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Úvod

Chronická žilní insuficience (chronic venous insufficiency – CVI)
vzniká následkem poruchy žilního návratu a žilní hypertenze v dolních
končetinách, často jako důsledek posttrombotického syndromu.
V souvislosti s CVI se může rozvinout řada patologických stavů, od žilních
varixů až po bércové vředy. Základními patogenetickými ději vzniku žilní
hypertenze jsou abnormální funkce žilních chlopní, distenze žil, dilatace
kapilár a venul, akumulace leukocytů, hypoxie žilní stěny, zvýšená
permeabilita kapilár, stimulace endotelu a zvýšená produkce zánětlivých
a růstových faktorů. Zvýšení žilního tlaku se z hlubokého žilního systému
přenáší do povrchového, vznikají edémy, v okolních tkáních vznikají
poruchy trofiky a zá-nětlivé změny. Uvolňují se i cytotoxicky působící
látky, které vedou k bu-něčné nekróze a rozvoji bércových vředů.
Onemocnění spojená s CVI významně zhoršují kvalitu života. Důvodem je
mimo jiné i dlouhá doba hojení, která u více než poloviny postižených je
delší než jeden rok. 

Léčbu CVI je možno rozdělit na konzervativní (režimová opatření a far-
makoterapie) a radikální (odstranění varixů a refluxu). Důležité je snížení
tělesné hmotnosti, snaha o vyloučení zvýšení nitrobřišního tlaku, neome-
zování chůze a samozřejmě kompresivní léčba. O vhodnosti radikálního
přístupu by měl rozhodnout angiolog. V rámci farmakoterapie se po-
užívají léčiva ze skupiny tzv. venofarmak. Tato léčiva mají řadu
prospěšných účinků, zprostředkovaných různými mechanismy.
Především jde o zvyšování tonu žilní stěny, což vede k urychlení odtoku
krve. Snižují permeabilitu a fragilitu kapilár, zvyšují kapilární rezistenci
a zlepšují lymfatickou drenáž. Brání tak vzniku otoku a zlepšují trofiku
tkáně. Některá z venofarmak zvyšují fibrinolýzu, mají i protizánětlivý
účinek, potlačují aktivaci leukocytů, a působí tak protizánětlivě. K ve-
nofarmakům přírodního původu patří např. některé flavonoidy a gly-
kosidy. Proti-zánětlivý a antiedematózní účinek mají i semisyntetická
venofarmaka – modifikované látky přírodního původu. Osvědčeným
zástupcem těchto venofarmak je tribenosid, dostupný v ČR v přípravku
Glyvenol.  

Charakteristika

Tribenosid (ethyl-3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranosid) je aktivní sub-
stancí přípravku Glyvenol. Má řadu účinků, prospěšných pro léčbu CVI.
Patří mezi látky stabilizující kapiláry, snižuje jejich permeabilitu a tím
potlačuje vznik edémů. Je antagonistou mediátorů zánětlivých procesů
a bolesti, má tedy protizánětlivé a analgetické účinky. Mezi další účinky
tribenosidu patří podpora hojivých procesů a podpora fibrinolýzy.
Tribenosid tak působí proti patologickým procesům ve výstelce kapilár,
v samotných vénách a paravenózní tkáni. Na rozdíl od některých jiných
protizánětlivých léčiv (např. kortikosteroidů) nemá nežádoucí systémové
účinky. Nezanedbatelný je také antihistaminový účinek tribenosidu.
Tribenosid se po perorálním podání rychle a téměř úplně vstřebává a in-
tenzivně se metabolizuje. Dosahuje relativně vysokých koncentrací ve
stěně cévní. Ani při dlouhodobém opakovaném podávání nedochází ke
kumulaci léku v organismu. Metabolity se vylučují téměř výhradně močí.
Prospěšný vliv tribenosidu na příznaky a známky stavů spojených s CVI byl
opakovaně ověřen, toto léčivo je jedním z nejdéle používaných veno-
farmak a dlouhodobě se osvědčuje v klinické praxi.

Použití

Poruchy žilní cirkulace: pocit těžkých nohou, napětí, otoky a bolestivé
pocity v dolních končetinách, zejména po delším stání nebo sezení.
Varikózní syndrom: bolesti ve varixech, statické edémy. Jako pomocný lék
při léčení varikoflebitid, povrchových zánětů žil a posttrombotického
syndromu.

Kontraindikace, 
nežádoucí účinky, interakce

Kontraindikací podání přípravku je přecitlivělost na některou z jeho
složek. Nežádoucí účinky jsou vzácné a nezávažné, objevují se exantémy
nebo gastrointestinální obtíže, které obvykle mizí spontánně po vysazení
přípravku. Nebyly popsány interakce s jinými léčivy.

Dávkování a způsob podání 

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 12 let věku. 
Balení: po 60  tobolkách (400 mg tribenosidu v 1 tobolce). 
Dávkování: 
dospělí – 1 tobolka 2x denně (ráno a večer), děti od 12 let věku 
a mladiství – 1 tobolka večer. 
Přípravek by měl být podáván několik týdnů, i když dojde k rychlému    
vymizení příznaků. 

Je vhodné po určité době zopakovat léčebnou kúru, např. u pacientů,
kteří jsou v práci i doma vystaveni dlouhodobému zatížení nohou, ze-
jména v horkých měsících roku.  
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Poznámka: Statut přípravku:  léčivý přípravek, je vázán na předpis. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: 
viz číselník VZP. 
Profil připravil kolektiv autorů vedený MUDr. Pavlem Kostiukem, CSc., s využitím odborné literatury a poslední verze SPC.

Glyvenol
Tribenosidum

vi´ce informaci´ na www.edukafarm.cz 1934/2008

PR
O

FI
L

do
pl

ně
k 

st
ra

vy

NEW  3.12.2008  9:30  Stránka 193




