
Do powstawania skrzepów w świa-
tłach naczyń krwionośnych dochodzi 
na skutek przerwania ciągłości na-
błonka wyściełającego ich wnętrze. 
Wówczas zostają uruchomione pro-
cesy naprawcze, mające za zadanie 
uszczelnienie uszkodzonego miejsca. 
Zostają aktywowane czynniki krzep-
nięcia krwi, powodujące powstawa-
nie włóknika, który wraz z krążącymi 
płytkami krwi cementuje uszkodzenie. 
Jest to prawidłowy, obronny proces 
organizmu, chroniący przed nadmier-
ną utratą krwi. W normalnych warun-
kach występuje równowaga pomiędzy 
czynnikami tworzącymi skrzep, a czyn-
nikami zapobiegającymi całkowitemu 
zrośnięciu się światła naczynia. Bardzo 
dużą rolę w zapobieganiu zakrzepicy 
ma prawidłowa praca mięśni, które 
pomagają w tłoczeniu krwi w naczy-
niach w kierunku przeciwnym do siły 
ciężkości oraz prawidłowo działają-
ce zastawki żylne, które zapobiegają 
cofaniu się krwi. Jeśli któryś z tych 
czynników zawodzi, może dochodzić 
w żyłach do powstawania stanów 
zapalnych, uszkadzających ściany na-
czyń. Najbardziej niebezpieczną sytu-
acją jest oderwanie się dużego skrze-

pu, który wraz z prądem krwi dociera 
do prawej komory serca, a następnie 
do płuc, gdzie dochodzi do upośledze-
nia krążenia. Objawia się to głównie 
dusznością w przypadku niewielkiego 
skrzepu. Z kolei w przypadku dużego 
skrzepu chory odczuwa silne duszno-
ści, ból w klatce piersiowej, docho-
dzi do ostrego niedotlenienia tkanek 
i narządów, co bezpośrednio zagraża 
życiu chorego.

Podsumowując, głównymi czynnikami 
powodującymi powstanie zakrzepicy 
(tzw. Triada Virchowa) są:

• zaburzenia przepływu krwi w ży-
łach (spowodowane, np. uciskiem, 
unieruchomieniem, ciążą, cukrzy-
cą, stosowaniem niektórych leków, 
w tym moczopędnych, otyłością 
czy paleniem tytoniu),

• nadmierna krzepliwość krwi (wro-
dzona lub wynikająca z zażywania 
m. in. doustnych środków anty-
koncepcyjnych),

• zmiany w ścianach naczyń (stany za-
palne, uszkodzenia naczyń, zwłasz-
cza po zabiegach chirurgicznych).

WAŻNY TEMAT

ZAKRZEPICA 
- cichy zabójca
Zakrzepica to choroba układu krążenia, w której dochodzi do powstawania w ży-
łach zakrzepów (skrzepów krwi), utrudniających prawidłowe krążenie. Powoduje to 
groźne dla zdrowia i życia skutki oraz powikłania. Zakrzepica dotyczy głównie żył 
głębokich w kończynach dolnych (podudzia), mogąc prowadzić do groźnej dla życia 
zatorowości płucnej. Skrzepy mogą powstawać również w obrębie tętnic – wtedy mó-
wimy o zakrzepicy tętniczej, która z kolei może spowodować zawał serca.

Najbardziej niebezpieczną sytuacją jest 
oderwanie się dużego skrzepu, który wraz 
z prądem krwi dociera do prawej komory 
serca, a następnie do płuc, gdzie dochodzi 
do upośledzenia krążenia. Objawia się to 

głównie dusznością w przypadku niewielkiego 
skrzepu. Z kolei w przypadku dużego skrzepu 
chory odczuwa silne duszności, ból w klatce 

piersiowej, dochodzi do ostrego niedotlenienia 
tkanek i narządów, co bezpośrednio zagraża 

życiu chorego.
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Często pacjenci nie zdają sobie sprawy 
z tego, że w ich naczyniach krwiono-
śnych powstają groźne dla zdrowia 
i życia skrzepy. W niektórych przy-
padkach organizm sam jest w sta-
nie rozpuścić powstającą skrzeplinę 
i wówczas chory nie odczuwa żadnych 
objawów. Gdy natomiast skrzep nie 
ulega rozpuszczeniu, chory może od-
czuwać ból, tkliwość w chorej kończy-
nie, zwiększoną ciepłotę skóry w da-
nym miejscu i obrzęk. Powikłaniem 
powstałego zakrzepu i uszkodzeniem 
zastawek żylnych może być również 
tzw. zespół pozakrzepowy. Mówimy 
o nim, jeśli skrzep zrasta się ze ścia-
ną naczynia i utrudnia przepływ krwi. 

Prowadzi to do jej zastoju, pogrubienia 
żyły, zniszczenia zastawek. Okoliczne 
tkanki nie są wystarczająco odżywione 
i dotlenione, co objawia się cienką, 
połyskliwą, napięta skórą z przebar-
wieniami, obrzękami oraz uczuciem 
ciężkości nóg. Z czasem dochodzi do 
powstania trudno gojących się owrzo-
dzeń, głównie podudzi.

Rozpoznania zakrzepicy lekarz do-
konuje przede wszystkim na podsta-
wie wywiadu medycznego, 

Chory może odczuwać 
ból, tkliwość w chorej 
kończynie, zwiększoną 

ciepłotę skóry w danym 
miejscu i obrzęk.

Zatorowość płucna jest najczęstszą przyczyną nagłych zgonów chorych 
leczonych w szpitalu. W przypadku braku rozpoznania i podjęcia leczenia 

śmiertelność dochodzi do 34%. Z kolei po wcześniejszym rozpoznaniu 
i wdrożeniu leczenia śmiertelność obniża się znacząco - do mniej więcej 2-8%.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl
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objawów, które wystąpiły u danego 
pacjenta, a także wyglądu kończyn. 
Wykonuje się również badanie USG 
dopplerowskie, które zazwyczaj wy-
starcza do potwierdzenia diagnozy. 
Stosuje się również badanie rentge-
nowskie z użyciem kontrastu – tzw. 
flebografia, tomografię komputerową 
(CT), czy rezonans magnetyczny (MRI).

Leczenie zakrzepicy żył głębokich 
ma na celu niedopuszczenie do po-
wstania zatoru płucnego i zgonu 
pacjenta. Rzadko stosuje się leczenie 
operacyjne, gdyż interwencja chi-
rurgiczna, związana z koniecznością 
uszkodzenia naczyń i wyciągnięcia 
skrzepu, grozi powstaniem kolejne-
go. Dlatego też głównie stosuje się 
leczenie farmakologiczne. Polega ono 
na podawaniu różnego rodzaju hepa-

ryny w podskórnych iniekcjach, które 
pacjent może wykonywać samodziel-
nie w domu, leków rozrzedzających 
krew i leków wzmacniających ściany 
naczyń krwionośnych. Leczenie jest 
długotrwałe i niestety pomimo po-
zornego wyzdrowienia, obserwuje się 
bardzo często nawrót choroby. Tak 
więc leczenie ostrej fazy przechodzi 

w profilaktykę nawrotu choroby. Ta 
z kolei dotyczy osób, u których wy-
stąpił epizod choroby, ale także osób, 
które mogą być narażone na jej wy-
stąpienie. Dotyczy to między innymi 
osób otyłych, kobiet w ciąży, ludzi 
często podróżujących na duże odle-
głości, osób poddawanych zabiegom 
chirurgicznym, długotrwale unieru-
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Profilaktyka przeciwzakrzepowa dotyczy 
między innymi osób otyłych, kobiet w ciąży, 

ludzi często podróżujących na duże odległości, 
osób poddawanych zabiegom chirurgicznym, 
długotrwale unieruchomionych, np. gipsem, 
obłożnie chorych, osób chorych na żylaki czy 

chorobę nowotworową.
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chomionych, np. gipsem, obłożnie 
chorych, osób chorych na żylaki czy 
chorobę nowotworową.

Profilaktyka ta polega na:

• podawaniu farmakologicznych 
preparatów mających na celu roz-
rzedzanie krwi, np. kwasu acety-
losalicylowego, iniekcji heparyny, 
a także leków wzmacniających 
naczynia krwionośne,

• noszeniu uciskowych pończoch 
lub podkolanówek, stosowanych 
również w profilaktyce żylaków. 
Jest to bardzo skuteczna i bez-

pieczna metoda, którą mogą 
stosować nawet kobiety w ciąży 
- przeciwwskazaniem do ich no-
szenia może być niedotlenienie 
tkanek w przebiegu, np. neuro-
patii cukrzycowej,

• stosowaniu się na co dzień do 
kilku prostych zasad:

 » nie należy zakładać nogi na 
nogę, gdyż utrudnia to krą-
żenie w obrębie kończyn,

 » podczas długiego siedzenia, 
od czasu do czasu należy po-
ruszać stopami, pobudzając 

krążenie, wstać i jeśli to moż-
liwe - przespacerować się,

 » w ciągu dnia należy spo-
żywać około 2 litry płynów, 
gdyż odwodnienie może 
prowadzić do zagęszczania 
krwi,

 » należy dbać o zdrową dietę 
i prawidłową masę ciała,

 » pamiętać o ruchu, space-
rach, jeździe na rowerze 
czy pływaniu. Każda forma 
aktywności fizycznej jest 
wskazana w profilaktyce za-
krzepicy.

SYLWIA TOMAKA
Pracownik Apteki
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REKLAMA

Każda forma 
aktywności fizycznej 

jest wskazana 
w profilaktyce 

zakrzepicy.

Co roku w 25 krajach UE na zakrzepicę zapada 
około 1,5 mln ludzi, a z powodu zatoru tętnicy 
płucnej umiera około 500 tys. osób. To więcej 

niż z powodu raka piersi, raka prostaty czy 
zakażenia HIV. W Polsce co roku na zator tętnicy 

płucnej umiera około 40 tys. osób. 

Źródło: www.swiat-zdrowia.pl
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