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E-zakrzepica – nie wirusowe
oblicze pandemii COVID-19.
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Wirus SARS   CoV-2

COVID 19

stan „subkliniczny”

?



Skala Capriniego i COVID-19



SARS Co-2  > COVID -19  >>

KWARANTANNA >>>LOCKDOWN

PRACA  ZDALNA >>> SIT >>>>

DVT
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Od długotrwającego siedzenia

do zakrzepicy



Dane epidemiologiczne występowania  zakrzepicy w
związku z pracą  przy  komputerze

praca w pozycji siedzącej  zwiększa
ryzyko 1,28 ŻChZZ

ZT 28%

każda godzina w bezruchu
zwiększa ryzyko wystąpienia
ŻChZZ o 10%

> 8 godz./dzienne  przed
komputerem zwiększa ryzyko 1,8x

>10 godz./dziennie ryzyko      2,8x



Przebywanie bez ruchu przed komputerem w pozycji
siedzącej to aktywacja każdego z elementów triady

Virchowa:

zwolnienie przepływu  m.in. w żyłach podkolanowych

Wzrost
generacji trombiny,
poziomu fibrynogenu,
stężenia Hb
1,5x lepkość,
poziomu D-Dimerów
(50%)

Wzrost stresu
oksydacyjnego

Uszkodzenie
endotelium

Upośledzenie shear



Podczas trwającego długo
siedzenia :

1. Już po 90 min
przepływ krwi w żyle
podkolanowej
zmniejsza się o 50% !

2.Spada także, kiedy
stopy siedzącego na
krześle nie dotykają
podłogi !!!

3. Poruszanie stopami
zwiększa  istotnie
przepływ !



Patofizjologia zakrzepicy związanej z używaniem
komputera (praca/rozrywka)- zwolnienie przepływu

krwi/zastój.

zmniejszenie przepływu krwi w żyłach
podkolanowych (83–87%) między pozycją leżącą a
siedzącą (Levin)

1,4- x zmniejszenie przepływu krwi w
konwencjonalnej pozycji siedzącej

2 x kiedy siedzimy  nieruchomo ze stopami nie
dotykającymi ziemi, (Hitos)



Napięcie mięśni kończyn dolnych podczas
siedzenia i pochylenia tułowia

Prof. Andrzej Mastalerz
AWF Warszawa
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Wielogodzinne „użytkowanie”  komputera zwiększa ryzyko
wystąpienia ŻChZZ (ZŻG i PE)

Czynnik ten nie był i nadal nie jest powszechnie rozpoznawalnym !



Zespół SIT
Zagrożenie związane ze stylem życia w XXI wieku

Ludzie młodzi, zdrowi, bez  czynników ryzyka spędzających a tylko
wiele czasu w pozycji siedzącej przy komputerze   praca  zabawa

ŻChZZ

Przez wiele lat  niesłusznie uważano ten związek „za przypadkową
koincydencję” ?



Joseph A. Carpini – Skala punktowa ( Wellsa, Padewska, Polska…)



Zmiana sposobu siedzenia !



A dlaczego

nie TAK ?



Pomyśl !  Zrób przerwę !!!!



Farmakoterapia

Sulodexide in the Treatment of Early Stages of COVID-19
Gonzalez-Ochoa A et al.: JVS-VL 2020,12,12



Podsumowanie

COVID 19 to nie tylko

ale także współbieżne groźne dla życia
i zdrowia patologiczne zjawiska !!!


