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Zakrzepowe zapalenie ¿y³
 nagl¹cy problem medycyny transportu?
trzymuj¹cy siê od pewnego czasu wzrost zainteresowañ turystyk¹ zagraniczn¹ w Polsce, stwarza potrzebê informowania spo³eczeñstwa
o ryzyku zwi¹zanym z odbywaniem dalekich podró¿y. Problem ten w pewnym
zakresie dotyczy tak¿e pracowników
transportu drogowego i lotniczego.
Tym razem chcemy szerzej opisaæ wielogodzinn¹ sytuacjê cz³owieka siedz¹cego w tej samej pozycji, z ograniczeniem
zajmowanej przez niego przestrzeni  a
ma to miejsce wród pasa¿erów samolotów, autokarów czy samochodów osobowych.
Powi¹zanie przyczyny ostrego zakrzepowego zapalenia ¿y³ podudzi w wyniku
d³ugotrwa³ej podró¿y lotniczej z warunkami przelotu, by³o wynikiem skojarzenia z objawami tej samej choroby u ludzi
przebywaj¹cych w wymuszonej pozycji
i w ograniczonej przestrzeni. U ludzi zasypanych w schronach londyñskich po
nalotach Luftwaffe stwierdzano doæ czêsto dwa stany chorobowe. Jednym z nich
by³ zespó³ zmia¿d¿enia  wynikaj¹cy z doznanych urazów, prowadz¹cy do niewydolnoci nerek (wówczas najczêciej koñcz¹cej siê mierci¹ po up³ywie pewnego
czasu). Drugi nie by³ bezporednio zwi¹zany z urazem fizycznym, lecz wystêpowa³ u osób zasypanych, które przez wiele
godzin przebywa³y w ograniczonej przestrzeni ¿yciowej, nie mia³y mo¿liwoci
wykonywania ruchów i zmiany pozycji
cia³a. U osób tych rozwija³o siê w³anie
zapalenie ¿y³ g³êbokich podudzi.
Pierwszego opisu skutków d³ugotrwa³ego lotu samolotem pasa¿erskim dokona³ 54-letni lekarz John Homans. Po 14godzinnym locie z Bostonu do Wenezueli stwierdzi³ u siebie ostre zakrzepowe
zapalenie ¿y³ g³êbokich podudzia. Ból
zlokalizowany w dole podkolanowym i
³ydce, opisa³ jako charakterystyczny objaw towarzysz¹cy schorzeniu, który to
przeszed³ do historii medycyny jako objaw Homansa.
D³ugotrwa³e unieruchomienie cz³owieka w niewiadomo dlaczego uchodz¹cym za szczyt komfortu fotelu lotni-
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czym wywiera nacisk na tylne powierzchnie uda, górnej czêci podudzi i
dó³ podkolanowy. Rozwija siê zastój krwi
¿ylnej w dolnych koñczynach, rozwijaj¹
siê obrzêki stóp, wokó³ kostek. Zgodnie
ze starym i znanym prawem patofizjologicznym Virchowa zastój ¿ylny, zwiêkszona krzepliwoæ krwi (nadkrzepliwoæ)
oraz lokalny stan zapalny ciany ¿y³y s¹
powodem powstania ostrego zakrzepowego zapalenia ¿y³ (patrz rys.).
Ostre zakrzepowe zapalenie ¿y³ g³êbokich nie jest schorzeniem szczególnie
ciê¿kim, gdyby nie groba jednego z najbardziej niebezpiecznych powik³añ.
Uwolnienie siê z ¿y³y skrzepliny i dostanie siê jej do kr¹¿enia du¿ego, serca, a nastêpnie p³uc mo¿e spowodowaæ zator têtnicy p³ucnej, nierzadko koñcz¹cy siê nag³¹ mierci¹.
Prawd¹ jest, ¿e ryzyko zachorowania
na ostre zakrzepowe zapalenie ¿y³ g³êbokich podudzi jest wiêksze u osób, które
przeby³y kiedy podobne schorzenie i/lub
zator p³uc, po 40 roku ¿ycia, po przebytych niedawno zabiegach operacyjnych
(do 3 tygodni), u kobiet ciê¿arnych i wczenie po porodzie, u tych, którzy cierpi¹
na chorobê nowotworow¹ lub zaburzenia
krzepliwoci krwi. Ryzyko jest wysokie
u osób, które by³y ostatnio unieruchomione powy¿ej 3 dób. Istnieje tak¿e umiarkowane ryzyko u osób oty³ych, palaczy
tytoniu, kobiet w czasie terapii hormonalnej estrogenowej lub progesteronowej.
Prawd¹ jest równie¿, ¿e szczególnie nara¿one s¹ osoby wysokie, tj. powy¿ej
184 cm; znane s¹ wypadki sportowców,
u których wyst¹pi³y objawy ostrej zakrzepicy ¿ylnej po 23 godzinnym pobycie w
kinie.
Pocz¹tkowo ryzyko zachorowania wi¹zano ze szczup³oci¹ miejsca przydzielonego pasa¿erowi. Geneza powstania klasy turystycznej (ekonomicznej) w lotnictwie pasa¿erskim wi¹za³a siê z chêci¹
poprawy efektów finansowych linii lotniczych. Na tej samej powierzchni pok³adu samolotów, w wyniku bardziej gêstego rozmieszczenia foteli, mo¿na by³o pomieciæ wiêcej pasa¿erów. I tak powsta³o

okrelenie schorzenia jako zespó³ klasy
ekonomicznej (z ang. economic class syndrome).
Z czasem okaza³o siê, ¿e na zakrzepowe zapalenie ¿y³ zapadaj¹ wprawdzie rzadziej, ale tak¿e pasa¿erowie klas biznes i
pierwszej. W badaniach publikowanych
w lutym 2001 r. (Kesteven i wsp.) z 86
pasa¿erów, którzy zachorowali na zakrzepowe zapalenie ¿y³ g³êbokich a¿ 73 podró¿owa³o w klasie ekonomicznej, tylko 13 w klasie biznes. Pewien niepokój
opinii publicznej wywo³a³ przed kilku laty
przypadek wiceprezydenta USA Dana
Quaylea, który przebywa³ w szpitalu z
powodu zatoru têtnicy p³ucnej po d³ugotrwa³ej podró¿y lotniczej.
Okaza³o siê tak¿e, ¿e na chorobê tê
mog¹ zapadaæ ludzie m³odzi; tak by³o w
przypadku 28-letniej Emmy Christofferson zmar³ej po przelocie z Australii do
Londynu. We wspomnianym wczeniej
artykule (Kesteven i wsp.) zauwa¿ono, ¿e
na schorzenie zapadaj¹ ludzie w wieku
3140 lat (5 osób), czêstoæ zachorowañ
wzrasta w kolejnych dekadach ¿ycia osi¹gaj¹c maksima w grupach 5160 lat i 61
70 (po 25 osób) na ca³kowit¹ liczbê badanych 86 chorych pasa¿erów.
Inni autorzy (Lapostolle i wsp., 2001)
dokonali analizy zachorowañ, tym razem
na zator têtnicy p³ucnej u podró¿nych,
którzy przez ostatnich 10 lat koñczyli
podró¿ na lotnisku Charles de Gaulle w
Pary¿u. Wród wielu milionów pasa¿erów ze 145 krajów, którzy koñczyli podró¿ w Pary¿u u 56 dosz³o do powstania
zatoru. U pasa¿erów, którzy przelecieli
dystans do 5000 km choroba rozwija³a siê
0,01 przypadku na milion pasa¿erów, gdy
po przelocie powy¿ej 5000 km dotyczy³a
1,5 przypadku choroby na milion pasa¿erów, a przy przelocie powy¿ej 10 000 km
 4,8 przypadku na milion pasa¿erów. Dla
dystansu powy¿ej 5000 km oznacza to
przelot w czasie ponad 6 godzin. Autorzy
stwierdzaj¹, ¿e liczba badanych osób, którzy zapadli na zator têtnicy p³ucnej nie jest
wielka, nie musi ona byæ reprezentatywna dla rzeczywistych liczb. Analizê przeprowadzi³ zespó³ lekarzy medycyny ra-
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tunkowej szpitala, obs³uguj¹cego rejon
lotniska Charles de Gaulle. Do analizy
pos³u¿yli tylko ci pacjenci, którzy po przelocie, jeszcze w obrêbie lotniska poczuli
siê le (bóle klatki piersiowej, omdlenia,
dusznoæ i inne niepokoj¹ce objawy wymagaj¹ce diagnozy) i trafili do obs³uguj¹cego lotnisko szpitala. Analizie nie poddano ewentualnych pacjentów, którzy
zachorowali poza terenem lotniska, po
przylocie. Nie uwzglêdniono pasa¿erów,
którzy zmarli w czasie lotu.
Jak oceniaæ grobê zakrzepowego zapalenia ¿y³ g³êbokich w sensie czêstoci
wystêpowania? Niezwykle niepokoj¹ce
s¹ wyniki badañ specjalistów z zakresu
krzepniêcia krwi (Machin i wsp., 2001).
U 200 ochotników odbywaj¹cych d³ugotrwaj¹ce loty wykonano pomiary ultrasonograficzne uk³adu ¿ylnego koñczyn dolnych przed i po locie. Czêæ z ochotników odbywa³a lot bez lub w dokolanowych poñczochach o wzrastaj¹cej ku stopom elastycznoci. U tych, którzy lecieli
bez poñczoch, u 12 wyst¹pi³y objawy
bezobjawowego zakrzepicy ¿y³ g³êbokich, gdy u lec¹cych w elastycznych poñczochach objawów tych nie stwierdzono.
Po d³ugo trwaj¹cej podró¿y lotniczej
zwiêksza³a siê krzepliwoæ krwi, co stanowi  jak pamiêtamy  czynnik sprzyjaj¹cy powstaniu zakrzepicy ¿y³ g³êbokich
koñczyn dolnych (ten Wolde i wsp.,
2001).
Po 11 wrzenia br. trwa z³a passa w
lotnictwie pasa¿erskim, wiêc nie chcemy
do³¹czaæ kolejnej fobii. Zauwa¿my, ¿e
równie wielkie niebezpieczeñstwo kryje
w sobie odbywanie dalekich podró¿y autokarowych. Jeden z autorów odby³ przed
dwoma laty wycieczkê autokarow¹ do
Pary¿a w klasie ekonomicznej, co okrela przydzielon¹ powierzchniê ¿yciow¹
dla pasa¿era, i w cenie ekonomicznej
(podró¿ odbywa³a siê z Warszawy do Pary¿a non stop; tylko kierowca mia³ na
dolnym pok³adzie autokaru ³ó¿ko i kabinê do spania). Po trwaj¹cej kilkanacie
godzin podró¿y dniem i noc¹, u wiêkszoci podró¿uj¹cych wyst¹pi³y zauwa¿alne
obrzêki stóp i dolnych czêci podudzi,
bóle stóp i ³ydek. Problem ten z lekarskiego punktu widzenia wymaga pilnego rozwi¹zania; to rzeczywicie nagl¹cy problem medycyny transportu i podró¿y.
Jakie warto stosowaæ postêpowanie
profilaktyczne na w³asny u¿ytek?
Je¿eli podró¿uj¹cy jest osob¹ wysok¹,
powy¿ej 184 cm, winien poprosiæ podczas odprawy baga¿u o przydzielenie
miejsca przy ci¹gu komunikacyjnym
wzd³u¿ pok³adu samolotu. Wówczas bêdzie mo¿liwe wyprostowanie koñczyn

dolnych. Od czasu do czasu warto odbyæ
przechadzkê wzd³u¿ pok³adu, np. w kierunku toalety nie zawsze z potrzeb¹ korzystania z niej. Innymi s³owy, nale¿y
zmieniaæ pozycjê cia³a i zmuszaæ miênie
koñczyn dolnych do pracy (wymuszenie
przep³ywu krwi ¿ylnej).
Co kilkanacie, kilkadziesi¹t minut
nale¿y wykonywaæ ruchy koñczyn dolnych, ruchy rotacyjne stóp, unoszenie
podudzi ku górze, æwiczenia izometryczne koñczyn dolnych. Niektóre z linii lotniczych na trasach dalekiego zasiêgu prezentuj¹ filmy wideo nt.: aerobik w powietrzu (praktyczny zestaw prostych æwiczeñ). W niektórych krajach coraz popularniejsze jest u¿ywanie w locie poduszek
pneumatycznych do æwiczeñ stóp. W
Polsce rozpoczêto ju¿ produkcjê poduszek
na licencji firmy angielskiej (Air Run
DVT = deep vein thrombosis  g³êbokie
zapalenie ¿y³).
Do dalekiej podró¿y nale¿y te¿ stosownie siê ubraæ. Winno to byæ lune, swobodne ubranie, dotyczy to równie¿ bielizny, skarpety lune, bez ci¹gaczy ponad
kostkami lub pod kolanem utrudniaj¹ce
odp³yw krwi ¿ylnej.
Podczas lotu nale¿y uzupe³niaæ p³yny,
by ograniczaæ mo¿liwoæ odwodnienia,
a tendencja taka wystêpuje przy bardzo
niskiej wilgotnoci powietrza na pok³adzie samolotu (1520%). Napoje gazowane s¹ mo¿e smaczniejsze, ale powiêkszaj¹ i tak naturaln¹ w samolocie tendencjê
do wzdêcia. Alkohol jest dostêpny na pok³adzie samolotu, ale te¿ przyczynia siê

on do odwodnienia organizmu. Odwodnienie sprzyja zagêszczeniu krwi i przyczynia siê do wzrostu jej krzepliwoci.
Je¿eli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazañ, u osoby zdrowej zdarza siê to
wyj¹tkowo rzadko, na 23 dni przed i w
dniu lotu warto przyj¹æ tabletkê aspiryny
(polopiryny). Lek ten obni¿a krzepliwoæ
krwi i jest bezpiecznym lekiem profilaktycznym w zapobieganiu zakrzepu ¿y³
g³êbokich.
Jeszcze raz chcemy podkreliæ, na co
wskazuj¹ dane statystyczne, ¿e schorzenia tu opisane nie s¹ wcale takie czêste,
ale osobê choruj¹c¹ ju¿ ta statystyka ma³o
interesuje. B¹dmy odpowiednio wczeniej przezorni.
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