apod.), mikrochirurgická operace je náročná a drahá 

a v současnosti musí pacienti po operační léčbě dále pokračovat i v konzervativní 

terapii. Otázkou také zůstává, zda typ výkonu, kdy dojde k odstranění uzliny 

a přerušená lymfatická céva se napojuje na krevní řečiště, nezvyšuje nemocnost 

pacientů. Veškeré operační výkony na tkáních postižených lymfedémem je nutné velmi 

pečlivě zvážit.  Tkáně operační výkon značně zatěžuje, vždy existuje riziko infekce či 

velkého jizvení a postižené tkáně se dlouho a obtížně hojí.  
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   Skupinová i domácí terapie by měla být nedílnou součástí komplexní terapie 

lymfedému. Pacientům doporučujeme skupinové cvičení zaměřené na ovlivnění 

lymfedému i běžné cvičební lekce zaměřené např. na zvýšení zdatnosti. Informovaný 

pacient by však měl rozdíl poznat, aby byl schopen určit, zda konkrétní cvik v běžné 

cvičební lekci nemůže lymfedém zhoršit.  Pacienti by také měli mít na paměti, že před 

cvičením (i v domácím prostředí) je nutné uvolnit drenáží oblast centrálních uzlin. 

Pacienty bychom také měli upozornit na možné riziko infekce (především mykotické) 

v bazénech i např. ve společných sprchách.  

  Mnoho studií ukázalo, že pacienti s lymfedémem po léčbě maligního nádoru 

často trpí mnoha psychickými problémy různé závažnosti. Kromě zdravotnického 

personálu, který se zabývá terapií lymfedému, by v multidisciplinárním týmu měl být 

zastoupen i psycholog či jiné obdobné profese (psychiatr, sexuolog apod.). Pacientky 

a jejich blízcí také mohou využít pomoc sdružení a center (například MammaHELPu). 

Každý, kdo s pacienty s touto diagnózou pracuje, by měl vědět i o takovýchto možných 

komplikacích lymfedému a měl by být schopen pacientům doporučit vhodného 

odborníka. Důležitá je i informovanost rodinných příslušníků pacienta, pro které léčba 

malignity i lymfedému jejich blízkých představuje velkou psychickou zátěž a velký 

zásah do každodenního života jejich rodiny.  

   Léčba lymfedému může trvat měsíce i roky (v některých případech je nutná 

léčba celoživotní) a pacienty může v různé míře omezovat v každodenním životě. Při 

dlouhodobé terapii je nutné na základě subjektivních potíží určit ideální frekvenci 

terapie tak, aby nedocházelo ke zhoršování lymfedému či rozvoji komplikací, a zároveň 

aby časová (popř. i finanční) náročnost terapie byla pro pacienta snesitelná.  
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ZÁV ĚR 

   Cílem této práce je shrnout poznatky o sekundárně vzniklém lymfedému po 

operaci prsu (současné možnosti diagnostiky a léčby, možnosti objektivního hodnocení 

lymfedému, psychosociální aspekty lymfedému,…) a stručně shrnout i poznatky 

o anatomii lymfatického systému, jeho fyziologii a patofyziologii apod. Na vzniku 

lymfedému se podílí mnoho faktorů zahrnujících rozsah a typ operačního výkonu, 

postup léčby malignity a v neposlední řadě genetické faktory. V současné době 

nedokážeme přesně určit, u které pacientky se lymfedém rozvine. Na jeho úspěšné léčbě 

se podílí mnoho faktorů, např. včasná diagnostika, odborná fyzioterapie přizpůsobená 

subjektivním potížím pacientky, dostatečná informovanost pacientky, dodržování 

režimových opatření apod. 

   Fyzioterapeutické postupy (kapitola 3.1 Konzervativní terapie, 3.2 Fyzikální 

léčba) doporučované v rámci komplexní dekongestivní terapie jsou běžně uznávány 

a jejich přínos je relativně dobře popsán v odborné literatuře. V současné době se studie 

spíše zaměřují na modifikaci těchto postupů tak, aby pacientky byly minimálně 

omezovány v každodenním životě (viz kineziotaping, domácí léčba přístrojovou 

lymfodrenáží apod.). Další velká oblast výzkumu se zaměřuje na nové léčebné postupy 

(především chirurgické), které však nejsou v současnosti dostatečně ověřeny 

a nezaručují vyléčení lymfedému.  

   Přestože je lymfedém onemocnění chronické a dlouhodobé, včasnou 

a odbornou léčbu lze zmírnit jeho závažnost a umožnit tak pacientkám co nejkvalitnější 

život. Pro správně zvolenou a vedenou léčbu lymfedému je nutné mít přehled jak 

o postupech již užívaných, tak sledovat nové trendy a výzkumy. 
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