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POVRHNJI TROMBOFLEBITIS 





DEFINICIJA 

POVRHNJI FLEBITIS: akutno vnetje venske stene in  

                                     okolnega tkiva 

POVRHNJI TROMBOFLEBITIS(PT): dodatno strdek in s tem delna ali  

                                     popolna zapora povrhnje vene 

                                     (najpogosteje v povrhnjih venah nog, posebno če so varikozno spremenjene) 

 



POMEN 

• v spošnem benigna bolezen, običajno se pozdravi 
sama 

• pogosta, 3-11%populacije, več Ž, okoli 60 leta 

• lahko se komplicira z globoko vensko 
trombozo(GVT) in/ali pljučno embolijo (ob dg 25% sočasno, v 3M 

še 10%) 

• povezava z malignimi boleznimi, hiperkoagulabinimi 
stanji 





DEJAVNIKI TVEGANJA(VIRCHOWOVA TRIADA) 

•VENSKA STAZA 

•MALIGNE BOLEZNI(Trousseou sy=migr.flebitis, adenoCa! pankreas) 

•HIPERKOAGULABILNA STANJA 

•BURGERJEVA BOLEZEN(segmentno vnetje malih, srednje velikih arterij in ven distalno) 

•NOSEČNOST, PUERPERIJ, ESTROGENSKA TH 

•VENSKI KATETRI 



VENSKA STAZA 

•akutna venska bolezen(GVT, travma ven) 

•kr.venska bolezen(varice, kr.venska insuficienca) 

•krg(skleroth, krg.ablacija) 

•imobilizacija(pooperativno, travma, dolge vožnje) 

•nosečnost 

•debelost 





KLINIČNA SLIKA 

TROMBOFLEBITIS 
•občutljivost, bolečine, eritem, zatrdlina vzdolž povrhnje vene 

•debeli: flebitis nekaj cm pod kožo, ki lahko izgleda normalno 

•kasneje lahko ostane hiperpigmentirana, zatrdela in bragotinasto spremenjena koža, pogosto z zaprto in 
insufientno veno 

GNOJNI TROMBOFLEBITIS 
•visoka vročina, lokalno fluktuacija, gnojni izcedek, eritem razširjen pomembno čez rob vene 

•redko, običajno povezan z venepunkcijo, kateterizacijo 

•antibioti, krg oskrba 

GLOBOKA VENSKA TROMBOZA 



DIFERENCIALNO 

DIAGNOZA(dermatolog, histologija) 

• globoka venska tromboza 

• celulitis, limfangitis, panikulitis 

• ugrizi insektov 

• eritema nodozum 

• kožni poliarteritis nodoza 

• sarkoidni granulom 

• Kaposijev sarkom 





ULTRAZVOK VEN  

•ugotovimo razsežnost, ev.strdek, GVT, drugo patologijo 

•potrebno 

   -sum na GVT 

   -v poteku v.safene magne, parve 

   -sy kljub th napredujejo 

•kontrola nekaj mesecev po prebolelem PT -za oceno kr.venskega popuščanja 

•priporočilo UTD:: UZ pri  PT ob katetrih v venah spod.okončin-za izključitev GVT 



DODATNE PREISKAVE 

•iskanje simptomov in znakov rakave bolezni 

•trombofilija-verjetno upravičeno pri mlajših, kjer se ponavlja brez 

 jasnega sprožilnega dejavnika 

•priporočila za obravnavo idiopatske GVT na Internem oddelku SBNM 





PRIPOROČILA pri idiopatski GVT na 

Internem oddelku SBNM 

1.ISKANJE MLG 

•anamneza in klinični pregled 

•lab: hemogram, elektroliti, Ca, P, retenti, jetrni testi, SR, proteinogram, urin, hematesti 3x,  

  po presoji odvzem tumorskh markerjev 

•RTGpc 

•UZ trebuha 

•moško urološki pregled s PSA, ženkse ginekološki pregled in pregled dojk 

2.TROMBOFILIJA 

•v primeru idiopatske GVT pri bolnikih mlajših od 50 let 
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PRIPOROČILA PRI IDIOPATSKI GVT na Internem 

oddelku SBNM 

Pri vseh bolnikih, ki nimajo jasnega sprožilnega dejavnika za vensko trombozo, iščemo trajne dejavnike tveganja za to bolezen. 

Prosim izbranega zdravnika, da pri bolniku, pri katerem ni jasen sprožilni dejavnik za vensko trombozo in to še ni bilo opravljeno, opravi 

oz. dopolni diagnostično obdelavo. 

Potrebno je opraviti naslednje preiskave: 

Laboratorij:hemogram, elektroliti, sečnina, kreatinin, Ca, P, jetrni testi, SR, proteinogram, urin, 3x hemateste blata, po presoji odvzem 

tumorskih markerjev 

RTG prsnih organov 

UZ pregled trebuha 

Klinični pregled, kjer smo zlasti pozorni na možne maligne bolezni 

Pri moških urološki pregled z odvzemom PSA, pri ženskah ginekološki pregled in pregled dojk 

  

Če z opravljenimi preiskavami ni diagnosticiran trajni dejavnik tveganja za venske trombemolizme,  

je antikoagulantna terapija indicirana_______________________ (trajanje), torej do ___________________(MM/LL). 

V tem primeru prosim izbranega zdravnika, da s tem datumom ukine antikoagulatno terapijo (če se ne pojavi nova indikacija za 

antikoagulantno terapijo) in kontrole v naši ambulanti niso več potrebne. 

  

V primeru idiopatske globoke venske tromboze je pri bolnikih mlajših od 50 let potrebno opraviti teste za trombofilijo, testiranje naj 

opravi bolnik 1 mesec po ukinitvi antikoagulante terapije v antikoagulantni ambulanti kjer se vodi.  

 



TROMBOFILIJA 

TESTIRANJE INDICIRANO: 
•idiopatska VTE pri mlajših od 50 let 

•ponaljajoča VTE brez sprožilnih dejanikov 

•VTE na neobičajnih mestih (cerebrane, mezenterične, portalne vene) 

 

POŠLJEMO : 
•v BPD: na naročilnici označimo aCL in antiB2-GPI 

•na KO za žilne bolezni: zelena napotnica-testi za trombofilijo 

PONOVITEV PREISKAV: 
•če povišane vrednosti aCL, LA, antiB2-GPI: ponovi po 12 tednih 

 

 



TROMBOFILIJA-VPLIV AKT 

Opozorilo 

Če so kri odvzeli v času jemanja kumarinov, pričakujemo: 

• zmanjšane vrednosti proteina C, 

• zmanjšane vrednosti proteina S, 

• pozitivne lupusne antikoagulante. 

Če so kri odvzeli v času prejemanja nizkomolekularnega ali nefrakcioniranega heparina, 

pričakujemo: 

• zmanjšane vrednosti AT III, 

• odpornost proti aktiviranemu proteinu C, 

• pozitivne lupusne antikoagulante. 

Na določitev antifosfolipidnih protiteles (ACA, anti beta2 – GPI) antikoagulacijsko zdravljenje 

ne vpliva. 

 

                               (Vir: Toplišek J: Pripročnik za obravnavo bolnika v antikoagulantni ambulanti) 



ZDRAVLJENJE 

CILJ: lajšanje težav 

         preventiva rasti strdkov, VTE(venski trombembolizmi) 

         preventiva potrombotičnega sindroma 



ZDRAVLJENJE 

•kompresija, telesna dejavnost, dvig okončine(waist level) 

•lokalna terapija: hladni obkladki(ali topli?), heparinske kreme ali geli(dokazi skopi, ne  

  odsvetujemo), diklofenak krema(protibolečinsko učinkovita kot oralni preparat, hepatotox?) 

•oralni NSAIDs: zmanjšujejo vnetje, ublažijo bolečino (aspirin-lajša težave,ne   

  preprečuje širjenje, ponovitve) 

•antibiotiki-le če bakterijska okužba 

•kirurško zdravljenje: v mednarodnih priporočilih prednost konzervativni th 

•antikoagulantna terapija 

 
 

 



ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA 

•NSAIDs, stand.heparin, NMH: glede na placebo vsi  

 zmanjšajo razširitev tromba, ponovitve (UTD) 

•učinek antikoag.th je ne vedno povsem prepričljiv 

(Zdr.za žilne bolezni april 2011) 

•mednarodni konsenz: preventivne ali srednje visoke 

doze NMH ali srednje doze standardnega heparina vsaj 

4 tedne 

•fondaparine-študija Calisto: manj simptomatičnih 

trombemboličnih zapletov, manj smrti kot placebo, 

varno 



PRIPOROČILA ZA ZDRAVLJENJE 

PT(SPREJETO NA ZDRUŽENJU ZA ŽILNE BOLEZNI v ŠT april 2011) 



 

•klinični sum na GVT 

•PT v povirju v.safene magne ali parve 

•težave PT se kljub th povečujejo 

•ni potrebno pred ukinitvijo antikoagulatne terapije, le če 

simptomatsko poslabšanje 

PRIPOROČILA ZA UZ VEN 



PRIPOROČILA ZA TH 

•PT ob sočasni GVT ali plj.emboliji: kot VTE 

•PT manj kot 3cm do safenofemoralnega(SF) ali 

safenopoplitealnega(SP) ustja: kot VTE 

•simptomatski PT, ki je več kot 3cm od SF ali SP ustja in 

je daljši od 5cm:če ni zadržkov: visoke preventivne doze 

NMH ali fondaparin 2.5mg 45 dni 

•PT krajši od 5cm:  antikoag.th verjetno ni potrebna  

 



PRIPOROČILA –OSTALO 

•vsem bolnikom s PT: kompresijska th, NSAIDs za 

lajšanje sy 

•pri bolnikih s krčnimi žilami: zdravljenje kr.venskega 

popuščanje po trenutnih slovenskih smernicah 
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