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Choroba zakrzepowo-zatorowa

Inne nazwy: zakrzepica, choroba zakrzepowa, 
trombofilia 

Choroba zakrzepowo-zatorowa – jak sama nazwa wskazuje 
– to schorzenie związane z zaburzeniami w krzepnięciu krwi. 
W przebiegu tej choroby dochodzi do powstawania zakrzepów, które 
zamykają światła naczyń krwionośnych, co zaburza lub wręcz całkowicie 
uniemożliwia przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Przyczyną choroby 
może być mutacja czynnika krzepnięcia krwi – mutacja V 
Leiden, czy też mutacja protrombiny (czynnik II krzepnięcia 
krwi). Choroba zakrzepowo-zatorowa uważana jest za trzecią co 
do częstości występowania chorobę układu krwionośnego i główną 
przyczynę nagłych zgonów szpitalnych.

1. Głównymi objawami choroby 
     zakrzepowo-zatorowej są;

² Obrzęki kończyn
² Bóle kończyn (spoczynkowe lub pod wpływem ucisku)
² Rozszerzenie naczyń skóra
² Zdarza się, że miejsca chorobowo zmienione zmieniają 

zabarwienie na sino-czerwone
² Duszność, bóle w klatce piersiowej

Należy pamiętać o tym, że zakrzepica 
żył głębokich może rozwijać się zupełnie 
bezobjawowo, a przy tym stanowić stan 
bezpośredniego zagrożenia życia.
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2. Jak wykryć genetyczne predyspozycje 
     do zachorowania na zakrzepicę?
 
² Diagnostykę mutacji predysponujących do powstawania 
    choroby zakrzepowo-żylnej umożliwiają badania genetyczne
² Istniejącą chorobę zakrzepowo-zatorową można zdiagnozować 

    m.in. poprzez badanie USG

3. Leczenie zakrzepicy

² Leczenie przeciwzakrzepowe przy pomocy leków
² Leczenie uciskowe przy pomocy opasek 
    i pończoch uciskowych stosowanych na kończyny
² Rozpuszczanie istniejących skrzepów
² Leczenie operacyjne
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4. Kto powinien zrobić badanie 
     w kierunku zakrzepicy:
 
² Pacjenci, u których występują objawy świadczące o możliwości    
    wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej
² Pacjenci, których czekają zabiegi chirurgiczne związane 
    z koniecznością długotrwałego unieruchomienia 
    (np. zabiegi ortopedyczne)
² Osoby z przebytą zakrzepicą
² Pacjenci cierpiący na inne choroby zaburzające krzepliwość krwi
² Osoby stosujące antykoncepcję hormonalną lub hormonalną
    terapię zastępczą z uwagi na to, że stosowanie tych leków
    może prowokować powstawanie zakrzepów
² Kobiety, które poroniły ciążę
² Osoby cierpiące na choroby nowotworowe
² Osoby otyłe
² Osoby palące papierosy
² Osoby, które odbywają częste, długotrwałe podróże

5. Na czym polega badanie?

W badaniu wykonuje się analizę mutacji genów kodujących 
czynnik V oraz czynnik II (protrombinę) krzepnięcia krwi.

6. Gdzie szukać informacji

na bezpłatnej infolinii 800 007 771
pod numerem (32) 445 34 26

pod adresem e-mail info@badaniaprenatalne.pl

więcej informacji o badaniu w kierunku zakrzepicy 
jest dostępnych na stronie internetowej 
www.poradagenetyka.pl


