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DVT clinical probability
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Podejrzenie zakrzepicy żył głębokich

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego

Niskie Wysokie

D-dimer

Zakrzepica 
wykluczona

W normie Powyżej 
normy

USG CUS

Ujemna Dodatnia

USG CUS

Ujemna Dodatnia

Zakrzepica 
potwierdzona

Doppler 
USG

Umiarkowane

D-dimer 
wysokiej  czułości

W normie Powyżej 
normy

USG CUS po 
tygodniu





L.PL.05.2015.2650

Ocena klinicznego prawdopodobieństwa ZŻG w skali 
WellsaCecha kliniczna Liczba punktów

nowotwór złośliwy (leczony lub rozpoznany w ciągu ostatnich 6 mies.) 1
porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku 
gipsowym 1

niedawne unieruchomienie w łóżku przez >3 dni lub duży zabieg chirurgiczny w ciągu 
ostatnich 4 tygodni 1

bolesność miejscowa w przebiegu żył głębokich kończyny dolneja 1
obrzęk całej kończyny dolneja 1 
obwód goleni większy o >3 cm w porównaniu z bezobjawową kończyną (pomiar 10 cm 
poniżej guzowatości piszczeli)a 1

obrzęk ciastowaty (większy na objawowej kończynie)a 1
widoczne żyły powierzchowne krążenia obocznego (nieżylakowe)a 1

inne rozpoznanie równie lub bardziej prawdopodobne niż ZŻG –2
Interpretacja

prawdopodobieństwo kliniczne suma punktów

niskie ≤0
umiarkowane 1–2
wysokie ≥3
na podstawie: Wells P.S. i wsp., Lancet, 1997; 350: 1795–1798  
a Jeśli występują objawy ze strony obu kończyn dolnych, należy oceniać tę kończynę, w której objawy są bardziej nasilone.
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D-dimer. (No 100% sensivity !!!!!)
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Na podstawie: Bounameaux H i wsp., Lancet 1991
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Age-Adjusted D-Dimer Cutoff Levels to Rule Out 
Pulmonary Embolism. The ADJUST-PE Study, JAMA  03.2014

D-Dimerów  =
(age (over 50y)×10 µg/L)
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Diagnostics DVT

CUS 
Ultrasonograficzna próba uciskowa 
Compresive Ultrasound Sampling

Minimum 4 pt. (2+2)  
Optimum   6 PR.  (3+3)
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Diagnostics DVT

Flebography 
- Invisive  (only if fibrynolysis) 
- CT 
- MRI



Terapeutic points (ACCP guidlines)

Antycoagulation = secondary thrombus 
prevention 

+ 

Compresion  = basic condition to achiave 
recanalization 
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Treatment (ACCP guidlines)

Antycoagulation  
6-12 months (3months for reversible reason of  DVT)  

If  bleeding risk acceptable (HASBLED Score) 
Recurent DVT- consider permanent antycoagulation  

and Thrombofilia screenning  

Compresion 
minimum II degree 

If  no contraindication (eg: CLI) 
Minimum  2 years
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HDCz (5–10 dni)

rywaroksaban 
15 mg 2x/dobę (21 dni)

rywaroksaban 
20 mg 1x/dobę

rywaroksaban 
15 mg 2x/dobę (21 dni)

rywaroksaban 
20 mg 1x/dobę

Dabigatran

VKA (INR check)

HDCz (5-10 days)

Therapeutic options



Consider reperfusion  

(Fibrynolysis, AngioJet, Thrombectomy 
+ cava filter implantation)

Indication: 
Ilac veins 
Symptomatic (flegmasia) 
Up to 3 weeks 
Age <40 years
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Szczegóły według 
wytycznych 

obowiązujacych w 
Polsce
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Skala HASBLED

Poważne ryzyko krwawienia ≥3 pkt.
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Nadciśnienie tętnicze - RRs > 160 mmHg 

Nieprawidłowa funkcja nerek -  długotrwała dializoterapia lub stan po 
przeszczepieniu nerki lub stężenie kreatyniny w osoczu ≥ 200 mmol/l 

Nieprawidłowa funkcja wątroby - przewlekła choroba wątroby (np. marskość) lub 
biochemicznie istotne uszkodzenie wątroby (bilirubina > 2 x N + AST/ALT/fosfataza 
zasadowa > 3x N). 

Krwawienie - epizod krwawienia w wywiadzie i/ lub skłonności do krwawień (np. skaza 
krwotoczna, niedokrwistość itd.) 

Zmienne wartości INR - niestabilne/wysokie wartości INR lub długotrwale 
nieterapeutyczny poziom INR (np. INR >2 przez < 60% czasu leczenia) 

Leki/alkohol – jednoczesne stosowania leków, takich jak preparaty przeciwpłytkowe, 
niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz nadużywania alkoholu (>8 jed/tydz).

Skala HASBLED
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Postępowanie w DVT - zalecenia PTCHN 
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Leczenie długoterminowe (3 mies.) 

1. proksymalna ZŻG kończyny dolnej lub ZP wywołana zabiegiem operacyjnym  
lub innym przejściowym czynnikiem ryzyka  

2. izolowana dystalna ZŻG kończyny dolnej wywołana zabiegiem operacyjnym  
lub innym przejściowym czynnikiem ryzyka  

3. samoistna ZŻG kończyny dolnej lub samoistna ZP  
4. samoistna ZŻG kończyny górnej obejmująca żyłę pachową  

lub żyły bardziej proksymalne  
5. ZŻG kończyny górnej związana z cewnikiem w żyle centralnej, który został 

usunięty  
u chorych bez nowotworu złośliwego lub z nowotworem złośliwym  

6. ZŻG kończyny górnej niezwiązana z cewnikiem w żyle centralnej lub z 
nowotworem złośliwym  

7. pierwszy epizod ŻChZZ będący samoistną izolowaną dystalną ZŻG kończyny 
dolnej  

8. pierwszy epizod ŻChZZ będący samoistną proksymalną ZŻG kończyny dolnej  
lub samoistną ZP u chorych obciążonych dużym ryzykiem krwawienia  

9. 2. epizod samoistnej ŻChZZ u chorych obciążonych dużym ryzykiem 
krwawienia 
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Leczenie przewlekłe (>3 mies.) 

1. ZŻG kończyny górnej związana z cewnikiem w żyle centralnej, który nie 
został usunięty (leczenie przeciwkrzepliwe należy stosować dopóty, dopóki 
cewnik pozostaje w żyle centralnej)  

2. ZŻG kończyny dolnej lub ZP i czynny nowotwór złośliwy  
3. pierwszy epizod ŻChZZ będący samoistną proksymalną ZŻG kończyny dolnej  

lub samoistną ZP u chorych obciążonych małym lub umiarkowanym 
ryzykiem krwawienia  

4. drugi epizod samoistnej ŻChZZ u chorych obciążonych małym lub 
umiarkowanym ryzykiem krwawienia 
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1. pneumatyczny masaż przerywany (PUP)  
 – przeciwskazany w ostrej zakrzepicy 
2. specjalistyczne bandaże o małym 
naciągu lub 
3. wyroby pończosznicze o 
stopniowalnym ucisku. 

Kompresjoterapia -minimum  2 lata!!!

Podczas kompresjoterapii w niewydolności żylnej największy, leczniczy ucisk 
stosuje się wokół kostki i stopniowo zmniejsza w kierunku pachwiny.
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Kompresjoterapia - przeciwwskazania

⬥ Miażdżyca tętnic kończyn dolnych  
• (przeciwwskazana WKR≤0.6, ostrożnie gdy WKR≤0.9) 

⬥ Siniczy bolesny obrzęk kończyny (phlegmasia cerulea 
dolens) 

⬥ Stany zapalne skóry z wysiękiem 
⬥ Zapalenie tkanki podskórnej w fazie ostrej 
⬥ Masywne zakażenie owrzodzenia goleni 
⬥ Mikroangiopatie cukrzycowe – stopa cukrzcowa 
⬥ Reumatoidalne zapalenie stawów
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ZAPALENIE ŻYŁ 

POWIERZCHOWNYCH
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ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH

⬥ Charakteryzuje się zapaleniem ściany żyły 
powierzchownej wraz z następową zakrzepicą 

⬥ Czynniki wyzwalające: 
• Uraz zewnętrzny (ucisk, uraz, źle stosowana pończocha 

uciskowa) 
• Uszkodzenie śródbłonka – instrumentacja na żyle, podawanie 

leków drażniących, długotrwałe cewnikowanie 
• Zapalenie ściany naczynia – choroba Burgera, uraz, zakażenie, 

proces rozrostowy (szerzący się wzdłuż żyły) 
• Zaburzenia układu krzepnięcia – nadkrzepliwość, schorzenia 

immunologiczne i hematologiczne



L.PL.05.2015.2650

ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH

Czynniki ryzyka rozwoju ZŻP 

⬥ Przewlekła niewydolność żylna, żylaki 
⬥ Skleroterapia 
⬥ Obecność cewników, wlewy dożylne 
⬥ Nadkrzepliwość 
⬥ Choroby autoimmunologiczne 
⬥ Terapia hormonalna/ciąża 
⬥ Otyłość 
⬥ Operacje/urazy 
⬥ Przebyta zakrzepica żył głębokich (ZŻG)
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ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH

Obraz kliniczny  

⬥ silnie bolesny, twardy, postronkowaty  
twór na przebiegu żyły,  
z zaczerwienieniem skóry 

⬥ często widoczne żylaki lub inne objawy  
przewlekłej niewydolności żylnej 

⬥ żyła może być zajęta na całej długości  
lub fragmentarycznie 

⬥ najczęściej zajęta jest żyła odpiszczelowa
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Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg., 2005; 29: 10–17 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; Issue 2: Art #CDOO4982 
Decousus H., et al. Ann. Intern. Med., 2010; 152 (4): 218–224

ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH

⬥ 6–53% ZŻP współistnieje z ZŻG 
⬥ 2,6–15% ZŻP propaguje do ZŻG 
⬥ 20–33% współistnieje z bezobjawową ZP 
⬥ 2–13% z objawową ZP
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Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych 

U chorych z zakrzepicą żył powierzchownych kończyny dolnej o długości ≥5 cm 
(dodatkowe czynniki przemawiające za stosowaniem leczenia przeciwkrzepliwego 
to: rozległa zakrzepica, zakrzepica obejmująca żyły powyżej kolana, zwłaszcza 
w pobliżu ujścia odpiszczelowo-udowego, ciężkie objawy, zakrzepica obejmująca 
żyłę odpiszczelową, ŻChZZ lub zakrzepica żył powierzchownych w wywiadzie, 
czynna choroba nowotworowa, niedawno przebyty zabieg operacyjny) sugerujemy 
raczej stosowanie fondaparynuksu(NR) 2,5 mg/d lub HDCz w dawce profilaktycznej 
przez 45 dni niż niestosowanie leczenia przeciwkrzepliwego [2B].  
Uwaga: Chorzy przywiązujący większą wagę do unikania niedogodności lub kosztów 
związanych z leczeniem przeciwkrzepliwym, a mniejszą wagę do unikania rzadkiej 
objawowej ŻChZZ, prawdopodobnie odmówią leczenia przeciwkrzepliwego.  

U chorych z zakrzepicą żył powierzchownych, u których planuje się leczenie 
przeciwkrzepliwe sugerujemy raczej podawanie fondaparynuksu(NR) 2,5 mg/d niż 
HDCz w dawce profilaktycznej [2C].

ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH

Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, Aktualizacja 2012


