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lizuje ona przekształcenie czynnika VIII w czynnik VIIIa, 
który wraz z czynnikiem IXa (powstałym pod wpływem 
czynnika XIIa) tworzy kompleks tenazy mający zdolność 
przekształcenia czynnika X w postać aktywną. Aktywo-
wany czynnik X jest punktem, w którym zbiegają się 
dwa omawiane szlaki krzepnięcia. Wykazuje on zdolność 
przekształcania protrombiny w trombinę przy udziale ko-
faktora (czynnika Va) oraz jonów Ca+2. Jak wspomniano 
wcześniej, trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, 
której struktura przestrzenna ulega stabilizacji pod wpły-
wem czynnika XIIIa.

Drugim elementem biorącym udział w powstawaniu 
skrzepu są płytki krwi, które tworzą tzw. czop płytko-
wy. Ulegając aktywacji, wytwarzają one również liczne 
czynniki prozakrzepowe, a na powierzchni płytek znaj-
dują się fosfolipidy niezbędne do aktywacji szlaku we-
wnątrzpochodnego. Trzecim elementem jest ściana na-
czyń krwionośnych, będąca źródłem zarówno czynników 
prozakrzepowych (np. TF, czynnik von Willebranda), jak 
i czynników działających przeciwnie (np. prostacyklina, 
trombomodulina). 

W układzie hemostazy obok licznych czynników 
prozakrzepowych funkcjonują naturalne czynniki prze-
ciwzakrzepowe (inhibitory krzepnięcia) zapewniające 
równowagę hemostatyczną. Do najważniejszych można 
zaliczyć:

• białko C (w postaci aktywnej, w obecności trombo-
moduliny oraz białka S inaktywuje czynnik Va i VIIa);

• białko S (kofaktor aktywowanego białka C);
• trombomodulinę (występuje w śródbłonku naczyń 

z wyjątkiem naczyń mózgowych; zmienia działanie trom-
biny z prozakrzepowego na przeciwzakrzepowe);

• inhibitor zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia 
– TFPI (inaktywuje kompleks TF–czynnik VIIa);

• antytrombinę III (inaktywuje czynnik Xa i trombinę);
• α-1-antytrypsynę (inaktywuje czynniki krzepnięcia);
• II kofaktor heparyny (hamuje działanie trombiny);
• α2-makroglobulinę (inaktywuje czynniki krzepnię-

cia);
• prostacyklinę 2 (hamuje agregację i adhezję płytek 

krwi).

Podstawy fizjologii krzepnięcia krwi

W warunkach prawidłowych układ krzepnięcia i fibryno-
lizy zapewnia utrzymanie integralności układu krążenia 
po przerwaniu ciągłości naczynia, czyli tzw. hemostazę 
(Skotnicki, Sacha, 1997). Jednocześnie nie pozwala, aby 
w prawidłowym naczyniu krwionośnym (lub sercu) po-
wstał skrzep, który stanowi potencjalne źródło zwęże-
nia/zamknięcia światła naczynia.

Za utrzymanie takiego optymalnego stanu równowagi 
obok układu czynników krzepnięcia i fibrynolizy współod-
powiedzialne są dwa elementy: płytki krwi i ściana naczyń 
krwionośnych. Wysoce skomplikowany proces krzepnięcia 
ma na celu przekształcenie fibrynogenu w fibrynę przy 
udziale trombiny. W ujęciu tradycyjnym (klasycznym) 
aktywacja trombiny, a w konsekwencji powstanie skrzepu 
odbywa się poprzez wewnątrzpochodny lub zewnątrz-
pochodny szlak krzepnięcia. W ostatnich latach okazało 
się, że oba te układy (wewnątrzpochodny i zewnątrzpo-
chodny) tak głęboko się zazębiają, że trudno dzisiaj mó-
wić o dwóch całkowicie odrębnych szlakach krzepnięcia. 
Mimo to nadal powszechnie stosuje się, co prawda uprosz-
czony, lecz bardzo przydatny sposób opisywania kaskady 
krzepnięcia jako zjawiska dwutorowego.

Pierwszym etapem procesu tworzenia skrzepu jest 
aktywacja krzepnięcia. Ostatnio coraz więcej danych 
przemawia za tym, że w większości sytuacji aktywacja 
rozpoczyna się w układzie zewnątrzpochodnym, a układ 
wewnątrzpochodny pełni tylko rolę amplifikatora tego 
procesu. W przypadku uszkodzenia ściany naczynia do-
chodzi do ekspozycji znajdującego się w jej komórkach 
czynnika tkankowego (TF) na obecny w osoczu czyn-
nik VII (prokonwertynę). W obecności jonów Ca+2 i fo-
sfolipidów czynnik tkankowy tworzy z czynnikiem VIIa 
kompleks, który katalizuje reakcję aktywacji czynnika X. 
Powstały czynnik Xa, po pierwsze, zwrotnie przyspiesza 
aktywację czynnika VII (dodatnie sprzężenie zwrotne), 
a po drugie, prowadzi do powstania niewielkich ilości 
trombiny, która z kolei jest czynnikiem spustowym ak-
tywacji wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. Kata-
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Wrodzone i nabyte zespoły 
nadkrzepliwości

Do chwili obecnej nie stworzono jednej, powszechnie 
akceptowanej definicji zespołu nadkrzepliwości (ang. 
thrombophilia). Zwyczajowo tym mianem określa się 
stan/zaburzenie mechanizmów hemostazy, które predys-
ponuje do wystąpienia zakrzepicy (Walker i wsp., 2001). 
Stany nadkrzepliwości mogą mieć charakter pierwotny 
(wrodzony) lub wtórny (nabyty) (Nachman, Silverstein, 
1993). Najczęstszym wspólnym objawem zespołu nad-
krzepliwości, niezależnie od jego charakteru, jest za-
krzepica żylna, szczególnie nawrotowa lub o nietypowej 
lokalizacji. W przypadku wrodzonych zespołów nadkrze-
pliwości przyczyną leżącą u podłoża schorzenia jest nie-
dobór lub nieprawidłowa budowa inhibitora krzepnię-
cia albo nadmierna aktywność czynników krzepnięcia. 
Mechanizm nadkrzepliwości w zespołach nabytych ma 
często podobny charakter i może wynikać z obniżenia 
syntezy inhibitorów krzepnięcia (np. w niewydolności 
wątroby) i/lub niekontrolowanego powstawania czynni-
ków prozakrzepowych (np. zespół antyfosfolipidowy). 

Oszacowanie częstości występowania zespołów nad-
krzepliwości jest bardzo trudne z powodu braku ujed-
noliconych kryteriów diagnostycznych (m.in. z powodu 
niemożności ustalenia zakresu prawidłowych wartości 
stężeń białek układu krzepnięcia), szczególnie biorąc 
pod uwagę różne grupy etniczne (Jerrard-Dunne i wsp., 
2003). W populacji ogólnej częstość występowania zespo-
łów nadkrzepliwości oceniano na 10 do 15% (Martnelli, 
2003). Wśród osób, które przebyły zakrzepicę żylną, czę-
stość występowania zespołów nakrzepliwości ocenia się 
na 30%, natomiast w przypadku zakrzepicy nawrotowej 
– nawet na 50 do 70% (Martnelli, 2003).

W klasyfikacji wrodzonych zespołów nadkrzepliwości 
zaproponowanej przez Crowthera i Keltona w 2003 r. po-
dzielono je na dwie grupy (Crowther, Kelton, 2003). Gru-
pa 1 obejmuje schorzenia wynikające ze zmniejszonego 
stężenia inhibitorów krzepnięcia, natomiast do grupy 2 
należą schorzenia związane ze zwiększonym stężeniem 
czynników krzepnięcia. Grupy te różnią się również ryzy-
kiem wystąpienia zakrzepicy (większe w grupie 1) oraz 
częstością występowania (rozpoznawania) tych scho-
rzeń u chorych z podejrzeniem zespołu nadkrzepliwości  
(5 razy częściej są to schorzenia z grupy 2). Obok przed-
stawiono omawianą, uproszczoną klasyfikację wrodzo-
nych zespołów nadkrzepliwości. 

Do najczęściej występujących nabytych przyczyn nad-
krzepliwości należą:

• zespół antyfosfolipidowy (jest wynikiem krążących 
przeciwciał przeciwko ujemnie naładowanym fosfolipi-
dom [antykoagulant toczniowy i przeciwciała przeciwko 

kardiolipinie]; pierwotny lub wtórny [np. w przebiegu 
układowego tocznia trzewnego]);

• zespoły mieloproliferacyjne;
• nowotwory i leczenie przeciwnowotworowe;
• nabyte niedobory antytrombiny III, białka C i biał- 

ka S (np. w niewydolności wątroby, zespole nerczyco-
wym, przy leczeniu heparyną lub acenokumarolem);

• ciąża;
• stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych.

Zespoły nadkrzepliwości a udar 
niedokrwienny mózgu

Związek między zespołami nadkrzepliwości a zakrzepicą 
żylną został dobrze udokumentowany w piśmiennictwie. 
Mimo że zespoły te zwiększają istotnie ryzyko wystąpie-
nia zakrzepicy żylnej, to u większości predysponowanych 
osób z pojedynczym genetycznym czynnikiem ryzyka nie 
dochodzi do powstania incydentu zakrzepowego bez do-

Grupa 1

• Niedobór antytrombiny III (typ I – zmniejszenie stężenia i ak-
tywności białka, typ II – zmniejszenie aktywności białka przy 
prawidłowym stężeniu, typ III – prawidłowe stężenie i poziom 
czynnościowy białka, ale upośledzona interakcja z hepary-
ną; częstość występowania – 1/2000 do 1/5000).

• Niedobór białka C (postać homozygotyczna – ciężki prze-
bieg, plamica piorunująca w okresie noworodkowym, postać 
heterozygotyczna – przebieg łagodny; częstość występowa-
nia 1/16 000 do 1/36 000).

• Niedobór białka S (typ I – zmniejszenie stężenia wolnego 
białka S [cała pula związana z białkiem ostrej fazy – C4bBP], 
typ II – zmniejszenie stężenia puli całkowitej białka S).

Grupa 2

• Oporność na aktywowane białko C – APC-R (w ok. 90% 
przyczyną jest mutacja genu czynnika V, w której wyniku po-
wstaje tzw. czynnik V Leiden; jest to najczęstsza przyczyna 
nadkrzepliwości – czynnik V Leiden występuje w 10% popu-
lacji północnoeuropejskiej).

• Mutacja genu protrombiny (G20210A) (dochodzi do zwięk-
szenia stężenia protrombiny; stwierdzana u 5 do 10% osób 
z zakrzepicą żylną).

• Zwiększone stężenie czynników VII, IX i XI.

• Hiperhomocysteinemia.
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datkowych czynników sprzyjających (np. unieruchomie-
nia) (Dahlback, 2000). Związek między zakrzepicą tętni-
czą, w tym zawałem mózgu, a zespołami nadkrzepliwości 
jest znacznie mniej wyraźny (szczególnie w przypadku 
wrodzonych zespołów nadkrzepliwości). Poza okre-
śleniem ryzyka zachorowania na udar niedokrwienny 
u osoby z zespołem nadkrzepliwości, pojawia się kwestia 
stwierdzenia, czy dany incydent niedokrwienny został 
spowodowany istniejącą nadkrzepliwością (szczególnie 
jeżeli jednocześnie istnieją dobrze udokumentowane 
czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego).

Kilka przeprowadzonych w ostatnim czasie badań 
wskazuje, że w ogólnej populacji chorych z udarem nie-
dokrwiennym trudno przypisać zespołom nadkrzepli-
wości (łącznie) istotny wkład w ryzyko zachorowania 
(Goldstein, 2000; Hankey i wsp., 2001; Jerrard-Dunne 
i wsp., 2003; Bushnell; Austin i wsp., 2002). W badaniu 
Hankeya i wsp. (2001) wykazano, że mimo iż nadkrze-
pliwość rozpoznano u jednego na 7 pacjentów z udarem 
niedokrwiennym, to prawie we wszystkich przypadkach 
związek ten miał charakter koincydentalny, a nie przy-
czynowo-skutkowy. Jednakże w wybranych grupach 
chorych określone zespoły nadkrzepliwości mogą wystę-
pować znacznie częściej, a co więcej, wnosić znaczący 
wkład w ryzyko zachorowania na udar niedokrwienny. 
Do takiej grupy należą młodzi pacjenci z udarem, cho-
rzy z objawami klinicznymi zespołu nadkrzepliwości 
lub schorzeniami mogącymi łączyć się z zespołem nad-
krzepliwości oraz osoby z dodatnim wywiadem rodzin-
nym w kierunku wrodzonych zespołów nadkrzepliwości. 
Z kolei zespołem nadkrzepliwości, co do którego wyka-
zano wyraźny dodatni wpływ na ryzyko zachorowania 
na udar mózgu, jest zespół antyfosfolipidowy (Bushnell, 
Goldstein, 2000; Galli i wsp., 2003). Jednak przypadki 
udarów o specyficznej etiologii, takiej jak zatorowość 
skrzyżowana z żył kończyn dolnych lub zatorowość ser-
cowopochodna, są w większym stopniu zależne od czyn-
ników hemostatycznych, a więc stanów nadkrzepliwości 
(Hart, Halperin, 2001).

Aby jednoznacznie i precyzyjnie określić zależność 
różnych typów udaru niedokrwiennego, w poszczegól-
nych grupach pacjentów (pod względem demograficznym  
i klinicznym) od określonych zespołów nadkrzepliwości, 
konieczne są dalsze badania przeprowadzone na dużych 
grupach chorych. 

Rozpoznawanie zespołów 
nadkrzepliwości

Rozpoznawanie wrodzonych i nabytych zespołów nad-
krzepliwości opiera się na obrazie klinicznym oraz ba-

daniach laboratoryjnych układu krzepnięcia. Do najważ-
niejszych objawów klinicznych zespołów nadkrzepliwo-
ści należą:

• zakrzepica żylna (nawracająca, w nietypowej loka-
lizacji);

• zatorowość płucna;
• nawracające poronienia (zespól antyfosfolipidowy);
• martwica skóry po zastosowaniu antykoagulantu 

(np. niedobór białka C lub S).
Rutynowo dostępne są testy laboratoryjne w kierun-

ku następujących zespołów nadkrzepliwości:
• czynnik V Leiden (PCR);
• mutacja genu protrombiny (PCR);
• oporność na aktywowane białko C (zmodyfikowa-

ny APTT, współczynnik APC);
• niedobór antytrombiny III (oznaczenie stężenia  

i aktywności);
• niedobór białka C (oznaczenie stężenia i aktyw-

ności);
• niedobór białka S (oznaczenie stężenia i aktyw-

ności);
• hiperhomocysteinemia (chromatografia płynowa);
• zwiększone stężenie czynników VII, IX i XI (testy 

czynnościowe);
• niedobór plazminogenu (oznaczenie stężenia  

i aktywności);
• dysfibrynogemia (testy czynnościowe);
• zespół antyfosfolipidowy (oznaczenie miana prze-

ciwciał).
Badania laboratoryjne w kierunku nadkrzepliwości 

nie są obecnie zalecane w przesiewowej diagnostyce cho-
rych z udarem niedokrwiennym. Uważa się, że test diag-
nostyczny jest najbardziej przydatny (ma wpływ na dal-
szą diagnostykę i leczenie), jeżeli prawdopodobieństwo 
przedtestowe mieści się w zakresie między 40 a 60%. 
W ogólnej populacji chorych z udarem niedokrwiennym 
prawdopodobieństwo to wynosi dla zespołów nadkrze-
pliwości ok. 5%, a więc zastosowanie testów w kierunku 
nadkrzepliwości w niewyselekcjonowanej grupie cho-
rych prawdopodobnie nie będzie prowadziło do zmiany 
strategii rozpoznawania i leczenia. Biorąc pod uwagę te 
elementy oraz koszty ponoszone na badania, Bushnell  
i Goldstein zaproponowali w 2000 r. wytyczne dotyczą-
ce przeprowadzania testów w kierunku nadkrzepliwości 
u osób z udarem niedokrwiennym. Podali oni wiele cech, 
które zwiększają prawdopodobieństwo, iż u podłoża uda-
ru niedokrwiennego leży nadkrzepliwość, a tym samym 
u chorych przejawiających te cechy znajduje uzasadnie-
nie diagnostyka w kierunku zespołów nadkrzepliwości. 
W przypadku wrodzonych zespołów nadkrzepliwości 
rozpatrywanych łącznie cechy te obejmują występowanie 
zakrzepicy żylnej lub tętniczej przed 45. r.ż., nawracają-
ce incydenty zakrzepicy bez czynników wyzwalających, 
zakrzepicę o nietypowej lokalizacji, martwicę skóry wy-
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wołaną acenokumarolem, rodzinne występowanie nad-
krzepliwości, zakrzepicę w czasie ciąży oraz oporność na 
heparynę. W przypadku zespołu antyfosfolipidowego do 
cech tych należy idiopatyczna trombocytopenia, wielo-
krotne poronienia, zakrzepica żylna lub tętnicza, sinica 
siateczkowata, jałowe zapalenie wsierdzia z zatorowoś-
cią, rozpoznanie lub podejrzenie układowego tocznia 
trzewnego.

Zgodnie z omawianym stanowiskiem, ogólna stra-
tegia przeprowadzania badań w kierunku zespołu nad-
krzepliwości wymaga postępowania wg podanych przez 
autorów wytycznych. W przypadku wrodzonych zespo-
łów nadkrzepliwości testy układu krzepnięcia należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż 2 miesiące po udarze 
(ostry okres udaru wpływa na stężenia czynników krzep-
nięcia, przez co stają się one niemiarodajne w diagno-
styce nadkrzepliwości), przez co najmniej 2 tygodnie nie 
wolno stosować doustnych antykoagulantów, konieczne 
jest powtórzenie testów kilka tygodni lub miesięcy póź-
niej w celu potwierdzenia rozpoznania, należy rozważyć 
przeprowadzenie badań u członków rodziny. W sytuacji 
podejrzenia zespołu antyfosfolipidowego badania należy 
przeprowadzić również po 2 miesiącach od zachorowa-
nia, konieczne jest wykluczenie zakażenia lub zapalenia 
oraz powtórzenie badań po ok. 2 miesiącach.

Postępowanie u chorych z zespołami 
nadkrzepliwości powikłanymi 
udarem niedokrwiennym mózgu

Zagadnienie leczenia pacjentów z udarem niedokrwien-
nym oraz zespołem nadkrzepliwości, a także profilaktyki 
takich schorzeń nie doczekało się do chwili obecnej wy-
czerpującego omówienia w piśmiennictwie. Istnieje nie-
wiele badań przeprowadzonych w takich grupach chorych, 
a ze względu na rzadkie występowanie i rozpoznawanie 
nadkrzepliwości liczebność tych grup jest niewielka. 

Na podstawie dostępnych informacji uważa się, że 
w przypadku zachorowania na udar pacjenci z zespołami 
nadkrzepliwości są leczeni w ostrym okresie w identycz-
ny sposób, jak pozostali chorzy (leczenie trombolityczne, 
przeciwzakrzepowe) (Julkunen i wsp., 1997). W dużej 
mierze wynika to z faktu utajonego charakteru schorze-
nia hematologicznego. W profilaktyce wtórnej powszech-
nie stosowaną praktyką jest włączenie na stałe doust-
nych leków przeciwzakrzepowych, chociaż ten sposób 
leczenia nie został poddany w większości omawianych 
schorzeń wystarczającej ocenie, aby określić rezultaty 
długoterminowe. Jedynie w przypadku zespołu antyfo-
sfolipidowego przeprowadzono kilka większych badań 

oceniających skuteczność leków przeciwzakrzepowych 
i przeciwpłytkowych w profilaktyce incydentów zatoro-
wo-zakrzepowych. W badaniu Krnie-Barrie i wsp. (1997) 
wykazano, że doustne antykoagulanty zmniejszały ryzy-
ko nawrotu incydentu zatorowo-zakrzepowego o 75%, 
natomiast wpływu takiego nie przejawiała aspiryna i leki 
immunomodulujące. 

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych zespo-
łów nadkrzepliwości (niedoboru białka C i S) włączenie 
doustnych antykoagulantów bez jednoczesnego kilku-
dniowego podawania heparyny może doprowadzić do 
znacznego zaostrzenia zespołu nadkrzepliwości i wystą-
pienia poważnych objawów klinicznych.

Aby opracować szczegółowe strategie postępowania 
u chorych z udarem niedokrwiennym i nadkrzepliwością, 
konieczne jest uzyskanie danych z dużych badań prze-
prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z grupą 
kontrolną. Aktualne propozycje są oparte raczej na poje-
dynczych doniesieniach, opisach przypadków i opiniach 
ekspertów. 
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