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Bolia vás lýtka?

trombózy sprevádzajú 
aj celkové príznaky. Ide 

najmä o zvýšenú teplotu, 
nízky tlak krvi, zvýšený 
pulz. V nie ktorých prípa
doch môže vzniknúť šokový 
stav.
 
Odtrhnutá do pľúc
Niektoré hlboké žilové trom
bózy sa však zo začiatku 

Vedeli ste, že žilová 
trombóza ale
bo vznik krvnej 
zrazeniny v cieve 

je tretím najbežnejším kar
diovaskulárnym ochorením 
západného sveta? Dôležité 
je, aby ste mali pod kon
trolou krvný tlak, cukor 
či cholesterol. Niekedy sa 
však môže za trombózou 
skrývať i vytrvalé sedenie. 
Ako sa prejavuje a môžete 
sa jej vyvarovať? 
 
Pozor na lýtka
Ako už označenie napo
vedá, hlboká žilová trom
bóza vzniká v hlbokých 
žilách. Skrýva sa za ňou 
nahromadenie krvi a vznik 
krvnej zrazeniny. „Takzva
ná flebotrombóza obvykle 
vzniká v hlbokých lýtko
vých, stehenných alebo 
panvových žilách. Takmer 
päťdesiat percent pacientov 
s touto diagnózou, ktorí nie 
sú liečení, dostane pľúcnu 
embóliu,“ začína rozprá
vanie o dnes toľko disku
tovanej trombóze chirurg 
Pavel Ištok. Má širokú 
škálu príznakov. Hlavnú 
úlohu pri nich zohráva to, 
kde v tele sa krvná zrazeni
na nachádza. Trombózy sa 
rozlišujú podľa toho, či sú 
v žilách, ktoré majú za úlo

hu návrat odkysličenej krvi 
do srdca, alebo v artériách, 
teda prívodných cievach, 
ktoré idú od srdca a za
bezpečujú zásobovanie 
periférnych častí tela 
kyslíkom a živinami.
 
Bolesť z únavy?
Najčastejšie zo všet
kých trombóz sa 
vyskytuje hlboká 
žilová trombóza dol
ných končatín. Me
dzi hlavné 
lokálne 
príznaky 
patrí jed
nostran
ný opuch, 
bolesť 
končatiny, 
tŕpnutie 
a niekedy aj 
kŕče. „Podľa miesta 
opuchu možno určiť, kde 
sa zrazenina nachádza. 
V akútnom štádiu môže 
byť opuch na postihnutej 
končatine na predkolení, 
ktoré sa zväčší o štyri až 
šesť centimet rov. Nohy 
a prsty môžu byť sfarbe
né do modra,“ približuje 
skúsený odborník. „Bolesť 
nôh si mnohí zamieňajú za 
ťažkosti spojené so zvý
šenou námahou alebo so 
zmenou počasia.“ Rozsiahle 

Nevyhovárajte sa na únavu či počasie, radšej 
nohám venujte zvýšenú pozornosť. Práve včasná 
diagnostika vás môže pri trombóze zachrániť  
od vážnejších problémov.
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nemusia vôbec prejavovať. 
Stane sa tak až neskôr, a to 
nebezpečnou kompliká
ciou, pľúcnou embóliou. 
V tomto prípade sa zraze
nina odtrhne a cez dolnú 
dutú žilu prejde do pľúc. Jej 
typickými príznakmi sú 
náhla bolesť na hrudníku, 
sťažené dýchanie, prípad
ne nemožnosť nadýchnuť 
sa, či potenie. Rovnako 
i bledá pokožka, vykašlia
vanie krvi či vysoký pulz. 
„Zápal žíl s trombom sa 
môže objaviť aj na povrcho
vom žilovom systéme, ide 
o takzvanú tromboflebití
du. Jej typickým príznakom 
je bolesť priamo nad začer
veneným zdurením žily. 
Pod kožou možno nahma
tať pruhovité zateplenie, 
ktoré je bolestivé na dotyk,“ 

hovorí chirurg. „Na rozdiel 
od hlbokej žilovej trombózy 
spôsobuje pľúcnu embóliu 
len zriedkavo.“
 
Pomôže ultrazvuk
Arteriálna trombóza dol
ných končatín sa prejavuje 
silnou náhlou akútnou 
bolesťou. Spôsobuje ju 
nedokrvenie, práve preto 
sú prsty na nohách chlad
né. Pri tomto type zrazenín 
treba čo najskôr odstrániť 
príčinu, aby zmeny na pe
riférii neboli trvalé. Hlavné 
je predchádzať gangréne. 
Pri príznakoch hlbokej 
žilovej trombózy čo naj
skôr navštívte praktického 
lekára. Prej de si anamnézu 
a odporučí následné vyšet
renia. Sú dôležité, keďže 
príznaky sú často nešpeci

fické. „Základom stanove
nia diagnózy je ultrazvu
kové vyšetrenie s farebným 
dopplerom. Pomôže loka
lizovať zrazeninu i rozsah 
poškodia žíl. Pri podozrení 
sú nutné aj krvné testy. 
Dôležité je i genetické vy
šetrenie na trombofilné 
stavy. Výsledky sú pri tom
to teste približne o me siac,“ 
približuje diagnostiku 
doktor Pavel Ištok.
 
Musíte spolupracovať
„Jednou z najmodernejších 
zobrazovacích metód je 
vnútrožilový ultrazvuk, 
kde z vpichu nad žilou pod 
ultrazvukom nasonduje
me žilu a zavedieme do 
nej drobnú ultrazvukovú 
sondu. Presne tak stano
víme prekážku,“ hovorí 
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Keď nie sú 
v nohách

K prejavom zrazeniny 
v mozgu a srdci patrí 
náh la, silná bolesť, sťaže-
né dýchanie a nevoľnosť. 
Bežné je tŕpnutie jednej 
polovice tela, bledá až 
modrá pokožka, potenie. 
Trombózu v obličke spre-
vádza okrem bolesti krv 
v moči, nevoľnosť a vra-
canie. Medzi časté miesta 
výskytu patria aj črevá. 
Vtedy sa objavuje bolesť 
a kŕče v bruchu, ťažkosti 
s vyprázdňovaním, nízkym 
tlakom a nadmerným 
potením. 

odborník. „Liečba musí byť 
komplexná a vyžaduje si 
vašu stopercentnú spolu
prácu.“ Hlavná je medika
mentózna liečba, ktorá je 
zameraná na rozpustenie 
krvných zrazenín. Záro
veň zabraňuje tomu, aby 
sa trombus odtrhol a bol 
zanesený do pľúc. Neskôr 
nastupuje dlhodobá lieč
ba, ktorá sa sústreďuje na 
posilnenie žilovej steny. 
Nutnosťou je nosenie kom

presných pančúch. Slúžia 
ako prevencia proti vzniku 
opuchov a zároveň znižujú 
riziko vzniku vredov pred
kolenia. Pred opakovaným 
prepuknutím vás ochráni 
i pravidelné cvičenie.
 
Sledujte opuch
V prípade rozsiahlej hlbokej 
venóznej trombózy, ktorá 
postihuje panvu či dolné 
končatiny, sa môže využí
vať takzvaná endovaskulár
na liečba. „Ide o modernú 
intervenčnú rádiologickú 
metódu, pri ktorej sa látky, 
ktoré rozpúšťajú krvné 
zrazeniny, podávajú priamo 
do zrazeniny. Kombinuje sa 
s mechanickým odstráne
ním zrazením zo žilového 
riečiska,“ približuje najnov
šie metódy skúsený lekár. 
Dnes sa trombóza často 
skloňuje najmä v súvislosti 
s očkovaním. Čo sa oplatí 
sledovať? „Opatrnosť je 
vhodná pri izolovanom 
opuchu predkolenia spoje
nom s bolesťou a napätím. 
Ak je opuch na stehne 
a predkolení, trombóza je 
v stehnovej cieve. Pri opu
chu celej dolnej končatiny 
od slabiny po prsty môže 
ísť o vysokú, takzvanú 
iliac kú trombózu,“ vy
svetľuje doktor Pavel Ištok. 

„Pri opuchu jednej končati
ny, sťaženom dýchaní a bo
lesti na hrudníku je veľká 
pravdepodobnosť vzniku 
pľúcnej embólie. Lekára 
treba navštíviť čím skôr.“
 
Zmena štýlu
Ako má vyzerať prevencia 
proti vzniku trombózy? 
Najdôležitejšia je zmena 
životného štýlu a dostatok 
pohybu. „Pravidelný šport 
podporuje zdravie kardio
vaskulárneho systému 
a zvyšuje prúdenie krvi. 
Dôležité sú i prestávky pri 
sedavej práci,“ pridáva tipy 
odborník. „K tomu pridajte 
správne stravovanie a pitný 
režim, ktoré prispievajú 
k zdraviu celého tela, žíl 
a ciev. Jedálny lístok by mal 
byť vyvážený a mal by ob
sahovať vitamíny a minerá
ly.“ Takmer totožné princí
py platia aj po prekonaní 
trombózy. Udržte si správ
nu hmotnosť a postrážte 
hodnoty krvného tlaku, 
cholesterolu či cukru. Pri 
vyskočených číslach treba 
začať liečbu. Rovnako je 
dôležité, aby ste si ustrážili 
zápalové ochorenia. „Krv
ným riečiskom sa môže 
prenášať a poškodiť žily. 
Pozor si dajte na infekcie 
zubov, očí, horných dýcha
cích a močových ciest,“ radí 
doktor Pavel Ištok. 

SPOZNAJTE 
RIZIKOVÉ  
FAKTORY
Vznik trombózy 
môže najčastej-
šie ovplyvniť:

 ▸vrodená či 
získaná porucha 
zrážania krvi

 ▸skryté 
nádorové ocho-
renie

 ▸choroba spo-
jená s obmedze-
nou pohyblivos-
ťou

 ▸dlhodobé leža-
nie i podstúpe-
nie operačného 
zákroku

 ▸interná cho-
roba, naprí-
klad ochorenie 
srdca, cievna 
mozgová prí-
hoda, vážna 
infekcia či 
rakovina

 ▸vyšší vek
 ▸tehotenstvo
 ▸sadrový obväz 

dolnej konča-
tiny

 ▸hormonálna 
antikoncepcia

 ▸obezita

Za hlbokou  
žilovou trombó-
zou sa skrýva  
nahromadenie 
krvi a vznik
krvnej zrazeniny.

Ideálnou prevenciou je 
pravidelný pohyb, vhodné sú 
prechádzky či nordic  
walking. 


