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Manažment pacientov s trombózou povrchových 
žíl na dolných končatinách
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Autor vo svojej práci predkladá komplexný pohľad na súčasný stav v diagnostike a liečbe trombózy povrchových žíl na dolných konča-
tinách. Sú diskutované možnosti liečby a súčasný stav a odporúčané postupy v liečbe PT vén DK (povrchovej trombózy vén na dolných 
končatinách) vo svete a na Slovensku.
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Management of patients of trombosis of superficial veins of lower limbs

In the thesis, author is giving a komplex overlook on the current status in diagnostics and treatement of trombosis of superficial veins of 
lower limbs. Various possibilities of treatement, current status and recommended methods of treating superficial trombosis in Slovakia 
and worldwide are discussed in the thesis.
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Úvod
Trombóza povrchových žíl na dolných konča-

tinách (DK) je zápal žilovej steny, ktorý je sekun-
dárne sprevádzaný tvorbou trombu pevne adhe-
rujúci k zápalovo zmenenej stene žily. Je potrebné 
zdôrazniť, že zápal a infekcia nie sú primárnou 
príčinou trombózy. Povrchovú tromboflebitídu 
varikóznej žily musíme odlišovať od trombofle-
bitídy, ktorá zasiahne zdravú nevarikóznu žilu.

Donedávna sa PT považovala za benígne 
ochorenie, avšak s čoraz častejším využívaním 
duplexnej sonografie v diagnostike žilových 
ochorení končatín sa ukázalo, že sonograficky 
viditeľný trombus v povrchovej žile je často väčší, 
ako imponuje len pri klinickom vyšetrení a navy-
še sa často šíri do hĺbkového žilového systému. 
Avšak v porovnaní s HŽT (hĺbková žilová trom-
bóza) a PE (pľúcna embolizácia) má povrchová 
tromboflebitída nižší výskyt neskorých násled-
kov, menšiu mortalitu a inú liečbu i prognózu. 

Incidencia PT je 3 – 11 % vo všeobecnosti. 
Prevalencia je 0,05 na 1 000 mužov a 0,31 na 1 000 
žien v závislosti od veku. Čím je vyšší vek, tým je vyššia 
aj prevalencia, v ôsmej dekáde života to je 1,8 na  
1 000 mužov a 2,2 na 1 000 žien. Priemerný vek pacien- 
tov, u ktorých sa ochorenie vyskytuje, je 60 rokov. 

VSM (véna saféna magna) je postihnutá  
u 60 – 80 % pacientov, VSP (véna saféna parva) 
10 – 20 % pacientov, obidve vény bývajú postih-
nuté v 5 – 10 % pacientov.

Súčasný výskyt hĺbkovej žilovej trombózy 
sa udáva u 6 – 53 % pacientov s PT a pľúcna 
embólia sa vyskytne u 1,5 – 33,3 % pacientov 
(1), v závislosti od použitej vyšetrovacej metódy. 

Najčastejšia je extenzia z VSM nad kolenom, 
ktorá je spájaná s 17 – 19 % incidenciou hĺbko-
vej žilovej trombózy, PT VSM pod kolenom je 
spájaná so súčasným výskytom hĺbkovej žilovej 
trombózy v 4 – 5 % pacientov.

V nedávno uverejnenej francúzskej epidemio-
logickej štúdii POST z 844 pacientov s PT, ktorí boli 
vyšetrení pomocou duplexnej sonografie (DUS), 
sa u 210 z nich (24,9 %) potvrdila súčasne hĺbková 
žilová trombóza alebo symptomatická PE (v 3,9 %). 
V tejto štúdii boli výsledky liečby po 3 mesiacoch 
k dispozícii u 597 pacientov. Z týchto pacientov, 
ktorí pri vstupnom vyšetrení nemali sonograficky 
potvrdenú HŽT ani symptomatickú PE. U týchto 
pacientov s izolovanou PT sa v priebehu troch me-
siacov objavila HŽT, PE, extenzia PT alebo opakova-
ná PT u 58 pacientov (10,2 %) napriek skutočnosti, 
že 90 % z týchto pacientov malo antikoagulačnú 
liečbu, v profylaktickej alebo terapeutickej dávke, 
ktorá trvala priemerne 11 dní (14).

Klasifikácia
Rozoznávame dve základné formy PT:
1. povrchová tromboflebitída zasahujúca 

kŕčovú žilu – varikoflebitída, 85 % všetkých PT, 
často recidivuje 

2. povrchová tromboflebitída zasahujúca 
zdravú žilu –  nevarikózna tromboflebitída, na-
príklad po aplikácii venóznych katétrov, aplikácia 
dráždivých liečiv a podobne. 

Tromboflebitídy môžeme rozdeliť aj na pri-
márne a sekundárne (11), a to podľa toho, či 
zasahujú len samotnú žilu, alebo sú súčasťou 
iného celkového ochorenia (tabuľka 1).

Etiológia 
Príčinou PT je mechanické, chemické (naprí-

klad intravenózna injekcia hypertonického alebo 
inak dráždivého roztoku) alebo mikrobiálne (in-
travenózna kanyla) poškodenie žily. Dochádza 
k poškodeniu endotelu žilovej steny, v dôsledku 
čoho sa krvné elementy dostávajú do kontaktu 
so subendotelovo uloženými vláknami kolagénu 
a konečným následkom je vznik krvnej zrazeniny. 

Recidivujúce či migrujúce tromboflebitídy 
vznikajú ako paraneoplastický prejav najčastejšie 
pri karcinóme pankreasu, ale aj pri karcinóme 
prostaty, pľúc a gastrointestinálneho traktu. 
Osobitným typom je migrujúca tromboflebití-
da pri obliterujúcej tromboangiitíde. Povrchová 
tromboflebitída je najčastejším vaskulárnym 
prejavom Behcetovej choroby.     

Rizikové faktory pre PT sú tieto (tabuľka 2):
		Varikózne vény
		Deficiencia proteínu S
		Malígne ochorenia (5 – 20 %) 

Tabuľ ka 1. Klasifikácia tromboflebitíd

A.  Primárne tromboflebitídy – zápal zasahuje 
izolovane stenu žily

     1. varikoflebitída
     2.  katétrová flebitída, často až septická flebitída 

(napríklad po kanylácii žily)
     3.  „sterilná flebitída“ (v súvislosti s aplikáciou to-

xických alebo iritujúcich substancií, napríklad 
aj za účelom liečby pri sklerotizácii varixov)

     4.  Mondorova choroba, Behcetova choroba, 
Burgerova choroba

B.  Sekundárne tromboflebitídy (5 – 10 %)  
– zápal žily vzniká v rámci systémového 
ochorenia – vaskulitídy, zhubné  
ochorenia, infekcie
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		Vek nad 60 rokov
		Dehydratácia
		Hormonálna terapia 
		Autoimunitné ochorenia 
		Reumatologické a zápalové ochorenia 
		Tehotenstvo 
		Obezita 
		Skleroterapia 
		Cestovanie dlhšie ako 4 hodiny
		Intravenózne katétre 
		Intravenózne infúzie rôznych liekov 
		Anamnéza venózneho tromboembolizmu
		Vrodená alebo získaná trombofília 

Klinická patofyziológia
Patofyziologicky pri PT a HŽT ide o veľmi 

príbuzné ochorenia, čomu zodpovedá aj výskyt 
v klinickej praxi.

Predchádzajúca PT je nezávislým rizikovým 
faktorom VTE a, naopak, predchádzajúca prího-
da VTE je rizikovým faktorom PT.

Varikózne vény sú dôležitým rizikovým fak-
torom pre PT, ale nie pre VTE, veľmi často je 
pri klinicky „benígne“ prebiehajúcej PT aj výskyt 
spoluprebiehajúcej HŽT.

Frekvencia konkomitantnej HŽT je 5 %6 – 36 %,  
pravdepodobne okolo 20 %, ak bola diagnó-
za overovaná Duplexnou sonografiou. Ak sa 
diagnóza overovala scintigrafickymi pľúcnymi 
skenmi, výskyt konkomitantnej PE bol 33 %, z čoho 
bolo 0,5 – 11 % symptomatických pacientov.

Diagnostika
PT patrí medzi ochorenia, ktoré je možné dia-

gnostikovať už pri klinickom vyšetrení. Pri varikóznej 
tromboflebitíde je zasiahnutý úsek žily začervenaný, 
opuchnutý, na pohmat tuhý a bolestivý (warm like). 
Za jeden až dva týždne lokálne príznaky zápalu 
ustupujú, začervenanie kože sa zmení na hnedý 
pigmentovaný pruh, ktorý časom zmizne. 

Nevarikózna tromboflebitída VSM alebo VSP 
sa prejavuje ako začervenaný bolestivý pruh 
v priebehu žily v dĺžke niekoľkých centimetrov 
(obrázok). Pacient máva výrazné bolesti v postih-
nutej končatine, najmä pri pohyboch končatiny, 
v prípade väčšieho postihnutia bývajú prítomné 
aj celkové prejavy zápalu ako horúčka, zvýšená 
sedimentácia erytrocytov a leukocytóza.

Pri opakovaných tromboflebitídach pátrame 
po trombofílii, fokálnej infekcii a neoplastickom 
procese. Každý pacient s opakujúcou sa PT by 
mal mať vyšetrenie zamerané na prítomnosť 
vrodenej alebo získanej trombofílie. 

Pri stanovení diagnózy obyčajne vystačíme 
s klinickým vyšetrením. Avšak pri proximálnom 
postihnutí VSM alebo VSP, pri väčšom rozsahu  

(zapálený úsek žily dlhší ako 10 cm) alebo pri atypic-
kých príznakoch je nevyhnutné vylúčiť postihnutie 
hĺbkového žilového systému. Za týmto účelom je 
nutné vyšetriť pacienta pomocou duplexnej so-
nografie (DUS). Ultrazvukové vyšetrenie je dôležité 
najmä pri rozsiahlych PT zasahujúcich kmeň VSM 
alevo VSP. Ideálne by každý pacient s povrchovou 
tromboflebitídou s výnimkou varikoflebitídy, ktorá 
zasahuje krátky úsek žily, mal byť vyšetrený DUS, pri-
čom je nevyhnutné vyšetriť obidve dolné končatiny 
so zameraním na vylúčenie spoluprebiehajúcej HŽT.

Terapia
V kontraste s dnes už jasne definovanými 

pravidlami liečby hĺbkovej žilovej trombózy lieč-
ba povrchovej tromboflebitídy stále nemá jasne 
stanovené pravidlá na úrovni medicíny dôkazov. 
Ide o relatívne vzácne údaje a existujú aj dosť pod-
statné diskrepancie medzi odporúčaniami, od len 
ambulantnej liečby až po len liečbu chirurgickú 
a na lôžku, až po rôzne liečebné modality s kom-

presívnou terapiou a topickou liečbou, liečbou 
perorálnymi alebo parenterálnymi preparátmi NSA 
(nesteroidné antiflogistiká) až po heparíny a HNMH 
(heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou) 
a v nízkych, stredných alebo vo vysokých dáv-
kach a v rôznej dĺžke podávania od 7 až do 45 dní.

Cieľom liečby je zabrániť rozšíreniu zápalu 
do hĺbkových žíl, zmierniť subjektívne príznaky, 
predovšetkým bolesť a, samozrejme, zabrániť 
komplikáciám, najmä pľúcnej embolizácii.

Liečba PT spočíva v dôslednej kompresívnej 
liečbe (elastickej bandáži alebo elastickej pan-
čuche), na tom sa všetky odporúčania zhodujú. 
Je absolútne nevyhnutné, aby bola zachovaná 
aj normálna telesná aktivita, nie imobilizácia 
pacienta (tabuľka 3).

Kompresívna liečba
Základom liečby povrchovej tromboflebití-

dy je kompresívna liečba. Je dôležité správne pri-
ložiť elastický obväz, ktorý sa spočiatku najmä pri 

Tabuľ ka 2. Etiológia PT (upravené podľa 4)

Poškodenie žilovej steny 
     –  kŕčové žily
     –  trauma
Spomalenie krvného prúdenia
     –  kŕčové žily
     –  imobilizácia
     –  operácia 
     –  obezita  
Iatrogénne príčiny    
     –  intravenózne katétre
     –  intravenózne podávané lieky (chemoterapia, 

sklerotizácia varixov, abúzus drog)
Abnormality v koagulačnom  
a fibrinolytickom systéme
     –  malignity
     –  gravidita
     –  orálne kontraceptíva a hormonálna liečba 

v klimaktériu
     –  trombofília (Leidenská mutácia faktora V., 

mutácia protrombínu G20210A, nedostatok 
proteínu C a S, nedostatok antitrombínu)

     –  antifosfolipidový syndróm      
Dysfunkcia endotelu
     –  Winiwarterova-Buergerova obliterujúca 

thromboangiitída
     –  Behcetova choroba 
Infekcia
     –  septická tromboflebitída

Tabuľ ka 3. Liečba povrchovej tromboflebitídy

1.  Kompresívny obväz (s dosiahnutím 
vysokého tlaku kvalitnými krátkoťažnými 
obväzmi)

     Kompresívna pančucha

2.  Normálna telesná aktivita (nie 
imobilizácia!)

     Pacient nesmie mať pokoj na lôžku, musí chodiť 
s naloženou elastickou bandážou. 

3.  Medikamentózna liečba 
     Antikoagulačná liečba – fondaparinux 2,5 mg 

denne aspoň 40 dní 
     –  heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou 

v stredných dávkach aspoň mesiac
     –  PT, ktorá zasahuje krátky úsek žily (menej 

ako 5 cm) a zároveň je vzdialený viac ako 
10 cm od safeno-femorálnej alebo safeno-
popliteálnej junkcie. V týchto prípadoch 
vystačíme s podávaním NSA. 

     Lokálne nesteroidné antiflogistiká 
a heparinoidy, hirudoidy – na zmiernenie 
subjektívnych ťažkostí pacientov.

     Venofarmaká – najmä v prípade varikoflebitídy 
     Antibiotiká – len v prípade celkových znakov 

zápalu (horúčka, leukocytóza, vysoká FW, CRP) 
alebo septickej tromboflebitídy, zo zavedených 
katétrov.

     Kortikoidy – len výnimočne v prípade 
migrujúcich tromboflebitíd pri systémových 
ochoreniach.

4.  Chirurgická liečba – v prípadoch 
abscedujúcej varikoflebitídy sa robí 
chirurgická incízia trombotizovaného 
varixu s expresiou koagula a s evakuáciou 
abscesu. Pri presahovaní trombu do 
hĺbkového žilového systému je indikovaná 
včasná chirurgická liečba (ligatúra  
v. saphena magna alebo v. saphena 
parva pred junkciou) na špecializovanom 
angiochirurgickom pracovisku. 

     Sú publikované údaje, že takto liečení pacienti 
mali vyššiu incidenciu VTE (venózneho 
tromboembolizmu) komplikácií.

Obrázok. Klinický obraz typickej PT VSM na 
dolnej končatine vľavo
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rozsiahlejšej tromboflebitíde necháva aj cez noc, 
neskôr sa dáva hneď ráno v posteli na elevovanú 
DK a skladá sa až večer po uľahnutí do postele. 
Obväz sa dáva od prstov až po koleno, prípadne 
až na stehno, v závislosti od miesta zapálenej žily, 
nesmie sa vynechať päta. Stupeň kompresie je 
najvyšší v oblasti členka, proximálnym smerom 
má klesať. Kompresívna pančucha je výhod-
ná najmä ako prevencia recidívy ochorenia. 
Kompresívny obväz je vhodnejší najmä pri PT lo-
kalizovanej na stehne, pretože umožňuje lepšie 
stlačenie zasiahnutej žily v závislosti od lokálnych 
anatomických pomerov, ktoré sú najmä v oblasti 
stehna individuálne. Stlačením povrchových žíl 
elastickým obväzom zabránime ďalšiemu šíreniu 
zápalu na povrchové žily, docielime zrýchlenie 
krvného prúdu v hĺbkových žilách, čím zabráni-
me postupu zápalového procesu do hĺbkového 
žilového systému. Kompresívna liečba zmierňuje 
bolestivosť a urýchľuje hojenie. Všetci pacienti 
s PT musia mať kompresívnu liečbu. 

Diskusia
V súčasnosti nie je jednoznačne stanovené 

dávkovanie heparínov s nízkou molekulovou 
hmotnosťou (preventívne alebo terapeutické 
dávky) a ani dĺžka ich podávania. 

Niektorí autori majú dobré skúsenosti s po-
dávaním HNMH v plnej terapeutickej dávke 
počas obdobia 10 dní a potom v polovičnej 
terapeutickej dávke ďalších 20 dní.

Dĺžka podávania bola hodnotená napríklad 
v štúdii STENOX (graf 1), kde sa porovnávali vyso-
ko- a nízkodávkovaný HNMH, s NSA a placebom. 
Maximum tromboembolických komplikácií sa vy-
skytlo v skupine pacientov liečených placebom 
a NSA. Po ukončení 10-dňovej liečby sa objavili kom-
plikácie aj v skupine pacientov liečených HNMH.

Topická liečba zmierňuje subjektívne sym-
ptómy. Používajú sa rôzne protizápalové masti 
alebo gély, lokálne aplikované s obsahom he-
parínu alebo hirudínu. 

Podávanie antitrombocytových látok (na-
príklad kyseliny acetylsalicylovej) v liečbe ani 
prevencii povrchovej tromboflebitídy nie je 
účinné a v súčasnosti sa neodporúča. 

Venofarmaká sa odporúčajú v  prípade 
varikóznej PT, i keď nie sú jednoznačné údaje 
o efekte tejto liečby. 

Antibiotiká sú indikované len v prípade celko-
vých znakov zápalu (horúčka, leukocytóza, vysoká 
FW, CRP) alebo septickej tromboflebitídy, ktorá sa 
lieči najčastejšie kombináciou aminoglykozidov 
a širokospektrálnych penicilínov či cefalosporínov.

Kortikosteroidy len výnimočne v prípade 
migrujúcich tromboflebitíd (M. Mondor).

Chirurgická liečba je indikovaná v prípa-
doch abscedujúcej varikoflebitídy, keď sa robí 
chirurgická incízia trombotizovaného varixu 
s expresiou koagula a s evakuáciou abscesu. 
Pri presahovaní trombu do hĺbkového žilového 
systému (ascenzia) je indikovaná včasná chirur-
gická liečba (ligatúra v. saphena magna alebo  
v. saphena parva pred junkciou) na špecializova-
nom angiochirurgickom pracovisku. 

Výsledky veľkej medzinárodnej multicentric-
kej dvojito zaslepenej klinickej štúdie CALISTO, 
ktorá dokázala účinnosť fondaparínu v preven-
cii VTE oproti placebu u 3 002 pacientov s izo-
lovanou PT dolných končatín, ukazuje graf 2. 
Do štúdie boli zaradení pacienti, starší ako 18 
rokov, s akútnou symptomatickou PT v dĺžke 
aspoň 5 cm, potvrdená pomocou DUS, bez 
konkomitantnej HŽT alebo PE v čase zaradenia 
do štúdie. Do štúdie neboli zaradení pacienti 
s trombom vzdialeným 3 cm a menej od sa-
pheno-femorálnej alebo sapheno-popliteálnej 
junkcie, s dokumentovanou anamnézou HŽT 
alebo PE v posledných 6 mesiacoch, s aktívnou 
malignitou (v posledných 6 mesiacoch), s ťaž-
kou renálnou insuficienciou (kreatinín klírens  
< 30 ml/minútu), liečení antikoagulanciami 
menej ako 48 hodín pred zaradením, s PT prí-
tomnou v posledných 3 mesiacoch, s PT ako 
dôsledkom skleroterapie varixov a s PT ako kom-
plikáciou intravenóznej kanyly. Fondaparinux 
(syntetický selektívny inhibítor faktoru Xa) po-
dávaný v dávke 2,5 mg s.c. raz denne počas 
oobdobia 45 dní znížil riziko vzniku VTE o 85 % 
v porovnaní s placebom. Kým u 1 502 pacientov 
liečených fondaparínom nikto nemal PE a HŽT sa 
objavila len u 3 pacientov, v placebovej skupine  
(1 500 pacientov) mali HŽT 18 pacienti a navyše 
piati pacienti mali pľúcnu embóliu. Teda výskyt 
PE a hĺbkovej žilovej trombózy bol v skupine 
pacientov liečených fondaparínom nižší o 85 %.

Fondaparín sa teda ukázal účinný a záro-
veň dobre tolerovaný liek u pacientov so sym-
ptomatickou PT dolných končatín. Dokázal 
predchádzať vzniku HŽT aj PE, ako aj exten-
zii a opakovaniu PT. Benefit fondaparínu pre-
trvával aj po ukončení liečby, minimálne do  
77. dňa (16).

Záver
Liečba PT je v súčasnosti založená na týchto 

princípoch:
–  všetci pacienti musia byť vyšetrení Duplexnou 

sonografiou na oboch dolných končati-
nách pre vylúčenie spoluprebiehajúcej  

Graf 1. Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou a dĺžka ich podávania podľa štúdie STENOX
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STENOX. Arch Int Med 2003
Deň 12: Stop liečby

V skupine 
pacientov 
liečených 
enoxaparinom
najviac 
prípadov VTE 
sa vyskytlo po 
ukončení 
štúdie

Dni

Placebo
1,5 mg/kg ofenoxaparin
40 mg ofenoxaparin
20 mg oftenoxicam

Graf 2. Výsledky klinickej štúdie CALISTO, ktorá dokázala účinnosť fondaparínu v prevencii VTE 
oproti placebu u 3 002 pacientov s izolovanou PT dolných končatín

Calisto Deň – 77 (1 500 pacientov v každej skupine)

Placebo  
5,9 %

Zníženie rizika o 85% !! Arixtra
0,9 %

5   = 0,4 %                                           PE
18 = 1,2 %                                           DVT
24 = 1,6 %                                    SVT – Recidíva
51 = 3,4 %                                    SVT – Extenzia

0 %     – 0 PACIENT
0,2 %  – 3 PACIENT
0,3 %  – 5 PACIENT
0,3 %  – 5 PACIENT
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hĺbkovej žilovej trombózy (úroveň dôka-
zov – A)

–  fondaparín 2,5 mg denne aspoň 40 dní (úro-
veň dôkazov – A) 

–  kompresívna terapia obväzom alebo kom-
presívnou pančuchou, spolu s mobilizáciou 
pacienta (18)

–  heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou 
v stredných dávkach minimálne mesiac (úro-
veň dôkazov – B), ak pacient nie je liečený 
fondaparínom 

–  chirurgická liečba nie je lepšia ako HNMH 
(úroveň dôkazov – C)

–  u  každého pacienta s  nevarikóznou PT 
a u každého pacienta s recidivujúcou VPT 
pátrame po rizikových faktoroch povrchovej 
tromboflebitídy, predovšetkým po maligni-
te, systémovom ochorení a trombofílii (18)
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