
DO GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW 
RYZYKA POWSTANIA ZAKRZE-
PICY NALEŻĄ:

• zwolnienie przepływu krwi – często 
na skutek unieruchomienia kończyny 
oraz ucisku na nią,

• przewaga czynników prozakrzepo-
wych nad przeciwzakrzepowymi – tak 
zwane trombofilie,

• uszkodzenie ściany naczynia krwiono-
śnego – może powstać wskutek, np. 
urazu, operacji,

• wiek powyżej 40 lat (wraz z wiekiem 
ryzyko wzrasta),

• otyłość (wskaźnik BMI powyżej  
30 kg/m2),

• występowanie żylaków kończyn dol-
nych,

• urazy wielonarządowe, złamania, np. 
miednicy, kości udowej,

• unieruchomienie kończyny spowodo-
wane, np. niedowładem, założeniem 
gipsu na dwa sąsiadujące stawy, długi 
lot samolotem,

• niewydolność serca,

• ucisk na żyłę, np. przez  guz lub krwiak,

• żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 
u członków rodziny,

• podwyższony poziom estrogenów 
w przebiegu ciąży,

• przyjmowanie hormonalnej terapii 
zastępczej oraz antykoncepcji hor-
monalnej.

Zakrzepica może być też efektem le-
czenia innych schorzeń pacjenta i być 
spowodowana przejściem dużych zabie-
gów operacyjnych, obecnością cewnika 
w naczyniach żylnych czy leczeniem 
przeciwnowotworowym.

OBJAWY ORAZ ROZPOZNA-
NIE 
Zakrzepica żylna kończyny górnej ob-
jawia się głównie bólem, obrzękiem 
i zasinieniem ręki, które często nasilają 
się wskutek przeciążenia oraz wzmożo-
nego wysiłku fizycznego. Aby ją roz-
poznać, najczęściej przeprowadza się 
badanie USG w celu stwierdzenia obec-
ności skrzepów oraz braku przepły-
wu krwi przez żyłę. Na badaniu takim 

WAŻNY TEMAT

Zakrzepica żylna to dość powszechne schorzenie, które dotyka osoby w różnym wieku. Polega 
na powstawaniu, w wyniku zaburzonego przepływu krwi, zakrzepów w żyłach.  Dotyczy 
głównie kończyn dolnych, choć zdarza się także zakrzepica kończyn górnych. Wyróżnia się 
też zakrzepicę dystalną (dotyczy dalszego odcinka kończyny) oraz proksymalną (dotyczy 
bliższego odcinka kończyny), zakrzepicę żyły podkolanowej, żył udowych czy biodrowych. 
Gdy schorzeniem objęta jest większość naczyń odprowadzających krew z kończyny, mówi 
się o obrzęku bolesnym.

CZYM JEST 
ZAKRZEPICA ŻYLNA?
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można także stwierdzić poszerzenie żył 
okolicznych. Świadczy to o powstaniu 
tak zwanego krążenia obocznego – gdy 
przepływ krwi przez jedno naczynie 
jest ograniczony powstałym skrzepem,  
inne naczynia są mocniej obciążone. 
Gdy badanie USG jest niewystarcza-
jące, można przeprowadzić również 
badanie wenograficzne – wiąże się ono 
z koniecznością podania środka kon-
trastującego oraz przeprowadzeniem 
badania rentgenowskiego. 

Zakrzepica żylna kończyn dolnych ob-
jawia się bólem podczas chodzenia, 
obrzękiem podudzia lub całej nogi 
(jedno- lub obustronnym), tkliwością, 

a czasem bólem spoczynkowym, ocie-
pleniem kończyny, czasami gorącz-
ką, zasinieniem. Niestety, zakrzepica 
często przebiega bezobjawowo lub 
występujące objawy są mało charak-
terystyczne. Aby rozpoznać zakrzepicę 
żył kończyn dolnych, należy dobrze 
poznać czynniki ryzyka występujące 
u danego pacjenta. Wykonuje się też 
badania USG oraz badania laborato-
ryjne (m.in. morfologia, przesączanie 
kłębuszkowe, czas protrombinowy, 
oznaczenie dimeru D we krwi, stężenie 
fibrynogenu). W przypadku wątpliwo-
ści, można też przeprowadzić badanie 
tomograficzne naczyń krwionośnych 
oraz wenografię. 

POWIKŁANIA 
Powstałe skrzepy krwi bardzo rzadko 
ulegają samoistnemu rozpuszczeniu. 
Najczęściej zdarza się, że zakrzep taki 
ulega fragmentacji w naczyniu i jest 
transportowany wraz z krwią do krąże-
nia płucnego. Gdy skrzeplina dotrze do 
płuc, mówi się o zatorowości płucnej. 
Jeśli przepływ krwi przez płuca zostanie 
całkowicie zatrzymany, może dojść do 
żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej 
(ŻCHZZ) oraz nagłego zatrzymania krą-
żenia. U większości chorych z zakrzepicą 
żylną dochodzi do tak zwanej organizacji 
skrzepliny, która prowadzi do przewlekłej 
niewydolności żylnej, a w konsekwencji 
do nadciśnienia żylnego. 
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WAŻNY TEMAT
PROFILAKTYKA ŻYLNEJ CHO-
ROBY ZATOROWO-ZAKRZE-
POWEJ

Istnieją trzy główne metody zapobie-
gania chorobie zatorowo-zakrzepowej:

• wczesne uruchamianie – ważne 
jest, by nastąpiło jak najszybciej po 
unieruchomieniu pacjenta w trakcie 
choroby,

• metody mechaniczne – stosowanie 
uciskowych pończoch oraz urządze-
nia do przerywanego ucisku pneu-
matycznego,

• metody farmakologiczne - podawa-
nie leków przeciwkrzepliwych.

Połączenie metody mechanicznej z far-
makologiczną wydaje się być najskutecz-
niejszym postępowaniem, zapobiegają-
cym wystąpieniu ŻCHZZ. 

U chorych leczonych operacyjnie 
oraz po urazach profilaktykę zaczyna 
się najczęściej przed zabiegiem lub 
parę godzin po nim i prowadzi do 
pełnego uruchomienia pacjenta. Gdy 
przeprowadzany zabieg tego wyma-
ga, profilaktykę prowadzi się także po 
wypisaniu ze szpitala. Może dotyczyć 
to osób po dużych zabiegach ortope-
dycznych, u osób po wymianie stawu 
biodrowego lub kolanowego.

Osoby planujące długą podróż samo-
lotem lub samochodem powinny się 
odpowiednio przygotować. Ważne 
jest, by dopasować odpowiedni strój, 
który nie będzie uciskał kończyn ani 
talii. Osobom takim zaleca się picie du-
żej ilości napojów (bezalkoholowych 
i bezkofeinowych). W trakcie podróży 
warto pamiętać też o częstym napina-
niu mięśni oraz zginaniu stawów. Oso-
by z podwyższonym ryzykiem ŻCHZZ 
(np. niedawna operacja, poród) mogą 
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 WAŻNY TEMAT

rozważyć założenie podkolanówek 
uciskowych lub zastosowanie przed 
podróżą doustnych antykoagulantów 
nowej generacji bądź wstrzyknięcie 
heparyny drobnocząsteczkowej. Gdy 
nie ma możliwości zastosowania któ-
regoś z tych trzech rozwiązań, można 
przed podróżą zastosować kwas ace-
tylosalicylowy.

Kobiety w ciąży to grupa pacjentek, 
u których zastosowanie profilaktyki 
ŻCHZZ jest bardzo ważne. W tym 
przypadku stosuje się heparyny drob-
nocząsteczkowe, rzadziej niefrakcjo-
nowane. Nie przechodzą one przez ło-
żysko i z tego względu są bezpieczne 
do podawania w trakcie ciąży. 

LECZENIE 
Do niefarmakologicznych metod le-
czenia zakrzepicy żylnej należy lecze-
nie uciskiem. Często to od tej metody 
zaczyna się leczenie pacjenta. Polega 
ona na zakładaniu elastycznych ban-
daży lub specjalnych podkolanówek 
albo pończoch uciskowych na nogi, 
aby zapobiec zaleganiu krwi w na-
czyniach żylnych. Należy zakładać je 
rano, najlepiej przed wstaniem z łóż-

ka i ściągać pod koniec dnia. Metoda 
ta niestety może powodować u pa-
cjentów pewien dyskomfort związany 
z uciskiem nóg. Do przeciwwskazań 
należą: bolesny obrzęk, choroba nie-
dokrwienna kończyn dolnych, niewy-
równana niewydolność serca, neuro-
patia obwodowa (często wywołana 
cukrzycą). Inną niefarmakologiczną 
metodą leczenia zakrzepicy żylnej jest 
stosowanie pneumatycznego ucisku 
przerywanego. W tym celu używa się 
specjalnych mankietów zakładanych 
na nogi pacjenta, które wywierają od-
powiednio dobrane ciśnienie. Metoda 
ta pozwala na szybkie zniwelowanie 
bólu i obrzęku.

Podstawową metodą leczenia zakrze-
picy jest podawanie leków przeciwza-
krzepowych. Leczenie najczęściej 
zaczyna się od podawania szybko 
działającej heparyny drobnocząstecz-
kowej. Stosuje się ją w podskórnych 
zastrzykach. Równolegle często za-
leca się podawanie doustnych leków 
przeciwzakrzepowych. Gdy stan pa-
cjenta się unormuje, leczenie można 
kontynuować preparatami doustny-
mi. 

Podstawowe doustne leki przeciwza-
krzepowe to tak zwani antagoniści wi-
taminy K – acenokumarol i warfaryna. 
Choć są zdecydowanie wygodniejsze 
w użyciu dla pacjenta od heparyny, 
leki te także wymagają ścisłego stoso-
wania się do zaleceń lekarskich. Pod-
czas ich przyjmowania ważne jest stałe 
monitorowanie parametru krzepnięcia 
krwi – czasu protrombinowego (PT/
INR). 

Coraz częściej stosowane są tak zwane 
nowe doustne leki przeciwzakrzepo-
we, ich największą zaletą jest to, że nie 
wymagają stałego monitorowania INR 
w trakcie przyjmowania. 

JOANNA WIĘCEK
Pracownik Apteki
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