
www.oipp.lodz.pl5www.oipp.lodz.pl4

Nr 10/2018TEMAT MIESIACA Nr 10/2018 TEMAT MIESIACA

iędzynarodowe Towarzystwo ds. Zakrzepicy i Hemo-
stazy (International Society of Thrombosis and Hae-

mostasis – ISTH) ogłosiło dzień 13 października każdego roku 
Światowym Dniem Zakrzepicy. Jest to dzień urodzin Rudolfa 
Virchowa, który w XIX wieku wprowadził pojęcia „zakrzepica”, 
„zatorowość” i sławną „triadę Virchowa”. W Polsce patronat nad 
obchodami Światowego Dnia Zakrzepicy obejmuje Grupa ds. 
Hemostazy, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfu-
zjologów – partner ISTH.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest prob-
lemem interdyscyplinarnym, dotyczy pacjentów, którymi 
opiekują się lekarze różnych specjalności, zabiegowych i nie-
zabiegowych. W Polsce co roku ~56 000 osób zapada na obja-
wową zakrzepicę żył głębokich, a 35 000 doznaje objawowej 
zatorowości płucnej, która u ~30 proc. pacjentów powoduje 
nagły zgon. Około 60 proc. wszystkich zgonów z powodu 
zatorowości płucnej dotyczy przypadków nierozpoznanych 
i nieleczonych. Skuteczne metody zapobiegania i leczenia 
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są obecnie szeroko 
dostępne.

Zakrzepica bądź zakrzepowe zapalenie żył to występo-
wanie zakrzepu wewnątrz powierzchownej lub głębokiej 
żyły i towarzyszący odczyn zapalny ściany żyły. Skrzepliny 
powstają najczęściej w proksymalnych żyłach kończyn dol-
nych, a do ich uwidocznienia dochodzi tylko wówczas, gdy 
część skrzepliny odrywa się i przemieszcza do płuc, stając się 
zatorem płucnym.

Czynniki predysponujące do wystąpienia 
zakrzepicy żył – triada Virchowa (opisane 
w 1856 r.)
1. Zwolnienie przepływu krwi (np. wskutek unieruchomienia 
kończyny lub ucisku żył).

2. Uszkodzenie ściany naczynia (np. w wyniku urazów 
lub mikrourazów podczas operacji kończyny dolnej).

3. Zwiększona krzepliwość krwi (np. trombofilie wrodzone 
i nabyte).

Zwykle potrzebne są dwa lub więcej ww. czynniki, aby 
doszło do wystąpienia zakrzepicy żył. Może pojawiać się ona 
u ponad 50 proc. pacjentów poddanych zabiegom ortopedycz-
nym, zwłaszcza kolan lub biodra, u 10–40 proc. po zabiegach 
na narządach jamy brzusznej lub klatki piersiowej.

Duże zabiegi chirurgiczne (operacje wykonywane w znie-
czuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym, trwające ponad 
30 min.) to najlepiej poznane przyczyny ŻChZZ u hospitalizo-
wanych pacjentów. Skłonność do zatorowości po zabiegach 
chirurgicznych jest przede wszystkim skutkiem uwolnienia 
podczas zabiegu tromboplastyny, wywołującej stan uogólnio-
nej nadkrzepliwości. Badania sekcyjne wykazały, że ŻChZZ 
odpowiada za około 10 proc. zgonów pooperacyjnych. Częstość 
zakrzepicy jest szczególnie wysoka u osób z rakiem trzustki, 
żołądka, płuc, układu moczowo-płciowego, jajnika, jąder i sutka. 
U około 10–20 proc. chorych z idiopatycznym zakrzepowym 
zapaleniem żył występuje w chwili badania lub później, jawny 
klinicznie nowotwór. Ryzyko zakrzepicy wzrasta po urazach, 
takich jak uraz wielonarządowy, złamanie kręgosłupa, miednicy, 
biodra, kości udowej lub piszczelowej; urazy rdzenia kręgowego 
oraz obrażenia mózgu. Unieruchomienie, poza samą chorobą 
podstawową, jest głównym czynnikiem predysponującym do 
zakrzepicy. Czynnik ten może być odpowiedzialny za wysoką 
częstość występowania zakrzepicy u chorych z ostrym zawałem 

mięśnia sercowego bądź zastoinową niewydolnością prawego 
serca oraz ostrym udarem mózgu. Częstość zakrzepicy żylnej 
wzrasta w czasie ciąży, szczególnie podczas trzeciego trymestru 
i w pierwszym miesiącu po porodzie oraz u osób zażywających 
estrogeny (terapia zastępcza lub antykoncepcja). Różnorodne 
stany prowadzące do nadkrzepliwości mogą powodować zakrze-
picę żył włącznie z odpornością na działanie zaktywowanego 
białka C (czynnik V Leidena); niedoborem antytrombiny III, 
białka C i białka S; zespołem antyfosfolipidowym, toczniem 
rumieniowatym układowym, chorobami mieloproliferacyj-
nymi, dysfibrogenemią i rozsianym krzepnięciem wewnątrz-
naczyniowym. Zapalenie żył pojawiające się w przebiegu 
zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń, choroby Behceta 
i homocystynurii również może prowadzić do zakrzepicy.

Zakrzepica żył głębokich (ZŻG)
ZŻG kończyn dolnych jest często klinicznie bezobjawowa. Naj-
ważniejszym powikłaniem tego stanu jest zator tętnicy płucnej 

oraz zespół przewlekłej niewydolności żylnej. Jednostronne 
powiększenie obwodu kończyny, nadmierne jej ucieplenie 
i rumień sugerują zakrzepicę żył głębokich biodrowych, 
udowych lub podkolanowych. Na przebiegu zajętej żyły 
może występować tkliwość oraz postronkowate zgrubienie. 
Może być obecne wzmożone napięcie tkankowe, rozszerzenie 
żył powierzchownych i uwidocznienie wyraźnego krążenia 
obocznego. U niektórych chorych odtlenowana hemoglobina 
zastoju krwi może nadać kończynie niebieskawy odcień, stan 
ten jest nazywany niebieskim zapaleniem żył (phlegmasia 
cerulea dolens). 

W przypadku silnego obrzęku kończyny ciśnienie w tkance 
śródmiąższowej może przewyższyć ciśnienie perfuzyjne 
naczyń włosowatych prowadząc do zblednięcia skóry, stan 
ten określa się mianem białego zapalenia żył (phlegmasia alba 
dolens). Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich podudzia jest 
często trudne. Dzieje się tak, gdyż tylko jedna z wielu żył może 
być zajęta, umożliwiając adekwatny odpływ przez pozostałe 
drożne naczynia. Najczęstszą skargą jest ból łydki.

Badanie może wykazać tkliwość tylnej części podudzia, 
nadmierne ucieplenie, wzmożone napięcie tkanek lub łagodne 
obrzmienie i, rzadko, powrózkowate zgrubienie. Wzmożony 
opór lub ból podczas zginania grzbietowego stopy (objaw 
Homansa) jest symptomem zawodnym.

Zakrzepica żył głębokich kończyny górnej jest rzadsza 
(około 10 proc.) niż zajęcie kończyny dolnej, lecz częstość 
występowania wzrasta z powodu większego wykorzystania 
zakładanych na stałe cewników do żył centralnych (6-krotne 
zwiększenie ryzyka) albo uciśnięcia żyły podoobojczykowej 
bądź pachowej np. przez powiększone węzły chłonne, miej-
scowy naciek nowotwory lub złamany obojczyk. Zatkanie 
przez zakrzep żyły pachowej i podobojczykowej powoduje 
obrzęk górnej części ramienia, któremu mogą towarzyszyć 
parestezje i osłabienie kończyny. Mniej niż 10 proc. ZŻG 
kończyn górnych łączy się z objawową zatorowością płucną. 
Cechy kliniczne i powikłania są podobne jak w zakrzepicy 
kończyn dolnych.

Zakrzepica żył powierzchownych (ZŻP)
Zakrzepica żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej lub ich dopły-
wów – czyli zakrzepica żył powierzchownych – nie powoduje 
zatoru tętnicy płucnej. Wiąże się z cewnikowaniem żył oraz 
wkuciami dożylnymi, pojawia się w żylakowato zmienio-
nych żyłach i może rozwinąć się w związku z zakrzepowym 
zapaleniem żył głębokich. Wędrujące zakrzepowe zapalenie 
żył jest często sygnałem istnienia nowotworu i może wystę-
pować u pacjentów ze stanem zapalnym naczyń, takim jak 
zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń. Kliniczne cechy 
zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych są łatwe do 
odróżnienia od objawów zakrzepicy żył głębokich. Pacjenci 
skarżą się na ból umiejscowiony w okolicy zakrzepu. Bada-
nie ujawnia zaczerwienione, ciepłe i tkliwe powrózkowate 
zgrubienie wzdłuż żyły powierzchownej. Sąsiednia okolica 
może być zaczerwieniona i obrzęknięta.

mgr ElŻbiEta JanisZEwska
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leczenie
Leczenie zazwyczaj jest podtrzymujące. Początkowo pacjent 
powinien leżeć w łóżku z uniesioną kończyna dolną i stoso-
wać ciepłe okłady. Niesteroidowe leki przeciw zapalne (NLPZ) 
mogą uśmierzyć ból, lecz mogą także zamazać obraz kliniczny 
szerzącego się zakrzepu. Jeżeli zakrzepica żyły odpiszczelowej 
rozwija się w okolicy udowej i szerzy w kierunku spływu 
żylnego odpiszczelowo-udowego, rozsądne jest rozważenie 
wprowadzenia leczenia przeciwzakrzepowego, aby uniknąć 
szerzenia się zakrzepu do układu żył głębokich i możliwości 
zatoru płucnego.

Ostra zatorowość płucna (ZP)
Zagrożenie zatorowością płucną stanowi codzienny problem 
u krytycznie chorych pacjentów na oddziałach intensywnej 
terapii, u których zwykle występuje jeden lub kilka czynników 
ryzyka zakrzepicy żylnej, tj. długotrwała wentylacja mecha-
niczna, porażenie nerwowo-mięśniowe, ciężka sepsa, wazopre-
sory, przetoczenia płytek krwi, długotrwałe unieruchomienie. 
Cechy kliniczne ostrej zatorowości płucnej (ZP) obejmują 
nieswoiste objawy, takie jak: duszność, zwykle nagłą lub nara-
stającą (70–82 proc.), bóle w klatce piersiowej (49–64 proc.), 
w tym bóle o charakterze dławicowym (10 proc.), napadowy 
kaszel (20–29 proc.), zasłabnięcie lub omdlenie (14–28 proc.), 
krwioplucie (7–21 proc.). W badaniu przedmiotowym można 
zaobserwować niepokój (20 proc.), przyspieszenie oddechu 
(60–64 proc.), tachykardię (49–52 proc.), zmiany osłuchowe 
nad płucami, zwykle zmienne w charakterze i lokalizacji 
(48 proc.), gorączkę (44 proc.), zmiennie wyrażone objawy 
zakrzepicy żył kończyn dolnych (33 proc.). Obłożna choroba, 
jak zapalenie płuc u pacjenta po 70 roku życia, z istniejącą 
wcześniej niewydolnością serca, czy złamanie szyjki kości udo-
wej u otyłej pacjentki z żylakami kończyn dolnych i zespołem 
pozakrzepowym lub powikłany połóg u kobiety z którąkolwiek 
postacią trombofilii znacznie potęgują ryzyko ZP i wymagają 
nie tylko dużej czujności klinicznej, ale przede wszystkim 
wdrożenia profilaktyki przeciwzakrzepowej. Różnie nasilone 
i zestawione objawy często wymagają różnicowania z ostrym 
zespołem wieńcowym, zapaleniem płuc, infekcją lub neuralgią. 
Ustalenie rozpoznania zatorowości płucnej jest trudne z uwagi 
na różnorodność obrazu klinicznego, wielorakość, zwykle 
niecharakterystycznych, objawów, brak prostych, swoistych 
testów o wystarczającej czułości, co wymusza poszukiwania 
schematów diagnostycznych, które umożliwiają weryfikację 
podejrzeń i przede wszystkim, niezwłoczne wdrożenie lecze-
nia. Nie ma klinicznych ani laboratoryjnych oznaczeń, które 
potwierdzałyby lub wykluczały zatory płucne. Diagnostyczne 
podejście do zatorowości płucnej wymaga specjalistycznych 
badań.

tomografia komputerowa klatki piersiowej
Angiotomografia komputerowa jest nowoczesną i bardzo sku-
teczną opcją diagnostyczną zatorowości płucnej. Technika 

wielorzędowa (64-rzędowa), dwulampowa, z bramkowaniem 
EKG, pozwala na ocenę tętnic płucnych, naczyń systemowych 
i wieńcowych jednocześnie. Opóźniona faza badania pozwala 
na ocenę żył głębokich kończyn dolnych, co znakomicie uzupeł-
nia rozpoznanie. Uwidocznienie skrzepliny w rozgałęzieniach 
tętnicy płucnej potwierdza rozpoznanie u chorego z dużym 
klinicznym prawdopodobieństwem zatoru. U chorych z nie-
wysokim prawdopodobieństwem choroby ujemny wynik wie-
lorzędowej angio-TK pozwala wykluczyć ZP bez dalszych badań. 
Nie należy jednak zapominać, że jedno badanie angio-TK to 
roczne narażenie na promieniowanie z różnych źródeł i że gra-
nice bezpieczeństwa środka kontrastowego wyznacza poziom 
kreatyniny 3,0 mg%.

arteriografia
Arteriografia płucna, zwana „złotym standardem” dla diag-
nostyki zatoru płucnego, ujawnia drobne, obwodowe skrzep-
liny w łożysku płucnym w mniejszym odsetku przypadków 
niż angio-TK. Jest wiarygodnym, ale inwazyjnym badaniem 
diagnostycznym, wykonywanym przez nieliczne ośrodki, przy-
datnym w sytuacjach, gdy wyniki badań nieinwazyjnych nie 
są jednoznaczne.

badania biochemiczne
Podwyższone wartości troponin sercowych świadczą o uszko-
dzeniu miokardium prawej komory, wskazują na możliwość 
wystąpienia powikłań, zwiększają kilkakrotnie śmiertelność. 
Wielokrotnie oznaczane troponiny pozwalają określić zagrożenia 
i skuteczność leczenia chorego. Czynnej zakrzepicy towarzyszy 
pewien stopień rozpuszczania skrzepów, co powoduje powstanie 
monomerów fibryny związanych poprzecznie, zwanych także 
D-dimerami fibryny lub D-dimerami. Stężenie D-dimerów jest 
zwiększone u pacjentów z ŻChZZ, a oznaczanie D-dimerów stało 
się powszechnie stosowanym testem przesiewowym w razie 
podejrzenia tej choroby u pacjentów spoza oddziału intensywnej 
terapii. Problem stanowi mnogość innych stanów, które mogą 
powodować wzrost stężenia D-dimerów, w tym sepsa, złośliwe 
procesy, ciąża, niewydolność serca, niewydolność nerek, ciężki 
uraz a nawet zaawansowany wiek. W efekcie większość (do 
80 proc.) pacjentów oddziału intensywnej terapii ma zwiększone 
stężenie D-dimerów, a nie ma ŻChZZ. Znajduje to wyraz w małej 
dodatniej wartości prognostycznej oznaczeń D-dimerów u kry-
tycznie chorych, a badanie to nie jest uznawane za użyteczny 
test do rozpoznawania ŻChZZ w warunkach OIT.

Podwójna ultrasonografia żył
Najczęściej wykonywane badanie nieinwazyjne to podwójna 
ultrasonografia żył (typu B, czyli dwuwymiarowa i z wyko-
rzystaniem zjawiska Dopplera). W czasie obrazowania żył 
głębokich zakrzep może być uwidoczniony przez bezpośrednią 
wizualizację bądź przez interferencję, jeśli żyła nie zapada się 
podczas działań uciskających. Ultrasonografia dopplerowska 

umożliwia pomiar prędkości przepływu krwi w żyłach. Na 
prędkość tę wpływa oddychanie i ucisk stopy czy podudzia. 
Nieprawidłowy przepływ występuje w przypadku istnienia 
przeszkody w żyłach głębokich. Ilość prawdziwych dodatnich 
wyników w podwójnej ultrasonografii żył dochodzi do 95 proc. 
dla zakrzepicy żył proksymalnych. W przypadku podudzia 
z powodu trudniejszej wizualizacji żył głębokich czułość tech-
niki wynosi tylko 50–70 proc., choć specyficzność jest rzędu 
95 proc. W pletyzmografii impedancyjnej przeprowadza się 
pomiary zmian w pojemności żył w odpowiedzi na działanie 
czynników fizjologicznych. Przeszkoda upośledza prawidłowe 
zmiany pojemności żyły podczas nadmuchiwania i wypuszcza-
nia powietrza z mankietu umieszczonego na udzie. Wartość 
przewidywalności tej metody w wykrywaniu zamykającego 
zakrzepu w żyle proksymalnej wynosi 90 proc. Metoda ta jest 
mniej czuła w przypadku badania żył głębokich podudzia.

Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny jest inną nieinwazyjną metodą przy-
datną w wykrywaniu zakrzepicy żył głębokich. Jego dokładność 
diagnostyczna jest podobna do podwójnej ultrasonografii. Jest 
użyteczny w przypadku pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy 
żyły głównej dolnej lub górnej oraz żył miednicy. 

badanie flebograficzne
ZŻG może być również rozpoznawana badaniem flebograficznym. 
Środek kontrastowy jest wstrzykiwany do powierzchownej 
żyły stopy i kierowany do układu żylnego głębokiego przez 
zastosowanie opasek uciskowych. Do ustalenia rozpoznania 
niezbędne jest upośledzenie lub brak napełniania żył głębokich. 
Rozpoznanie różnicowe zakrzepicy żył głębokich obejmuje szereg 
schorzeń, które powodują jednostronny ból bądź obrzmienie 
kończyny dolnej, włącznie z pęknięciem mięśnia, urazem lub 
krwawieniem: pęknięciem torbieli podkolanowej i obrzękiem 
limfatycznym. Różnicowanie obrzmienia wywołanego przez 
zespół pozakrzepowy od aktualnej ostrej nawrotowej zakrzepicy 
żył głębokich może być trudne. Ból kończyny może wynikać 
również z ucisku nerwów, zapalenia stawów, zapalenia ścięgien, 
złamań i zmian zamykających tętnice. Dokładny wywiad 
i badanie fizykalne pozwalają zazwyczaj ustalić przyczynę.

leczenie
antykoagulanty
Początkowo niezagrażającą życiu ŻChZZ leczy się stosując 
antykoagulację z użyciem jednego z preparatów heparyny. 
Zapobieganie zatorowi tętnicy płucnej jest głównym powodem 
leczenia pacjentów z zakrzepicą żył głębokich, gdyż w stadium 
początkowym zakrzep może być luźny i słabo przylegać do ściany 
naczynia. Pacjenci powinni pozostawać w łóżku, zajętą kończynę 
należy unieść powyżej poziomu serca, dopóki nie ustąpią obrzęk 
i tkliwość. Leczenie przeciwzakrzepowe zapobiega szerzeniu 
się zakrzepu i pozwala na działanie endogennego systemu 

litycznego. Początkowy dożylny bolus heparyny niefrakcjono-
wanej powinien wynosić 7500–10 000 IU, z następującym po 
nim wlewem ciągłym 1000–1500 IU na godzinę. Dawkowanie 
zależne jest od wagi ciała. Alternatywnym środkiem wobec 
heparyny niefrakcjonowanej w leczeniu zakrzepicy żył głębo-
kich i zatorowości płucnej jest podskórne podawanie heparyny 
drobnocząsteczkowej. Leczenie heparyną należy kontynuować 
przynajmniej 5–7 dni. Najlepiej zbadana dawka terapeutyczna 
heparyny drobnocząsteczkowej (low-molecular-weight heparyn, 
LMWH):

•	 Enoksaparyna: 1 mg/kg m. c. w podskórnych wstrzyk-
nięciach co 12 godzin;

•	 dawkę zmniejsza się o 50 proc. u pacjentów z klirensem 
kreatyniny < 30 ml/min, np. podaje się 1 mg/kg m. c. jeden raz 
dziennie.

Podaje się, że skuteczność heparyny niskocząsteczkowej/
drobnocząsteczkowej (4000–6000 daltonów) jest taka sama 
lub nawet wyższa niż heparyny konwencjonalnej, niefrakcjo-
nowanej (low-dose unfractionated heparyn, LDUH) w zapobie-
ganiu szerzenia się bądź nawrotu zakrzepicy żył. Zależnie od 
konkretnego preparatu, niskocząsteczkowa heparyna (LMWH) 
jest podawana podskórnie w stałych dawkach, raz bądź dwa 
razy dziennie. LMWH jest lepsza niż LDUH w dużych zabiegach 
ortopedycznych, tj. operacje stawu biodrowego i kolanowego. 
Pierwsza dawka LMWH nie powinna być podawana wcześniej 
niż po 12 godzinach od zabiegu, by ograniczyć ryzyko krwa-
wienia. Częstość występowania trombocytopenii jest mniejsza 
w przypadku heparyny niskocząsteczkowej.

warfaryna
Doustną antykoagulację warfaryną należy wdrożyć możliwie 
wcześnie po rozpoczęciu wstępnego leczenia przeciwzakrzepo-
wego heparyną, najlepiej na tzw. „zakładkę”. Początkowo dawka 
wynosi 5–10 mg, przez minimum 5 dni łącznego stosowania, 
do chwili uzyskania stabilnych, docelowych wartości wskaź-
nika INR (international normalized ratio – znormalizowany 
czas protrombinowy). Korzyścią stosowania nowych leków 
doustnych jest rzadsze występowanie powikłań krwotocznych 
bez konieczności laboratoryjnego monitorowania skuteczności 
leczenia. Długość trwania profilaktyki wtórnej zależy od obec-
ności odwracalnych czynników predysponujących. Usunięcie 
tych czynników pozwala skrócić okres prewencji wtórnej do 
trzech miesięcy.

Odwracanie antykoagulacji heparynowej
Przeciwzakrzepowe działanie heparyny można szybko odwrócić 
siarczanem protaminy – białkiem (z rybiego nasienia) wiążącym 
się z heparyną i tworzącym nieaktywne związki. Dożylna dawka 
1 mg protaminy w ciągu 5 minut neutralizuje około 100 jed-
nostek heparyny. Protaminę należy podawać powoli (przez 
10 minut), by zminimalizować ryzyko bradykardii i hipotensji. 
Skuteczność określa się za pomocą oznaczenia aPTT wyko-
nanego 5–15 minut po podaniu leku. Mogą wystąpić reakcje 
podobne do nadwrażliwości (także anafilaksja), które zdarzają 
się częściej u pacjentów z reakcjami alergicznymi na produkty 
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z ryb lub u narażonych uprzednio na kontakt z preparatami 
insuliny protaminowej.

Większość chorych można leczyć zachowawczo, ale należy 
pamiętać, że istnieją również metody inwazyjne – chirurgiczna 
embolektomia tętnicy płucnej lub usunięcie skrzeplin metodą 
przezskórną u pacjentów, u których tromboliza jest bezwzględ-
nie przeciwwskazana lub okazała się nieskuteczna. Powinna być 
wykonana przed upływem 48 godzin od powstania zakrzepicy; 
później skrzeplina jest w tak ścisłym związku ze ścianą żyły, 
że całkowite jej usunięcie jest niemożliwe. W sprzyjających 
warunkach (bliskość ośrodka kardiochirurgicznego), dzięki 
zastosowaniu krążenia pozaustrojowego, można uzyskać natych-
miastowe odbarczenie przeciążonej prawej komory, doszczęt-
nie usunąć świeże skrzepliny oraz wykonać endarterektomię 
płucną skrzeplin przewlekłych, częściowo zorganizowanych. 
Zastosowanie embolektomii wymaga implantacji filtru do żyły 
głównej dolnej. Po zastosowaniu trombolizy lub embolektomii 
należy kontynuować leczenie przeciwzakrzepowe heparyną, 
a następnie doustnym antykoagulantem.

Profilaktyka
Profilaktykę należy rozważyć w sytuacjach podwyższonego 
ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich. Korzystne są 
niskie dawki heparyny (5000 jednostek 2 godziny przed operacją 
i następnie 5000 jednostek co 8–12 godzin po zabiegu), warfa-
ryny i zewnętrzny ucisk mankietem pneumatycznym.

Mechaniczna profilaktyka przeciwzakrzepowa
Można stosować zewnętrzne uciskanie kończyn dolnych, by po 
unieruchomieniu ułatwiać odpływ krwi i zmniejszyć ryzyko 
ŻChZZ. Ta metoda mechanicznego zapobiegania zakrzepom 
jest zazwyczaj stosowana zamiast leków przeciwzakrzepowych 
pacjentów krwawiących lub u których ryzyko krwawienia jest 
duże; można jej także użyć jakom uzupełnienia profilaktyki 
lekami przeciwzakrzepowymi. Istnieją dwa sposoby zewnętrz-
nego ucisku kończyn dolnych:

1. Pończochy elastyczne o stopniowanej sile ucisku (throm-
boembolism – deterrent, TED). Znane są także jako „pończochy 
odstraszające zakrzepy”. Zaprojektowane są tak, by wywierały 
zewnętrzny nacisk 18 mm Hg na wysokości stawu skokowego 
i 8 mm Hg na wysokości uda. Uzyskany gradient ucisku 
10 mm Hg działa jako siła napędowa odpływu krwi z żył 
kończyn dolnych. Wykazano, że pończochy te zmniejszają 
częstość występowania ŻChZZ o 50 proc., gdy są stosowane jako 
wyłączny środek po dużych zabiegach operacyjnych. Są jednak 
najmniej skuteczną metodą profilaktyki przeciwzakrzepowej 
i nigdy nie stosuje się ich jako jedynego środka zapobiegawczego 
u krytycznie chorych.

2. Przerywany ucisk pneumatyczny (intermittent pneumatic 
compression, IPC). Uzyskuje się go za pomocą nadmuchiwanych 
zbiorniczków owiniętych wokół kończyn dolnych i podłączo-
nych do pompy pneumatycznej. Wypełnienie zbiorniczków 
ułatwia odpływ żylny z kończyn dolnych przez wytworzenie 
zewnętrznego ucisku 35 mm Hg na wysokości stawu skokowego, 

a 20 mm Hg na udzie. Powtarzane wypełniania i opróżnienia 
wytwarzają efekt pompowania, który dodatkowo wzmaga 
żylny odpływ z kończyn. Metoda IPC jest bardziej skuteczna 
niż pończochy o stopniowanej sile ucisku i można ją stosować 
jako wyłączną w profilaktyce zakrzepów we wczesnym okresie 
np. po kraniotomii. ICP to preferowana metoda mechanicznej 
profilaktyki stosowana na oddziale intensywnej terapii, lecz 
ma pewne mankamenty; tzn. nadmuchiwane zbiorniczki 
ograniczają możliwość poruszania się i mogą macerować skórę, 
a naprzemienne wypełnienia i opróżnienia zbiorniczków często 
są drażniące dla przytomnych pacjentów. Należy przerwać IPC, 
gdy tylko przestanie być potrzebny.

Profilaktyka u osób odbywających długotrwałe podróże samo-
lotem. Zaleca się:
•	 noszenie luźnego ubrania nieuciskającego kończyn dolnych 

i talii;
•	 picie dużej ilości napojów bezalkoholowych;
•	 unikanie alkoholu i napojów zawierających kofeinę;
•	 w trakcie lotu częste napinanie mięśni podudzi, zginanie 

palców lub stawanie na palcach;
•	 unikanie snu w pozycji siedzącej;
•	 jeżeli podróż trwa >8 godzin, to oprócz ww. metod należy 

rozważyć dodatkowo założenie podkolanówek o stopnio-
wanym ucisku, zapewniających ucisk na poziomie kostki 
wynoszący 15–30 mm Hg;

•	 u osób po przebytej ŻChZZ, po niedawno przebytym 
urazie lub zabiegu operacyjnym (≤6 tyg.) lub z chorobą 
nowotworową – wstrzykniecie przed odlotem pojedynczej 
profilaktycznej dawki heparyny drobnocząsteczkowej.
Nie poleca się profilaktycznego stosowania leków prze-

ciwpłytkowych.
Takie same zalecenia mogą dotyczyć osób podróżujących 

przez wiele godzin samochodem lub autobusem.

Podsumowanie
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, czyli zakrzepica żył głę-
bokich i jej najgroźniejsze powikłanie – zator tętnicy płucnej, 
stanowi ważny problem współczesnej medycyny. Zatorowość 
płucna pozostaje od kilkudziesięciu lat trzecią, co do częstości, 
przyczyną zgonów wśród pacjentów szpitalnych oraz wiodącą 
przyczyną zgonów w okresie pooperacyjnym i połogu. Dlatego 
prawidłowy, sprawny proces diagnostyczny, z oceną zagrożenia 
chorego nagłym zgonem oraz szybkie wdrożenie leczenia ma 
podstawowe znaczenie dla zmniejszenia śmiertelności w tej 
chorobie i zapobieganiu jej odległym powikłaniom (przewlekłe 
zatorowo-zakrzepowe nadciśnienie płucne).
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