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Virchowov trias

V 1856, Rudolf Virchow postuloval vzájomnú  

interakciu 3 procesov vedúcich ku vzniku 

venóznej trombózy:

1)spomalenie toku (venózna stáza),  

2)zvýšená náchylnosť na tvorbu trombu  

(hyperkoagulabilita), 

3)zmeny v stene cievy (endotel)

DVT-frekvencia 

• Hlboká venózna trombóza (DVT) –

významný podiel na mortalite pre pľúcnu

embolizáciu (PE) a morbidite ako následok 

- posttrombo-tický syndróm

• Ročná incidencia – 1/1000 obyvateľov
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Prevalencia

2/3 potvrdených prípadov venóznej

trombózy ako prvej príhody majú v 70% 

príčinu - chronické internistické ochorenie

Rizikové faktory

• Rizikové faktory venóznej trombózy

možno rozdeliť do dvoch kategórií: 

• 1) vrodené

• 2) získané
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Vrodené rizikové faktory

• Deficit antithrombínu III (AT III)

• Deficit proteínu C (PC)

• Deficit proteínu S (PS)

• Rezistencia aktivovaného proteinu C 

(APCr)

• Protrombín 20210 A

Získané rizikové faktory I

• Vek nad 40 – 50 r

• Chir.zákrok, trauma

• Imobilizácia

• Lupus 

• Malignity

• Liečba estrogénmi

• Tehotenstvo 
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Získané rizikové faktory II

• Zápal, infekcia, sepsa

• Nefrotický sy

• Infarkt myokardu, srdcové zlyhávanie

• Cievna mozgová príhoda, paréza, plégia

• Varixy DK, venózna insuficiencia

• Šok, dehydratácia, hyperviskozita

• Obezita

DVT znaky

Nešpecifické: bolesť, opuch, 

sčervenanie, teplo a rozšírené  

povrchové žily. 
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Klinika

Obvykle je postihnutie jednej nohy, bolesť, 

tlak, edém, zvýšená teplota, mierna cyanóza, 

zvýšená žilová náplň (štruktúra žíl), pozitívny 

Doppler. 

Iné lokalizácie: trombóza v.cava caudalis, 

v.cava cranialis, v.subclavia, v.axillaris,

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Deep_vein_thrombosis_of_the_right_leg.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Deep_vein_thrombosis_of_the_right_leg.jpg
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Diagnostika - US

Diagnostika - CT

https://en.wikipedia.org/wiki/File:DVTUS.PNG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:DVTUS.PNG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Iliac_vein_deep_vein_thrombosis.JPEG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Iliac_vein_deep_vein_thrombosis.JPEG
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Odkazy domov I

• Manifestácia žilovej trombózy v mladšom 

veku /do 40 r/ - podozrenie na vrodenú 

trombofiliu

• Antitrombotická prevencia /subkutánnym

heparínom/ indikovaná u pacientov s 

vrode-nou trombofíliou a internými

ochoreniami

Odkazy domov II

Vek je nezávislým rizikovým faktorom. Starší 

pacienti so závažnými ochoreniami (IM, 

NCMP, zápalové 

ochorenia,srdcové/respiračné zlyhanie) by 

mali mať antitrombotickú profylaxiu. 

Anamnéza prekonanej venóznej trombózy je 

dôležitým rizikovým faktorom.
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Pľúcna embolizácia

Akútna: dosť typický klinický obraz: náhla retrosternálna bolesť, náhle 
dyspnoe, aj kľudové, tachypnoe (viac ako 24/min.), tachykardia 
(vyššia ako 100 pulzov/min.), vysoký centrálny venózny tlak (CVT), 
systémová hypotenzia, pľúcna hypertenzia, zvýšená náplň krčných 
žíl, bledosť až cyanóza, 

Masívna: pacient je v šoku, spotený, hypoxický, má horor mortis (strach 
zo smrti). Dyspnoe, singultus, občas môže zvracať a môže sa 
pridružiť samovoľná defekácia i močenie. Niektorí pacienti pociťujú 
dráždenie na stolicu. (Príznak sa vysvetľuje zvýšeným venóznym 
tlakom vo vénach panvy, následkom celkovej venostázy pri dilatácii 
a zlyhávaní pravého srdca). 

Ťažké cirkulačné zmeny sa zjavia pri obštrukcii viac ako 65 % 
pľúcneho riečiska. 

Náhlou smrťou končí asi 5 % pacientov.

PĽÚCNA EMBÓLIA (PE) 

 uzáver pľúcneho artériového riečiska najčastejšie trombom

 s ICHS a AH najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie

 incidencia VTE 160 - 180 prípadov na 100 000 obyvateľov/ rok

 výskyt sa zvyšuje s vekom (najčastejšie okolo 70 roku života)

 3. najčastejšia príčina úmrtia u hospitalizovaných pacientov

 mortalita 7 – 11 %

 u mladých žien riziko PE spojené s užívaním hormonálnej antikoncepcie, počas

gravidity a v šestonedelí
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PĽÚCNA EMBÓLIA (PE) 

 napriek diagnostickým pokrokom nebýva diagnóza včas stanovená

 klasické symptómy často chýbajú, klinické ťažkosti často nešpecifické

 prevencia vzniku VTE- rizikové faktory a zahájenie profylaxie vzniku trombózy

 stratifikácia rizika pomocou prognostických markerov- význam v stanovení

liečebného postupu, krátkodobej prognózy a odhadu rizika náhlej smrti

 dlhodobá prognóza- určiť riziko recidívy a pravdepodobnosť vzniku chronickej

tromboembolickej pľúcnej hypertenzie

PRÍČINY PE

 hlavné predisponujúce faktory: porucha endotelu cievnej steny, spomalenie 

krvného toku a zmena v koagulácii + stav fibrinolytického systému

 prolongovaná imobilizácia

 chirurgické výkony v celkovej anestéze, trauma

 tehotenstvo a šestonedelie, perorálna antikoncepcia, hormonálna substitučná

liečba estrogénom

 malígne nádorové ochorenie

 vrodené alebo získané trombofilné stavy (f.V Leiden, AT, proteín C, proteín S)

 obezita, kŕčové žily, vek, fajčenie

 anamnéza prekonanej HVT, srdcové zlyhávanie, akútne zápalové ochorenia,

chronická obštrukčná choroba pľúc

 kanylácia centrálneho venózneho systému
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PREVALENCIA SYMPTÓMOV A PRÍZNAKOV U PACIENTA S AKÚTNOU PE

Symptómy Príznaky

dyspnoe 80 % tachypnoe ( ≥

20/min)

70

%

pleuritická bolesť na

hrudníku

52 % tachykardia (>

100/min)

26

%

retrosternálna bolesť na

hrudníku

12 % hlboká venózna

trombóza

15

%

kašeľ 20 % cyanóza 11

%

synkopa 19 % horúčka (> 38,5°C) 7 %

hemoptýza 11 %

STANOVENIE KLINICKEJ PRAVDEPODOBNOSTI PE

Zhodnotenie klinického stavu a rutinných vyšetrení 

 zvýšime/ znížime stupeň podozrenia PE

Skórovacie systémy:

Modifikované Wellsove kritériá

Revidovaný Ženevský skórovací systém

PERC kritériá - The Pulmonary Embolism Rule Out Criteria



29. 3. 2020

14

Modifikované Wellsove kritériá                      Revidované Ženevské kritériá  

Klinické znaky Body

Prekonaná pľúcna embólia alebo 

hlboká žilová trombóza

+ 1,5

Pulzová frekvencia > 100 pulzov za 

minútu

+ 1.5

Nedávny chirurgický zákrok alebo 

imobilizácia (posledných 30 dní)

+ 1.5

Klinické príznaky hlbokej žilovej 

trombózy

+ 3

Alternatívna diagnóza menej 

pravdepodobná ako pľúcna embólia

+ 3

Hemoptýza + 1

Malignita (počas posledných 6 

mesiacov)

+ 1

Klinická pravdepodobnosť PE

Súčet

nízka 0-1

stredná 2-6

vysoká ≥6

Rizikové faktory Body

Vek nad 65 rokov + 1

Prekonaná pľúcna embólia alebo hlboká 

venózna trombóza

+ 3

Chirurgický výkon alebo fraktúra 

dolných končatín v priebehu 30 dní

+ 2

Aktívna malignita + 2

Symptómy

Jednostranná bolesť v dolnej končatine + 3

Hemoptýza + 2

Klinické príznaky

Pulzová frekvencia 75- 94/ min + 3

Pulzová frekvencia ≥ 95/ min + 5

Palpačná bolestivosť  v oblasti hlbokej 

žily dolnej končatiny a jednostranný 

edém

+ 4

Klinická pravdepodobnosť PE Súčet

Nízka 0-3

Stredná 4-10

Vysoká ≥11

LABORATÓRNE PARAMETRE V DIAGNOSTIKOM PROCESE PE

klinické podozrenie dg. PE

prognostické markery závažnosti PE a rizika 30-dňovej mortality

D-dimér

vysoká negatívna prediktívna hodnota

vysokú senzitivitu, nízka špecificita-

všetky stavy s vysokou produkciou fibrínu-

zápaly, sepsa, malignity, nekrózy, gravidita,

nikotinizmus..

vyšší prínos u ambulantných pacientov

nad 50 rokov korekcia normálnej hodnoty

D- dimérov na vek podľa vzorca: vek x 10

nanogramov (ng/ml)

skrínigový test po ukončení chronickej

AKL k stanoveniu rizika rekurencie VTE

NT-proBNP, Troponín T

preťaženie a dysfunkcia PK

u pacientov s vyšším rizikom- zvážiť

trombolytickú liečbu

prediktor horšej prognózy
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STRATIFIKÁCIA RIZIKA PE

 klinické ukazovatele + hemodynamické pomery + znaky dysfunkcie PK a 

poškodenia myokardu 

 rizikovosť pacienta podľa ich prítomnosti alebo neprítomnosti 

 PE s vysokým, stredným a malým rizikom

* Definovaná ako  systolický krvný tlak < 90 mmHg alebo pokles krvného tlaku o ≥40 mmHg na15 minút 

(príčinou nemôže byť novovzniknutá poruchy rytmu, hypovolémia alebo sepsa)

Klinické 

markery

šok

hypotenzia*

Markery 

dysfunkcie PK

dilatácia, hypokinéza, objemové

preťaženie PK (podľa echokardiografie)

dilatácia PK na špirálovej počítačovej

tomografii, zvýšená hladina BNP alebo

NT-proBNP, zvýšený tlak v pravom srdci

pri katetrizácii

Markery 

poškodenia 

myokardu

pozitívny troponín T alebo I

Slabé predispozičné faktory

• Pokoj na lôžku viac ako 3 dni

• Dlhodobé sedenie (auto,lietadlo)

• Vyšší vek

• Laparoskopické výkony

• Obezita

• Gravidita

• Varixy DK
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Stredne závažné predisponujúce 

faktory

• Chronické  srdcové a respiračné zlyhanie.

• Cievne mozgové príhody s paralýzou

• Predchádzajúci venózny tromboembolizmus

• Trombofília

• Malignity

• Chemoterapia

• P.o.antikoncepcia

• Hormonálna substitučná liečba

• Gravidita

• Artroskopia kolena

• Centrálny venózny katéter

Symptómy/znaky PE

• Symptómy:

• Dyspnoe 

• Bolesť na hrudníku  (pleuritická)

• Bolesť na hrudníku (substernálna)

• Kašeľ

• Hemoptýza

• Synkopa

• Znaky:

• Tachypnoe

• Tachykardia

• HVT

• Horúčka

• Cyanóza
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Silné predisponujúce faktory

• Veľký operačný výkon

• Fraktúra DK, bedrový kľb

• Náhrada bedrového/kolenného zhybu

• Veľká trauma

• Poranenie miechy

Základné markery pre rizikovú stratifikáciu 

pacientov s akútnou PE

- Klinické markery                 šok, hypotenzia

-Markery dysfunkcie PK      dilatácia PK

hypokinéza

ECHOG, CT                       ↑TK v PK

- Markery poškodenia myokardu         

troponíny                        BNP, NT-pro BNP
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Suspektná PE s vysokým rizikom

(t.j. šok/hypotenzia) 

↓ CT je dostupná ↓

nie                                                         áno

echokardiografia (PK preťaženie)

↓ ↓  ↓

nie                               áno  →  CT dostupné  →   CT

pac. stabilný        

↓                                      ↓ ↓

↓         ostatné dg testy nedostupné     pozitívny   negatívny

pac. nestabilný                         ↓              ↓ 

↓

hľadaj inú etiológiu            špecifická th PE je potrebná      hľadaj 

inú etiológiu

trombolýza/embolektomia

Suspektná PE bez vysokého rizika

(bez šoku/hypotenzie) 

urči klinickú pravdepodobnosť PE

↓

↙-----------------------↘

nízka/stredne vysoká pravdepodobnosť,alebo    vysoká 
pravdepodobnosť, alebo

PE nepravdepodobná                                               PE pravdepodobná

↓                                      

D-dimér                                                                           ↓

↓ ↓

negatívny        pozitívny                                                    multidetektor. CT

multiCT

↓ ↓ ↓                                  ↓

PE neprítomná PE prítomná                     PE neprítomná    PE prítomná 

liečba                             iné dg testy                     liečba      
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Liečebný prístup

Kompresívna bandáž (pančuchy), 

antitrombotiká = aspirin, antikoagulanciá = 

štandardná liečba,  typická liečba: 

nízkomolekulové heparíny (LWMH), alebo 

antagon. vitamínu K  = warfarín 

Kompresívne pančuchy znižujú riziko 

vzniku posttrombotického syndrómu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Coagulation_in_vivo.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Coagulation_in_vivo.png
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Trombolytická liečba PE 

Streptokináza     250 000 IU/30min 

nasledovaná      100 000 IU/12-24 hod

Urokináza            4 400 IU/kg/10 min sledovaná

4 400 IU/kg/hod – 12-24hod

rtPA                     100 mg/2 h (0,6mg/kg/15min)

maximálna dávka 50 mg

rekombinantný  tkanivový  plazminogén  aktivátor 
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Netrombotické PE

• Septická embolizácia (endokarditída)

• Intravaskulárne cudzie telesá (prstence stentu)

• Tuková embolizácia (trauma,chir.,liposukcia)

• Venózna vzduchová embolizácia (200-300ml)

• Embolizácia amniovou tekutinou (1:8000-80000)

• Stearitová embolizácia (amatérski drogoví díleri)

• Embolizácia tumoráznymi masami

• Iné zriedkavé prípady
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Venózny tromboembolizmus

VTE

Klinika

Obvykle je postihnutá jedna končatina, bolesť, 

tlak, edém, zvýšená teplota, mierna cyanóza, 

zvýšená náplň (štruktúra) žíl, pozit. Doppler. 

Iné lokalizácie: trombóza v.cava caudalis, 

v.cava cranialis, v.subclavia, v.axillaris,
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PE zabije 3 x viac internistických 

ako chirurgických pacientov

75%

25%
Internistickí
pacienti

Chirurgickí
pacienti

Sandler DA et al, 1989

VTE u internistických pacientov

50-70% symptomatických tromboembolických 

príhod je u nechirurgických pacientov

70-80% fatálnych PE je u nechirurg.pacientov

Hospitalizácia pre akútne internistické ochorenie  

8-násobne zvyšuje riziko VTE

U pacientov prijatých na hospitalizáciu (na 

interné oddelenie) ihneď pozrieť na RF TE 
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VTE prevencia je povinná 

(EBM)            I.

1. SZ (NYHA III. and IV.)

2. akutna exacerbácia CHOPCH

3. sepsa

4. AIM

5. malígne ochorenie na liečbe

6. akútne infekcie

VTE prevencia je povinná 

(EBM) II.

7. reumatické choroby (akútna artritída na DK)

8. ischemická CMP s hemiparézou/plégiou

9. paraplégie

10. anamnéza VTE 

11. anamnéza malignity

12. vek nad 75 r.
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Prevencia VTE I. (consensus)

1. horúčka spojená s imobilizáciou

2. zápaly čreva

3. prolongovaná imobilizácia

4. vek nad 60 r.

5. varixy dolných končatín

6. obezita

Prevencia VTE II. (consensus)  

7. hormonálna liečba

8. gravidita a šestonedelie

9. nefrotický sy

10. dehydratácia

11. trombofílie

12. trombocytóza
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Postflebitický sy

Posttrombotický sy

niekoľko rokov po HVT

• Opuch končatiny 

• Bolesť nohy

• Dyskolorácie kože

Jugulárne žily

• Vyšetrenie vľahu: 

• pulzácie v.jugularis interna

• pulzácie synchrónne s a.carotis: trikuspid.I

• auskultácia a.carotis – šelest (stenotizácia)

• Náplň krčných žíl: 

znížená (↓ objem, šok) 

zvýšená pri 45° v polosede (SZ)
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Prevencia VTE je nevyhnutná

(EBM dôkazy)            I.

1. srdcové zlyhávanie (NYHA III. a IV.)

2. akútna exacerbácia CHOCHP

3. sepsa

4. AIM

5. malígne nádorové ochorenie vyžadujúce 

liečbu

6. akútne infekčné ochorenie

Prevencia VTE je nevyhnutná 

(EBM dôkazy) II.

7. reumatické ochorenie (najmä akútna artritída 

v oblasti DK)

8. ischemická CMP s hemiparézou či 

hemiplégiou

9. paraplégia

10. VTE v anamnéze

11. malígne ochorenie v anamnéze

12. vek nad 75 rokov
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Prevencia VTE je dôležitá

(konsenzus odborníkov) I.

1. zápalové ochorenie spojené s imobilitou pac.

2. zápalové ochorenie čriev

3. prolongovaná imobilita na lôžku

4. vek viac ako 60 rokov

5. kŕčové žily DK

6. obezita

Prevencia VTE je dôležitá

(konsenzus odborníkov)     II.  

7. hormonálna terapia

8. gravidita a popôrodné obdobie (šestonedelie

9. nefrotický sy

10. dehydratácia

11. trombofília

12. trombocytóza
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Odporúčané postupy prevencie VTE u 

internistických pac. p. 8. ACCP konferencie

1.akútne chorí internistickí pac. poukázaní do 

nemocnice kvôli srdcovému zlyhávaniu alebo 

závažnému resp. ochor. alebo ktorí sú pripútaní 

na lôžko a majú jeden alebo viac RF VTE majú 

dostať profylaxiu s LMWH (stupeň dôkazu 1A) 

alebo s UFH (stupeň dôkazu 1A) alebo 

fondaparinuxom (stupeň dôkazu 1A)

2. pacienti, u ktorých sú KI pre použitie 

antikoagulačnej liečby majú dostávať 

mechanickú profylaxiu  pomocou kompresívnych 

pančúch alebo IPC (stupeň dôkazu 1A) 

Odporúčané postupy prevencie VTE u 

internistických pac. p. IUA konsenzu

Akútne chorí pacienti - HNMH

Ischemická CMP - HNMH

Akútna hemoragická CMP – mechanická 

profylaxia (kompresívne pančuchy, IPC, 

najefektívnejšia je kombinácia oboch metód) 

Kriticky chorí pac. – zvážiť individuálne

Pac. s malignitou. – zvážiť individuálne

Pac. s trombofíliou – zvážiť individuálne
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Profylaxia – najlacnejšia liečba

U každého pacienta s interným ochorením 

je dôležité starostlivo identifikovať RF 

VTE,  zvážiť individuálne riziko a podľa 

toho zvoliť správnu profylaxiu HŽT a PE

Takto je možné znížiť komplikácie VTE 

(potrombotický sy, pľúcnu HT), ako aj 

úmrtnosť na PE 

záver – ETFET
European Task Force for sharing Expertise in Thrombosis

Prevencia VTE – najdôležitejší spôsob liečby 

VTE je preventabilný medicínsko-spoločenský 
problém

Tromboprofylaxia dokáže znížiť VTE v populácii

Nevyhnutné je zvýšiť uvedomenie si závažnosti 
VTE tak v odbornej ako aj laickej verejnosti

Vytvorenie národných odporúčaní pre 
diagnostiku a prevenciu VTE dokáže znížiť 
úmrtnosť na VTE
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Chronická venózna insuficiencia

Edém s trofickými zmenami kože po 

prekonaní hlbokej, alebo povrchovej  

venóznej trombóze.

1-2% u M, 2-3% u Ž.

„Tlak a pocit ťažkých nôh“, zvl.po dlhšom 

státí, dilatované žily, atrofická koža, hyper-

pigmentácie, pozit. Perthesov test. 

Perthesov test – na hodnotenie prechodnosti 

hlbokého žilného systému 

Končatina je elevovaná a elastický obväz sa 

aplikuje pevne od prstov k hornej 1/3 stehna 

aby sa stlačili iba povrchové žily. S 

aplikovanou bandážou pacient chodí po 

dobu 5 minút. Ak hlboký systém je 

priechodný, krv bude prechá-dzať systémom 

a vracať sa späť do srdca. V prípade, že 

hlboký systém je nepriechodný, pacient cíti 

bolesť v nohách.


