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Dlaczego powstała ta pigułka?
Skazy krwotoczne to szeroka grupa schorzeń o różnym podłożu etiologicznym i to właśnie od
etiologii zależy wybór leczenia, dlatego ważne jest poznanie istoty oraz patomechanizmów
poszczególnych skaz.
Po przeczytaniu będziesz wiedział:

●
●
●
●

Jaki jest aktualny podział skaz krwotocznych?
Jak rozpoznawać i różnicować poszczególne skazy krwotoczne?
Jakie są rzadkie zespoły genetyczne przebiegające pod postacią skaz krwotocznych?
Jak leczyć aktywną skazę krwotoczną w zależności od rodzaju i obrazu klinicznego?

1. WRODZONE SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE
Choroba Rendu-Oslera

Choroba Rendu-Oslera jest genetycznie uwarunkowaną anomalią naczyń krwionośnych. Dziedziczy się
autosomalnie dominująco. Postaci homozygotyczne są śmiertelne. Choroba występuje równie często u kobiet,
jak mężczyzn.

Patogeneza. Ściany naczyń włosowatych i drobnych żył są ścieńczone, mogą się składać tylko z warstwy
śródbłonków. W skórze i błonach śluzowych występują rozszerzenia naczyniowe, a niekiedy w narządach
wewnętrznych większe tętniaki tętniczo-żylne. Bardzo nikłe urazy wywołują krwawienia z rozszerzeń
naczyniowych. Wykrytym, może nie jedynym, podłożem choroby są anomalie genów sterujących syntezą
dwóch białek wiążących TGF-β (transforming growth factor β): endogliny i białka ALK-1.

Obraz kliniczny. Objawy mogą wystąpić w dzieciństwie, jednak z czasem nasilają się. Niekiedy ujawniają się
dopiero w wieku dojrzałym, u kobiet po menopauzie.

Charakterystyczna jest triada objawów:

●
●

●

●

występowanie rodzinne;
teleangiectasiae w postaci pajączkowatych rozszerzeń lub drobnych sinoczerwonych guzków w skórze i
błonach śluzowych, a niekiedy większe tętniaki tętniczo-żylne w narządach wewnętrznych, najczęściej w
płucach;
nawracające krwawienia, najczęściej z nosa, przy czym częstość krwawień zmniejsza się w kolejności:
krwioplucie, stolce smoliste lub z domieszką krwi, krwiomocz; czasem pojawiają się obfite krwotoki z
narządów wewnętrznych, przeważnie z płuc;
następstwem nawracających krwawień jest przewlekła niedokrwistość niedobarwliwa, niedobór żelaza;
doniesiono o skojarzeniu choroby Rendu-Oslera z marskością wątroby i torbielowatością nerek.

Rozpoznanie

●
●

●

●

jest łatwe, gdy stwierdza się chorobę w wywiadzie rodzinnym i widoczne są mnogie teleangiectasiae
trudności rozpoznawcze pojawiają się, gdy rozszerzenia naczyniowe występują tylko w obszarach błon
śluzowych trudno dostępnych do badania i powodują obfite krwawienia.
w około 50% przypadków można wykryć laboratoryjne cechy przewlekłego DIC oraz zwiększenie stężenia
czynnika VIII i vWf
jest to prawdopodobnie następstwem aktywacji płytek i krzepnięcia w patologicznie zmienionym łożysku
naczyniowym

Leczenie

●
●

●

przyczynowe nie jest znane,
objawowe polega na ostrożnym miejscowym hamowaniu krwawień (gąbki nasycone trombiną,
elektrokoagulacja, opatrunki nasycone EACA),
podawaniu preparatów żelaza, przetaczaniach krwi.

Niekiedy konieczne bywa przeszczepienie błony śluzowej lub błony owodniowej, a nawet usunięcie całego lub
części krwawiącego narządu.

Skazy krwotoczne w przebiegu wrodzonych chorób tkanki łącznej

Skazy krwotoczne pojawiające się w przebiegu wrodzonych chorób tkanki łącznej występują w zespole Marfana,
zespole Ehlersa-Danlosa, osteogenesis imperfecta, pseudoxanthoma elasticum i w różnych innych
genetycznych defektach kolagenu i elastyny.

Nadmierna kruchość naczyń powoduje skłonność do krwawień. Opisywano ich różnorakie umiejscowienia.
Nierzadko występują duże podbiegnięcia krwawe i wylewy wewnętrzne. Donoszono o skojarzeniu zmian
naczyniowych w wymienionych zespołach z zaburzeniami czynności płytek.
W pseudoxanthoma elasticum, którego podłożem jest nieprawidłowość włókien elastyny, krwawienia
podpajęczynówkowe i z przewodu pokarmowego, są najczęstszą przyczyną śmierci.
W obrazie dna oka występują charakterystyczne podbiegnięcia krwawe. Skaza krwotoczna w przebiegu zespołu
Marfana jest na ogół łagodna, przyczyną zgonu bywa pęknięcie tętniaka rozwarstwiającego.
Rozpoznanie opiera się na całości obrazu klinicznego.
Leczenie jest objawowe.

Angiomatosis retinocerebellaris (zespół von Hippla-Lindaua)
Zespół von Hippla-Lindaua cechuje występowanie naczyniakowatości siatkówki i móżdżku. Pękanie
naczyniaków jest przyczyną krwawień o groźnych następstwach z powodu umiejscowienia.
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2. NABYTE SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE
Choroba Schönleina-Henocha
Podłożem choroby jest zapalenie drobnych naczyń o charakterze immunologicznym.
Główne objawy to plamica skórna, bóle stawów, dolegliwości brzuszne i krwawienia z przewodu pokarmowego.
Stąd historyczne nazwy peliosis rheumatica (Schönlein, 1839 r.) i purpura abdominalis (Henoch, 1874 r.).

Etiopatogeneza jest niejasna.

●

●
●

Podwyższone miano antystreptolizyn, poprzedzające infekcje, szczepienia ochronne, ukąszenia przez owady,
nadwrażliwość na leki (enalapril) nasuwają podejrzenie podłoża immunologicznego choroby.
U większości pacjentów wykrywa się w surowicy kompleksy immunologiczne, w skład których wchodzą IgA.
Podłożem choroby są rozsiane zmiany naczyniowe (vasculitis leucoclastica, vasculitis allergica) w postaci
nacieków granulocytów obojętno- i kwasochłonnych, martwicy włóknikowatej, złogów immunoglobulin,
głównie IgA i składowych dopełniacza.

Obraz kliniczny.

●
●
●

●
●
●

●

Najczęściej chorują dzieci (2.–10. rż.), lecz choroba może wystąpić w każdym wieku.
Często zakażenie górnych dróg oddechowych wyprzedza o 2–3 tygodnie chorobę.
Zmiany skórne mają początkowo charakter rozsianej osutki wysiękowo-grudkowej i w tym czasie mogą być
swędzące, później przybierają charakter głównie krwotoczny.
Występują najobficiej na kończynach, zwłaszcza dolnych, pośladkach, rzadko na twarzy i tułowiu.
Czasem plamicy towarzyszą obrzęki i rumień alergiczny.
Objawy brzuszne mogą nie wystąpić, być niewielkie lub dominować, dając obraz ostrego brzucha i obfitych
biegunek krwawych.
Podobnie objawy stawowe ograniczają się często do pobolewań, a niekiedy występuje silna bolesność,
obrzęki i wysięki, najczęściej w nadgarstkach, kolanach i łokciach.

Nierzadko, zwłaszcza u starszych dzieci i dorosłych (ok. 40%), pojawiają się objawy uszkodzenia nerek w
postaci białkomoczu i krwiomoczu, prowadzące niekiedy do nadciśnienia i przewlekłej niewydolności nerek.

●
●

Uszkodzenie nerek bywa podobne do choroby Bergera (pierwotna nefropatia IgA).
Zajęcie innych narządów jest rzadkie (< 5%).

Za typową triadę objawów uważa się:

●

krwotoczną osutkę skórną,

●
●

bóle brzucha i krwiste stolce
bóle i obrzęki stawów.

Rozpoznanie

●
●

gorączka nie występuje lub jest niewysoka,
w badaniach laboratoryjnych nie wykrywa się nic typowego poza kompleksami immunologicznymi (głównie
IgA–IgG) i zwiększeniem w surowicy stężenia IgA, a w osoczu vWf.

Rokowanie.
Choroba często wygasa samoistnie. Do najgroźniejszych powikłań ostrych należą wgłobienie jelit, krwawienie
do układu nerwowego i obrzęk głośni lub krtani. Upośledzenie funkcji nerek w przebiegu choroby doprowadza
do przewlekłej niewydolności nerek u 35% chorych. Aż u 70% kobiet, które przebyły chorobę z zajęciem nerek,
rozwija się w czasie ciąży nadciśnienie, białkomocz lub obydwa te powikłania.

Leczenie.

●
●

●

Zalecane jest leżenie, leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Wątpliwa jest skuteczność kortykosteroidów.
W przypadkach uporczywie nawracających i przewlekłych, zwłaszcza gdy utrzymują się zmiany w nerkach,
stosuje się leczenie immunosupresyjne.
Opisano skuteczne hamowanie krwawień przetaczaniem osocza w przypadkach, w których z niewiadomych
przyczyn występował odosobniony duży niedobór czynnika XIII.

Plamice naczyniowe polekowe
Wiele leków może wywoływać plamicę, której podłożem jest zwiększenie przepuszczalności naczyń lub
aseptyczne vasculitis.
Wybroczyny pojawiają się zwykle po kilkunastu dniach przyjmowania leku i znikają po jego odstawieniu. Można
tu wymienić sulfonamidy, furosemid, allopurinol, sole złota, chlorpropamid, antybiotyki, związki jodu, chininę i
wiele innych.

Plamice naczyniowe w przebiegu zakażeń
Plamice w przebiegu zakażeń bakteryjnych, wirusowych, pierwotniakowych i riketsjoz mają na ogół charakter
złożony, czasem przeważa skaza naczyniowa.
Najczęściej plamica występuje w zakażeniach meningokokami, paciorkowcami, w salmonellozie w okresie
bakteriemii oraz w infekcjach wirusowych – grypie, odrze, ospie wietrznej i prawdziwej, a także malarii.
Duże zainteresowanie budzą ostatnio zespoły „gorączki krwotocznej” wywoływane przez różne szczepy
wirusów (Hanta virus, Ebola virus).
Gorączce i plamicy skórnej może towarzyszyć niewydolność wielu narządów, przede wszystkim płuc lub nerek i
obfite krwawienia z tych narządów.

Plamice objawowe
Skazy naczyniowe mogą towarzyszyć chorobom reumatoidalnym, zespołowi Cushinga, nadciśnieniu tętniczemu,
amyloidozie, cukrzycy.
Aseptyczne zapalenie naczyń jest podłożem łagodnych skaz krwotocznych towarzyszącym zespołom
dermatologicznym, tj. plamicy postępującej barwnikowej Schamberga, chorobie Majocchiego oraz
Gougerota-Bluma.

Purpura simplex
Purpura simplex jest to niewinna postać plamicy skórnej, której rzadko towarzyszą krwawienia z błon
śluzowych. Występuje głównie u kobiet w postaci rzutów wybroczyn w skórze dolnej połowy ciała, często w
okresie miesiączek. Po wnikliwych badaniach purpura simplex w części przypadków okazywała się łagodną
małopłytkowością lub chorobą von Willebranda.

mediPIGUŁKI
Skazy krwotoczne
3. TROMBOCYTOPENIE (MAŁOPŁYTKOWOŚĆ)
Etiopatogeneza jest bardzo różnorodna.

I. Zmniejszone wytwarzanie płytek
1. Wrodzone:

●

●
●

Wrodzone hipoplazje szpiku (zespół Fanconiego, amegakariocytoza z brakiem kości promieniowych, tzw.
zespół TAR)
Brak trombopoetyny
Dziedziczne trombopenie:

- związana z płcią i upośledzeniem odporności (zespół Wiscotta-Aldricha)
- autosomalna dominująca z obecnością ciałek Dohlego w granulocytach (anomalia Maya- Hegglina)
- ze współistniejącą głuchotą (zespół Alporta)

●
●

W przebiegu wrodzonej białaczki, siatkowicy, różyczki noworodków
Związana z leczeniem matki tiazydowymi lekami moczopędnymi

2. Nabyte:

●
●
●

●

●
●
●
●

Aplazja megakariocytowa
Niedokrwistość aplastyczna
Uszkodzenie szpiku przez promieniowanie jonizujące, substancje toksyczne lub leki (alkoholizm, tiazydowe
leki moczopędne, estrogeny, interferon)
Wyparcie właściwego utkania szpiku przez komórki nowotworowe (białaczki, plasmocytoma, histiocytoza,
rozległe przerzuty nowotworowe)
Mielofibroza
Niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego
Zakażenia wirusowe
Niewydolność nerek

II.Nadmierne niszczenie płytek
1. Wrodzone:

●

Immunologiczne (alloimmunologiczna małopłytkowość noworodków; związana z samoistną plamicą

●

małopłytkową u matki)
Nieimmunologiczne (choroba hemolityczna noworodków, wcześniactwo, zatrucie ciążowe u matki, naczyniaki
olbrzymie – zespół Kasabacha-Meritta, wrodzone defekty płytek skracające czas życia)

2. Nabyte:

●

●

Immunologiczne (samoistna plamica małopłytkowa, małopłytkowość polekowa, potransfuzyjna, w przebiegu
tocznia rumieniowatego układowego, niedokrwistości hemolitycznych, chorób rozrostowych układu chłonnego,
w wyniku stosowania surowicy antylimfocytowej)
Sekwestracja płytek w powiększonej śledzionie lub olbrzymich naczyniakach jamistych

III. Przyczyny złożone lub nie w pełni jasne
Zakażenia, DIC, obfite krwotoki, krążenie pozaustrojowe, masywne przetoczenia krwi, oparzenia
Zakrzepowa plamica małopłytkowa
Zespół hemolityczno-mocznicowy
Nocna napadowa hemoglobinuria, porfiria erytropoetyczna
Cykliczna małopłytkowość
Trombocytopenia może, jak widać, towarzyszyć bardzo wielu zespołom chorobowym.
Jest ona najczęstszą ze skaz krwotocznych.

Obraz kliniczny

●

●

●

dość nagle i bez urazów pojawiają się liczne wybroczyny w skórze i błonach śluzowych, najobfitsze na
kończynach i tułowiu
występują też większe podbiegnięcia krwawe, charakterystyczne pierścieniowate wylewy w miejscach nakłuć
oraz nawracające krwawienia z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego, krwiomocz, krwotoki z dróg rodnych
bezpośrednią przyczyną śmierci bywają krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego.

Rozpoznanie
ustala się na podstawie:

●
●
●
●
●

małej liczby płytek,
wydłużenia czasu krwawienia,
braku retrakcji skrzepu,
małej maksymalnej amplitudy krzywej tromboelastogramu oraz dodatniego objawu opaskowego.
czas protrombinowy i APTT są prawidłowe.

Leczenie.

●

●
●

●
●

●

Główne miejsce w leczeniu trombocytopenii zajmują kortykosteroidy, splenektomia, przetaczanie preparatów
immunoglobulin i masy płytkowej.
Prednizon podaje się początkowo w dawce 1 mg/kg mc./d.
W ciężkich przypadkach mogą być konieczne większe dawki, zmniejszane stopniowo do najmniejszych
hamujących krwawienia.
Można też rozpocząć leczenie od podania przez 3–5 dni 1 g pulsów metyloprednizolonu dożylnie.
U ponad 70% dorosłych i 80% dzieci z samoistną plamicą małopłytkową w ciągu dwóch miesięcy
kortykosteroidy powodują częściowe remisje z ustąpieniem krwawień.
Remisje całkowite i trwałe są znacznie rzadsze, zwłaszcza u dorosłych.

Samoistna plamica małopłytkowa
Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)

Samoistna plamica małopłytkowa jest ostrą (częściej u dzieci) lub przewlekłą chorobą przebiegającą z okresami
zaostrzeń i remisji (u dorosłych). Spowodowana jest wytwarzaniem przeciwciał (głównie w śledzionie)
skierowanych przeciwko glikoproteinom płytek krwi, które powodują skrócenie czasu przeżycia płytek.
Choroba objawia się łatwym siniaczeniem, wybroczynami, krwawieniami z błon śluzowych i przedłużonymi
miesiączkami.

Odróżnia się postaci ostre oraz przewlekłe.

●

Nazwą „zespół Evansa” określa się skojarzenie samoistnej plamicy małopłytkowej z autoimmunologiczną
niedokrwistością hemolityczną.

- Choroba może wystąpić w każdym wieku.
- Postaci ostre przeważają w dzieciństwie.

●

Dziecięca ostra samoistna plamica małopłytkowa występuje z jednakową częstością u obu płci.

- Chorobę często (60–80%) wyprzedzają zakażenia wirusowe.
- Początek jest gwałtowny, zmniejszenie liczby płytek znaczne (< 20 G/l).

Rozpoznanie ustala się na podstawie wykluczenia innych przyczyn małopłytkowości, bez konieczności
ustalenia obecności przeciwciał przeciwpłytkowych.

Plamica małopłytkowa noworodków
Plamica małopłytkowa noworodków spowodowana jest przechodzeniem od matki do płodu przeciwciał
skierowanych przeciw płytkom dziecka lub czynnika niszczącego płytki od matek z samoistną plamicą
małopłytkową. Ta rzadka skaza krwotoczna ujawnia się zaraz po urodzeniu.

Około 14% dzieci umiera z powodu wylewów do mózgu.
Najczęstszą przyczyną jest niezgodność w zakresie HPA-1 (human platelet antigen-1; dawna nazwa PLA-1), gdy
matka HPA-1(–) nosi płód HPA-1(+) i wytwarza przeciwciała anty-HPA-1.

Plamica przetoczeniowa

●

●

●

●
●
●

U 25–50% osób, którym przetaczano krew ponad 50 razy, pojawiają się izoprzeciwciała przeciwpłytkowe,
najczęściej anty-HPA-1.
Niekiedy u takich osób kilka dni po kolejnym przetoczeniu rozwija się ciężka małopłytkowość i skaza
krwotoczna, która ustępuje samoistnie, lecz może trwać kilka tygodni.
Plamica małopłytkowa rozwija się najczęściej u osób, których płytki mają fenotyp HPA-1(–). HPA-1 jest
determinantą wiera dużo płytkotwórczych megakariocytów.
Chorobę rozpoznaje się, wykluczając inne przyczyny małopłytkowości.
Leczenie polega na podawaniu glikokortykosteroidów lub immunoglobulin dożylnie.
W przypadkach znacznej małopłytkowości opornej na kilkumiesięczne leczenie wykonuje się splenektomię.

Trombocytopenie polekowe
Różne są mechanizmy rozwoju trombocytopenii polekowych. Hipoplazja szpiku i pancytopenia są typowymi
następstwami chemioterapii nowotworów. Zmniejszenie liczby leukocytów wyprzedza na ogół trombocytopenie,
jednak wybroczyny i krwawienia z dziąseł są nieraz pierwszym klinicznym objawem. Aplazję szpiku u ludzi o
osobniczej nadwrażliwości może wywoływać wiele innych leków, najczęściej chloramfenikol, pochodne
butapirazolu i sole złota.

●

●
●

●
●
●

●

Skaza krwotoczna bywa nieznaczna lub dominuje w objawach klinicznych, a jej nasilenie zależy od
skojarzenia trombocytopenii z innymi zaburzeniami hemostazy.
Aplazja szpiku, pancytopenia i skaza krwotoczna mogą przybierać postać przewlekłą.
Ostry i burzliwy jest zazwyczaj przebieg odosobnionej trombocytopenii związanej z szybkim niszczeniem
płytek u ludzi z nadwrażliwością osobniczą na leki, przede wszystkim chinidynę, chininę, sulfonamidy,
niesteroidowe leki przeciwzapalne i kwas walproinowy. Wkrótce po przyjęciu leku, niezależnie od jego dawki,
pojawia się uogólniona plamica skórna, bardzo liczne wybroczyny, wylewy, nierzadkopęcherze wypełnione
krwią w błonie śluzowej jamy ustnej oraz obfite krwotoki.
Liczba płytek zmniejsza się gwałtownie do bardzo małych wartości.
Objawy te ustępują na ogół samoistnie po odstawieniu leku.
Mechanizm tych trombocytopenii polega przeważnie na niszczeniu płytek przez kompleks leku z
przeciwciałem w obecności dopełniacza.
Heparyna jest lekiem najczęściej wywołującym małopłytkowość (1–3% pacjentów).

- Przeważnie jest ona bezobjawowa i wyraża się jedynie niewielkim zmniejszeniem liczby płytek.
- Pojawia się 3–5 dni po rozpoczęciu leczenia i mija po dalszych kilku dniach po odstawieniu heparyny.
- Spowodowana jest agregacją młodych, aktywnych płytek krwi przez heparynę (I typ małopłytkowości po
heparynie).

●

Cykliczna małopłytkowość jest rzadką chorobą, występującą głównie u młodych kobiet. Co 21–39 dni

występuje z niewyjaśnionych przyczyn znaczny przejściowy spadek liczby płytek.
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4. Zakrzepowa plamica małopłytkowa (zespół Moschkowitza) i
zespół hemolityczno-mocznicowy
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)
Hemolytic-uremic syndrome (HUS)

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) i zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) noszą wspólną nazwę
mikroangiopatii zakrzepowej lub TTP/HUS.

●

●

●

●

●

●
●

Istotą choroby jest uszkodzenie śródbłonka (infekcje, leki) z ekspozycją wielkocząsteczkowych multimerów
czynnika von Willebranda (vWf), które wywołują agregację płytek.
Multimery vWf są trawione przez specyficzną metaloproteinazę ADAMTS 13 do fragmentów o niewielkim
działaniu na płytki.
Mikroangiopatia zakrzepowa może być spowodowana wrodzonym niedoborem MPvWf lub obecnością we krwi
unieczynniających ją autoprzeciwciał.
Tak zwany typowy HUS, poprzedzony biegunką, występuje u dzieci w zakażeniach bakteriami
wytwarzającymi shigatoksyny (najczęściej Escherichia coli typu 0157:H7), które uszkadzają śródbłonek
naczyń.
Do rozpoznania mikroangiopatii zakrzepowej wystarcza stwierdzenie małopłytkowości i cech hemolizy, z
obecnością w rozmazie krwi fragmentów krwinek czerwonych zwanych schistocytami.
W HUS występuje niewydolność nerek, a w TTP objawy mózgowe.
Czasem występuje gorączka.

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP).

●

●

●
●

Główne objawy to małopłytkowość i mikroangiopatyczna anemia hemolityczna, gorączka, wybroczyny,
krwawienia do skóry, z przewodu pokarmowego, nierzadko do siatkówki, zmiany nerkowe prowadzące do
mocznicy oraz zaburzenia neurologiczne, dominujące przeważnie w obrazie klinicznym.
Bywa to jeden burzliwy, ostry rzut choroby, w przeszłości, przed wprowadzeniem leczenia świeżo mrożonym
osoczem, bardzo często (w 90%) kończący się zgonem.
Opisano też bardziej przewlekłe i nawracające, a także rodzinne postaci TTP.
Choroba ta występuje najczęściej u młodych kobiet (20.–30. rż.).

Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS).

●
●
●
●
●
●
●

anemia hemolityczna i niewydolność nerek
małopłytkowość bywa przyczyną krwawień
najczęściej chorują niemowlęta i małe dzieci (poniżej 4. rż.)
objawy HUS wyprzedzają zwykle bóle brzucha i biegunki, często krwawe
nawroty są bardzo rzadkie
u dzieci starszych i dorosłych gorsze jest rokowanie z powodu częstej postępującej niewydolności nerek
TTP i HUS uważa się obecnie za warianty procesu o tej samej głównej naturze, lecz różnym umiejscowieniu
najbardziej nasilonych zmian.

Rozpoznanie

●
●

●

opiera się na całokształcie objawów klinicznych
w badaniach laboratoryjnych stwierdza się małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczną, fragmentację
erytrocytów, zwiększenie odsetka retikulocytów, stężenia bilirubiny i aktywności dehydrogenezy mleczanowej
prawidłowe są wyniki badania układu krzepnięcia.

Leczenie

●

●
●

polega przede wszystkim na przetaczaniu świeżo mrożonego osocza i(lub) powtarzaniu zabiegów
plazmaferezy
to postępowanie zmniejszyło znacznie śmiertelność
jako leczenie uzupełniające stosowano kortykosteroidy, winkrystynę, infuzje immunoglobulin i pozaustrojową
absorpcję na kolumnach z białkiem A.

U chorych z ciężkimi objawami mózgowymi wykonywano splenektomię.
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5. TROMBOCYTEMIE I TROMBOCYTOZY
Trombocytemia krwotoczna samoistna

Trombocytemię krwotoczną samoistną zalicza się do chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.
Występuje na ogół po 30. rż., niekiedy rodzinnie.

objawy kliniczne stanowią:

●
●
●
●
●

zakrzepy (ok. 60% pacjentów), często żyły śledzionowej, zmiany,
niekiedy martwicze, dystalnych paliczków, spowodowane zakrzepami płytkowymi,
skaza krwotoczna, powiększenie, czasem bardzo znaczne, śledziony
najczęstsze są krwawienia do przewodu pokarmowego, krwiomocz, krwotoki z dróg rodnych i nosa.
w skórze i tkance podskórnej występują wylewy, rzadko mnogie wybroczyny

badania laboratoryjne:

●
●
●
●
●

liczba płytek przekracza stale 600 G/l (600 000/μl), a bywa także powyżej miliona, a nawet kilku milionów/μl
nierzadko występuje leukocytoza 10–30 G/l (10 000–30 000/μl)
szpik jest hiperplastyczny z bardzo dużą liczbą megakariocytów, częsta jest metaplazja szpikowa śledziony
stężenie trombopoetyny w osoczu jest prawidłowe lub zwiększone
opisywano przejścia trombocytemii w ostre białaczki i inne zespoły mieloproliferacyjne.

W leczeniu główne pozycje zajmują anagrelid, pochodna imidazochinazoliny hamująca dojrzewanie
megakariocytów i płytkotworzenie (ok. 80% korzystnych wyników), hydroksymocznik oraz interferon gamma.
Rzadsze jest stosowanie busulfanu lub fosforu radioaktywnego. Kwas acetylosalicylowy podaje się w celu
zmniejszenia dolegliwości ze strony dystalnych paliczków, lecz może on nasilać krwawienia z przewodu
pokarmowego. Niebezpieczna jest splenektomia, po której obserwowano burzliwe nasilenie krwawień i
zakrzepów oraz dalsze zwiększenie liczby płytek.
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6. ZABURZENIA CZYNNOŚCI PŁYTEK – TROMBOCYTOPATIE
Trombocytopatie występują rodzinnie jako rzadkie anomalie wrodzone, towarzyszą wielu nabytym zespołom
chorobowym i często są następstwem przyjmowania leków. Nierzadko łączą się z umiarkowaną
małopłytkowością.
Podłożem wrodzonych defektów czynności płytek mogą być genetyczne anomalie błon płytek, ziarnistości lub
szlaków metabolicznych.
Anomalie glikoprotein powierzchni płytek identyfikuje się za pomocą znakowanych swoistych przeciwciał, a
defekty wrodzone na podstawie analizy DNA.

Trombastenia Glanzmanna

●
●
●

●

●

●

●
●
●

●

●
●

Trombastenia dziedziczona jest w sposób autosomalny, przeważnie recesywny.
Chorują homozygoty, heterozygoty są zazwyczaj zdrowe.
Skaza krwotoczna, zwykle ujawniająca się od wczesnego dzieciństwa, może mieć różne nasilenie, przeważnie
mniejsze niż w ciężkich trombocytopeniach.
Niekiedy ma groźny charakter – przebiega z obfitymi samoistnymi krwotokami z przewodu pokarmowego i w
obrębie czaszki.
Objawy zmienne w czasie i niewykazujące ścisłej zależności od wyników badań laboratoryjnych z wiekiem
bywają łagodniejsze.
Badania dodatkowe wykazują wydłużenie czasu krwawienia, brak lub upośledzenie retrakcji skrzepu oraz
niezdolność płytek do agregacji w odpowiedzi na wszystkie czynniki agregujące z wyjątkiem rystocetyny.
Istotę choroby stanowi brak lub różne anomalie kompleksu glikoprotein IIb/IIIa w błonach płytek.
Kompleks ten jest receptorem dla fibrynogenu, kolagenu, czynnika von Willebranda i fibronektyny.
Płytki trombasteniczne wiążą znacznie mniej fibrynogenu po aktywacji ADP, trombiną lub kolagenem i
zawierają mniej fibrynogenu niż prawidłowe płytki.
W zależności od stopnia niedoboru IIb/IIIa wyróżnia się ciężką (typ I) i umiarkowaną (typ II) postać
trombastenii.
Reakcja uwalniania jest zachowana.
Upośledzona bywa aktywność płytek w krzepnięciu, nierzadko występuje umiarkowana trombocytopenia.

Rozpoznanie opiera się na wywiadzie rodzinnym i wymienionych badaniach dodatkowych.

Zespół Bernarda-Souliera

●
●

Zespół Bernarda-Souliera dziedziczony jest w sposób autosomalny niekompletnie recesywny.
Często obserwuje się pokrewieństwo rodziców chorych.

●
●

●
●

Krwawienia pojawiają się od wczesnego dzieciństwa, mogą mieć różne nasilenie, nawet w tej samej rodzinie.
Spontanicznie chorzy krwawią głównie z błon śluzowych jamy ustnej, przewodu pokarmowego, a kobiety z
dróg rodnych.
Bardzo obfite bywają krwawienia pourazowe.
W około 16% przypadków krwotok jest bezpośrednią przyczyną śmierci. Skaza krwotoczna łagodnieje z
wiekiem.

Badania laboratoryjne.
charakterystyczne są dwie anomalie:

●

●
●

●
●
●

olbrzymie wymiary płytek, których średnica wynosi 5–20 μm, a czasem sięga 30 μm, płytki mogą więc być
większe od limfocytów,
niezdolność płytek do agregacji pod wpływem rystocetyny w osoczu zawierającym czynnik von Willebranda,
przyczyną tego jest brak lub anomalia kompleksu glikoprotein Ib–IX–V, który jest receptorem dla czynnika
von Willebranda, a także trombiny,
retrakcja skrzepu i agregacja z ADP są prawidłowe
wydłużony jest czas krwawienia i upośledzona adhezyjność płytek
od zespołu Bernarda-Souliera odróżnia je prawidłowa agregacja z rystocetyną.

Leczenie polega na przetaczaniu masy płytkowej.
Ostatnio opisano skuteczność przeszczepienia komórek macierzystych.

Anomalie ziarnistości płytek
Choroba puli magazynowej (storage pool disease).
Opisano rodzinne, autosomalne występowanie anomalii polegającej na niedoborze ziarnistości płytkowych i
upośledzeniu uwalniania magazynowanych w nich składników. Wyróżnia się tu niedobór ziarnistości gęstych
elektronowo, które są miejscem magazynowania serotoniny, ADP, wapnia i fosforanów. Stosunek ATP do ADP w
płytkach jest większy niż w normie. Niedobór płytkowych ziarnistości α bywa określany jako zespół płytek
szarych (gray platelet syndrome) z powodu ich wyglądu w mikroskopie elektronowym.

Choroba puli magazynowej może towarzyszyć chorobom o charakterze bardziej ogólnych defektów, a
mianowicie zespołowi Wiskotta-Aldricha, zespołowi Chediaka-Higashi i zespołowi Pudlaka-Hermansky’ego. W
tym ostatnim typową triadą jest albinizm, obładowanie makrofagów barwnikiem podobnym do ceramidu i
łagodna skaza krwotoczna z wydłużonym czasem krwawienia.
Skaza krwotoczna towarzysząca defektowi ziarnistości płytkowych jest zazwyczaj łagodna.
Duże krwawienia mogą być następstwem urazów.

Leczenie – poza objawowym – nie jest znane.

●
●

polega głównie na miejscowym hamowaniu krwawień oraz przetaczaniu krwi i koncentratów płytek
pomocne są też infuzje desmopresyny, która zwiększa stężenie czynnika VIII i vWf oraz ekspresję
glikoproteiny Ib na płytkach.

Trombocytopatie polekowe

Najpowszechniejszą przyczyną trombocytopatii polekowych jest przyjmowanie preparatów kwasu
acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Hamują one agregację płytek i mogą powodować wydłużenie czasu krwawienia. W przeciwieństwie do
krótkotrwałego działania innych leków przeciwzapalnych wpływ kwasu acetylosalicylowego utrzymuje się do
tygodnia, a więc dopóty, dopóki nie pojawią się w krążeniu płytki, które nie zetknęły się z lekiem.
Jest tak dlatego, że nieodwracalnie acetyluje on i inaktywuje cyklooksygenazę w płytkach.

Upośledzenie czynności płytek może wywoływać wiele leków:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tiklopidyna,
klopidogrel,
antagoniści receptora IIb/IIIa,
dipyridamol,
sulfinpyrazon,
metyloksantyny (teofilina, kofeina),
papaweryna,
antybiotyki, przede wszystkim penicyliny i cefalosporyny,
leki przeciwdepresyjne,
furosemid,
leki blokujące receptory β-adrenergiczne

Alkohol może powodować nie tylko znaczne zmniejszenie liczby płytek, lecz także zaburzenia ich
czynność.
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7. Pytanie
Wybierz nieprawdziwą odpowiedź dotyczącą choroby Rendu – Oslera:
jest genetycznie uwarunkowana
jest anomalią naczyń krwionośnych
dziedziczy się autosomalnie dominująco
postaci homozygotyczne są śmiertelne
występuje częściej u mężczyzn
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8. Pytanie
Który z poniższych leków może wywołać upośledzenie czynności płytek krwi?
kofeina
dipyridamol
furosemid
bic
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
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9. Pytanie
Choroba, którą cechuje występowanie naczyniakowatości siatkówki i móżdżku, a pękanie naczyniaków jest
przyczyną krwawień o groźnych następstwach z powodu umiejscowienia to:
zespół Ehlersa-Danlosa
zespół Kasabacha-Meritta
zespół von Hippla-Lindaua
zespół Wiscotta-Aldricha
zespół Marfana
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10. Pytanie
Do charakterystycznej klasycznej triady objawów w chorobie Schonleina – Henocha nie należy:
objawy dysuryczne
krwotoczna wysypka skórna
bóle brzucha
krwiste stolce
obrzęki stawów
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11. Pytanie
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące rokowania w plamicy Schonleina – Henocha:
zajęcie nerek wiąże się z ryzykiem ostrej niewydolności nerek u 60% chorych
często dochodzi do niewydolności wątroby
choroba często wygasa samoistnie
u kobiet w ciąży z ch. S-H rozwija się hipotonia ortostatyczna
do powikłań przewlekłych należy m.in. wgłobienie jelit
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12. Pytanie
W leczeniu trombocytopenii wykorzystuje się:
1 – prednizon,
2 – splenektomia,
3 – przetaczanie immunoglobulin,
4 – przetaczanie masy płytkowej
1,2,3,4
2,3,4
1,4
2,4
1,3,4
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13. Pytanie
Który z leków może powodować wtórną plamicę naczyniową:
furosemid
allopurinol
sole srebra
aib
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
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14. Pytanie
Wskaż, które z poniższych nie są charakterystyczne dla samoistnej plamicy małopłytkowej:
1 – postać ostra wystepuje częściej u dzieci,
2 – spowodowana jest wytwarzaniem przeciwciał w śledzionie,
3 – przeciwciała skierowane są przeciwko glikoproteinom płytek krwi,
4 – doprowadza do skrócenia czasu APTT
tylko 4
3i4
1, 3, 4
1, 2, 3
tylko 2
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15. Pytanie
Skojarzenie samoistnej plamicy małopłytkowej z autoimmunologiczną niedokrwistością hemolityczną to:
zespół Fanconiego
zespół Moschkowitza
zespół Evansa
trombastemia Glanzmanna
zespół Alporta
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16. Pytanie
Które z poniższych są charakterystyczne dla HUS? (zespół hemolityczno-mocznicowy)
1 – najczęściej chorują niemowlęta I małe dzieci,
2 – częste nawroty,
3 – przyczyną krawień jest małopłytkowość,
4 – objawy wyprzedzają biegunki
1,2,3,4
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,4

