STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI V: ZGŁOSZONE PRACE
Skuteczność skleroterapii w leczeniu hemoroidów
Andrzej Popow
Objectives: This study was aimed at evaluating the effectiveness of sclerotherapy for the treatment of
haemorrhoids with the use of a specially designed video anoscope.
Material and methods: We analysed the results of treatment for symptomatic haemorrhoids in 47 patients. There
were 21 patients presenting with stage 1 and 2 of haemorrhoidal disease, who were managed with sclerotherapy,
and 26 similar patients who were treated using other methods.
Results: At follow-up pain significantly decreased in patients managed with sclerotherapy, but it did not change
significantly in patients managed with other methods. Similarly, quality of life significantly improved in patients
managed with sclerotherapy and did not improve in the control group.
Conclusions: The results of sclerotherapy for grade 1 and 2 haemorrhoids are very promising. Sclerotherapy is a
simple treatment modality, it is relatively inexpensive, it still requires doctor’s expertise, and proper equipment
should be used.
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Poważne powikłania po zabiegach usunięcia żylaków kończyn dolnych sposobem Babcock’a
Malinowski M.1,2, Dorobisz T.1,2 , Ziomek A.1,2, Pawłowski W.1,2, Leśniak M.1,2, Janczak D.2, Chabowski M.1,2, Janczak
D.1,2
1
Klinika Chirurgiczna, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Zakład Specjalności Zabiegowych, ul. Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367
Wrocław
Zabieg usunięcia żylakowato zmienionych żył powierzchownych kończyn dolnych jest wykonywany w Polsce u
tysięcy osób rocznie. Zabieg ten jest uważany za stosunkowo prosty, a jego wykonanie jest często powierzane
młodym chirurgom w celach szkoleniowych. Zdarza się jednak, że nieumiejętne wykonanie tego zabiegu prowadzi
do groźnych powikłań zagrażających utratą kończyn lub życia pacjentów.
Praca stanowi opis przypadków powikłań zakrzepowych w układzie żylnym oraz tętniczym kończyn dolnych,
spowodowanych jatrogennym uszkodzeniem tych układów w trakcie leczenia operacyjnego żylaków kończyn
dolnych. W pracy opisano również sposoby diagnostyki i leczenia tych powikłań.
W roku 2016 w Klinice Chirurgii Naczyniowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu
leczono dwoje młodych ludzi z jatrogennym uszkodzeniem i zakrzepicą układu naczyniowego kończyn dolnych po
zabiegach usunięcia żylakowato zmienionych żył powierzchownych kończyn dolnych sposobem Babcock’a. U 36
letniej kobiety doszło do podwiązania układu żył głębokich lewej kończyny dolnej, a u 29 letniego mężczyzny
doszło do uszkodzenia tętnicy udowej wspólnej. Oboje chorych leczono operacyjnie z dobrym efektem,
przeprowadzając wcześniej specjalistyczną diagnostykę obrazową.
„Błahe” zabiegi jakimi są operacje usunięcia żylakowato zmienionych żył powierzchownych kończyn dolnych,
wykonywane w wielu przypadkach jedynie ze wskazań estetycznych, mogą prowadzić do bardzo poważnych
powikłań zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów. Przed podjęciem decyzji o zabiegu należy dokładnie rozważyć
wskazania oraz powierzyć jego wykonanie doświadczonemu operatorowi.
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Wyniki endowaskularnego leczenia zakrzepicy żył głębokich (zżg) kończyn dolnych – doświadczenia własne
Paweł Brazis, Paweł Wierzchowski, Przemysław Stężała, Arkadiusz Migdalski, Arkadiusz Jawień
Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 CM UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Cel: ocena skuteczności leczenia endowaskularnego metodą trombektomii farmako-mechanicznej AngioJet,
trombolizy celowanej i angioplastyki w zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
Materiał i metody: Leczenie endowaskularne zastosowano u 5 chorych z ostrą (<14 dni) zżg kończyn dolnych.
Udrożnienie wykrzepionych żył przeprowadzono za pomocą systemu AngioJet (technika PowerPulse z Actylise +
trombektomia), następnie miejscowej trombolizy celowanej z angioplastyką. Drożność leczonych naczyń
oceniano w 7 segmentach żylnych. W oparciu o przed – i pooperacyjną flebografię każdy segment żylny był
oceniany w skali 3 punktowej zaawansowania zwężenia światła (niedrożność – 3 pkt, 50-99% zwężenie – 2 pkt,
zwężenie poniżej 50% – 1 pkt). U każdego chorego obliczano także całkowitą procentową redukcję skrzeplin w
zajętych segmentach żylnych.
Wyniki: Średnia wieku leczonych chorych wyniosła 47,8 lat (21-70) . Wśród nich były 3 kobiety (w tym 2 w wieku
21 i 26 lat z zespołem May-Turnera) i 2 mężczyzn. Łącznie zakrzepicę rozpoznano w 25 segmentach żylnych (ż.
główna dolna - 0, ż. biodrowa wspólna – 4, ż. biodrowa zewnętrzna – 5, ż. udowa wspólna – 5, ż. głęboka uda – 4,
ż. udowa – 4, ż. podkolanowa – 3). Mediana łącznej punktacji stopnia zwężenia żył u pojedynczego chorego przed
leczeniem wyniosła 11 pkt, po leczeniu 4 pkt. U każdego chorego zastosowano trombektomię farmakomechaniczną AngioJet, trombolizę celowaną i angioplastykę balonową. Angioplastyka z założeniem stentu była
konieczna w 4 przypadkach. Procentowa skuteczność udrożnienia światła poddanych leczeniu segmentów żylnych
wyniosła średnio 64,33% (42,85% -75%). Po leczeniu uzyskano natychmiastowe zmniejszenie obrzęku i nasilenia
innych objawów w obrębie kończyny. Kontrolę follow-up + badanie USG żył przeprowadzano po 3, 6 i 12
miesiącach obserwacji. Nie stwierdzono nawrotu zakrzepicy żylnej i powikłań po zastosowanym leczeniu.
Wnioski: połączenie 3 metod endowaskularnych stanowi skuteczny sposób leczenia zżg kończyn dolnych w
odcinku biodrowo-udowym
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Operacja żylaków metodą Flebogrif jako alternatywa do metody EVLT - doświadczenia własne
Willy Hauzer1,2, Jan Gnus1,4, Aneta Hauzer2,3, Wojech Witkiewicz1
1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo Rozwojowy, 2Prywatna Praktyka Lekarska
Willy Hauzer, 3Śląska Wyższa Szkoła Medyczna, 4Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Od grudnia 2016 do lutego 2017 wykonano pięć zabiegów usunięcia żylaków przy użyciu
FLEBOGRIF. Zabiegi wykonano u 4 kobiet i 1 mężczyzny. W znieczuleniu miejscowym 1%
xylocainą ostrzyknięto miejsce wykonania venopunkcji na wysokości stawu kolanowego.
Wykonano 4 venopunkcje, 1 venesekcję- z powodu małej średnicy żyły odpiszczelowej 3mm. Pod kontrolą usg
wprowadzano prowadnik w żyłę odpiszczelową wielką do ujścia żyły udowej.
Następnie po usunięciu igły wprowadzano koszulkę oraz zestaw Flebogrif pod kontrolą usg 2-3 cm od ujścia żyły
odpiszczelowej do żyły udowej. Rozłożono koronę Flebogrifa 3-5 cm od ujścia
wycofując Flebogrif podawano 1 amp. 2% piany Aethoxysclerolu.
Do zabiegu kwalifikowano pacjentów z powierzchniowym przebiegiem żyły odpiszczelowej lub krętym
przebiegiem żyły odpiszczelowej u których wykonanie zabiegu EVLT mogło być utrudnione.
Czas trwania zabiegów od momentu ułożenia pacjentki na stole do zejścia ze stołu zabiegowego po założenie
ponczochy 20-40min.
Kontrolę wykonywano po 1 tygodniu, a następnie po 1 miesiącu.
W kontrolnym badaniu usg u wszystkich pacjentów stwierdzono wykrzepioną, poszerzoną żyłę odpiszczelową bez
widocznego przepływu od połowy podudzia do ujścia do żyły udowej, bez cech rekanalizacji. Odcinek obwodowy dystalny żyły odpiszczelowej ze śladowym refleksem w trzech przypadkach przy niewydolnym perforatorze
Cocketta III w przyszłości do skleroterapii pod
kontrolą usg w pozostałych przypadkach odcinek dystalny bez cech refluksu.
Wnioski:
1. We wczesnych obserwacjach metoda Flebogrif wydaje się skuteczną, mniej inwazyjną metodą (lokalna
anestezja, mniejszy uraz okolicznych tkanek) usunięcia żylaków kończyn dolnych w porównaniu z metodą
EVLT.
2. Metoda Flebogrif wydaje się mieć zastosowanie w przypadkach nieanatomicznego (podskórnego, krętego)
przebiegu żyły odpiszczelowej.
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Tętniak żyły głównej górnej leczony operacyjnie – strategia postępowania i trudne wyzwanie dla chirurga
naczyniowego
Janczak D.1,2, Skiba J.1, Gemel M.1, Ziomek A.1,2, Malinowski M.1,2, Dorobisz T.1,2, Pawłowski W.1,2, Leśniak M.1,2,
Janczak D.2, Chabowski M.1,2.
1
Klinika Chirurgiczna, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław,
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Ślaskich Zakład Specjalności Zabiegowych, ul. Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367
Wrocław
Przedstawiamy przypadek niezwykle rzadkiej malformacji żylnej w klatce piersiowej jaką jest tętniak żyły głównej
górnej . Od 1949 roku, kiedy to Osler A. Abbot po raz pierwszy rozpoznał tętniaka żyły głównej górnej, w
piśmiennictwie światowym opisano około 30 podobnych przypadków. W wiekszości są to tętniaki wrzecionowate.
My prezentujemy zdecydowanie rzadszy przypadek tętniaka żylnego workowatego.
W wykonanym RTG klatki piersiowej z powodu silnych duszności I bóli w klatce piersiowej u 57- letniego pacjenta
uwidoczniono poszerzenie śródpiersia, następnie w badaniu angio TK stwierdzono tętniaka żyły głównej górnej do
9 cm. Pacjent został poddany operacji usunięcia tętniaka w częściowym krążeniu pozaustrojowym poprzez
zeszycie jego szyi i odcięcie tętniaka. W V dobie po zabiegu został wypisany ze szpitala.
Głównym problemem i zagrożeniem podczas tego typu operacji jest mozliwość przemieszczenia się skrzepliny
wypełniajacej światło tętniaka żylnego do tętnicy płucnej i spowodowanie śmiertelnego zatoru. Dzięki użyciu CPB
ryzyko takiej sytuacji jest o wiele mniejsze. Użycie CBP powinno być również rozważone w przypadku
występowania zwapnień w ścianie malformacji żylnej. Tętniaki żylne workowate można usuwać również
wewnątrznaczyniowo, poprzez iniekcję trombiny bezpośrednio do worka tętniaka po przykryciu wrót balonem lub
poprzez embolizację spiralami metalowymi z zabazpieczeniem nagim stentem. W naszym przypadku było to
jednak niemożliwe, gdyż średnica wrót tętniaka była zbyt duża - wynosiła ponad 4 cm.
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Czy częstość występowania polimorfizmu FV Leiden w różnych populacjach może pomóc zrozumieć prehistorię
Europy i Bliskiego Wschodu?
Marian Simka
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Wydział Pielęgniarstwa
Polimorfizm V czynnika układu krzepnięcia, polegający na substytucji Arg506Gln, powszechnie znany jako czynnik
V Leiden, jest najczęstszą dziedziczną przyczyną żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych wśród
Indoeuropejczyków i niektórych ludów semickich. Chociaż niektórzy badacze sugerowali, że mutacja ta wiąże się z
wyższą przeżywalnością nosicieli, co pozwoliło na rozprzestrzenienie się tego polimorfizmu, jednak wydaje się że
taki prosty Darwinowski mechanizm nie jest odpowiedzialny za wysoką częstość występowania tej mutacji w
niektórych krajach. Jest bardziej prawdopodobne, że odpowiedzialne były czynniki kulturowe, klimatyczne i
geograficzne. Biorąc pod uwagę obecne rozmieszczenie nosicieli z polimorfizmem Leiden oraz wyniki badań
prehistorycznego DNA szczątków ludzkich z Bliskiego Wschodu, można spekulować, że mutacja ta nie powstała na
Bliskim Wschodzie, tak jak się to powszechnie przyjmuje, ale raczej w małej izolowanej populacji tzw. Basal
Eurasians, którzy prawdopodobnie żyli w północnej Afryce około 20000 lat temu. Później, w okresie Młodszego
Driasu, który wiązał się z ochłodzeniem klimatu, ta grupa ludzi wyemigrowała na Bliski Wschód, gdzie wymieszała
się z lokalnymi mieszkańcami. Wynalezienie rolnictwa, co nastąpiło około 2000 lat później, dało olbrzymią
przewagę potomkom Basal Eurasians nad myśliwymi i zbieraczami zamieszkującymi pozostałe części globu i wraz z
fala rolników pozwoliło na rozprzestrzenienie się mutacji Leiden do Europy, Azji Środkowej i w kierunku
subkontynentu Indyjskiego.
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Jakość życia pacjentów z zespołem pozakrzepowym
Marcin Kucharzewski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Angiologii i Flebologii, GCM SPSK nr 7 im. L. Gieca, Katowice
Do badania zakwalifikowano grupę 100 chorych w okresie powyżej 12 miesięcy od incydentu zakrzepicy z
potwierdzonym w badaniach obrazowych pierwszym epizodem zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w
odcinku proksymalnym. Mediana czasu obserwacji (od wystąpienia zakrzepicy do włączenia do badania) wyniosła
58 miesięcy –od 12 do 342 miesięcy). Pacjenci poddawani byli badaniu fizykalnemu, u wszystkich wykonano
badanie USG Doppler żył kończyn dolnych. Obecność zespołu pozakrzepowego (ZPZ) oceniano wg skali Villalta,
przewlekłą chorobę żylną (PChŻ) wg skal VCSS, VSDS, VDS, a dla jakość życia wg skal CIVIQ2, VEINESQoL oraz
SF36v2. ZPZ rozpoznano u 74% pacjentów (Villalta >4 punkty), w tym u 6% badanych wystąpił ZPZ o ciężkim
nasileniu. Wystąpienie zespołu pozakrzepowego w istotny sposób obniża ocenę jakości życia, w szczególności u
chorych z niedrożnością proksymalnego odcinka układu żylnego, wielopoziomowymi zmianami obturacyjnymi
oraz obecnością refluksu. Pozakrzepowe uszkodzenie układu żylnego ma charakter trwały niezależnie od sposobu
leczenia przeciwkrzepliwego,a objawy z nim związane postępują wraz z czasem trwania choroby.
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Wielopoziomowe oddziaływanie larw Phaenicia sericata szansą na skuteczne leczenie trudno gojących się ran
Tomasz Skalski
Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie, Biomantis sp. z o.o.
Larwoterapia, jako skuteczna metoda oczyszczania ran znana jest od wieków. Jej początki we współczesnej
medycynie sięgają lat trzydziestych dwudziestego wieku, kiedy to prof. W. Baer opublikował pracę w której opisał
skuteczność terapeutyczną larwoterapii u 89 dzieci z przewlekłym zapaleniem kości. Praca niestety nie została
zauważona przez środowisko medyczne, gdyż w tym samym czasie W. Flemming opublikował swoje wyniki badań
odnośnie antybiotyków. Dopiero wyraźny kryzys antybiotykoterapii w XIX w. wywołał potrzebę sięgnięcia do
innych metod terapeutycznych. Nowoczesna larwoterapia, gdzie biomateriał poddawany jest rygorystycznej
kontroli mikrobiologicznej, a powstałe na preparaty produkowane są w standardach produktów leczniczych,
stwarza obecnie najbardziej obiecującą szansę wyjścia z kryzysu niegojących się ran. W celu opisu warunków
gojenia się rany wprowadzono akronim TIME, obejmujący czetry najważniejsze sfery rozpoczęcia procesu gojenia
rany T – Tissue (żywa tkanka); I – Infection (zahamowanie zakażenia); M – Moisture (równowaga wilgotności); E
– Edge (zdrowa krawędź rany). W toku koewolucyjnych zależności pomiędzy pasożytem (larwa medyczna
Phaenicia sericata) a gospodarzem (ssak) pasożyt produkuje olbrzymi arsenał substancji biologicznie czynnych,
skutecznie wpływających na wszystkie poziomy TIME. Oprócz precyzyjnych właściwości czyszczących ranę, z którą
terapia ta była na początku utożsamiana, larwy produkują białka, które mają właściwości bakterio i
fungistatyczne. Mogą więc skutecznie likwidować szczepy MRSA i pałeczki ropy błękitnej, a w powiązaniu z
proteazami serynowymi likwidują w ciągu 24 h powstały w łożysku rany biofilm. Wydzieliny larwalne hamują także
proces zapalny, wpływając hamująco na układ dopełniaczowy i redukując wydzielenie elastazy i nadtlenku wodoru
przez neutrofile. Pod ich wpływem makrofagi hamują produkcję cytokin indukujących stan zapalny (IL-12, TNF-alfa
i MIF), indukując jednocześnie także produkcję cytokin przeciwzapalnych (IL-10). Pod wpływem analogów
aminokwasów zawartych w wydzielinach larwalnych (np. valinol) następuje szybka stymulacja procesu
angiogenezy. Dzięki czynnikom wzrostu i przygotowaniu odpowiedniego podłoża następuje szybka proliferacja i
migracja fibroblastów, co znacząco przyspiesza proces granulacji tkanek w łożysku rany. Zawarte w wydzielinie
enzymy, np. kolagenaza powodują szybką fibrynolizę strupa i rozpad makrocząsteczek związanych ze strupem, co
w konsekwencji prowadzi do remodeligu włókien kolagenowych i bezbliznowego gojenia się rany. Badania
kliniczne potwierdzają skuteczność metody w odniesieniu do większości typów trudno gojących się ran. Całkowite
oczyszczenie rany przy pomocy metod biochirurgicznych (larwoterapia) następowała przeciętnie już po 4
tygodniach terapii, konwencjonalne czyszczenie po pięciu tygodniach wciąż w 40% było metodą nieskuteczną. W
porównywanym czasie następował wzrost powierzchni granulacji z 19% do 56%, podczas gdy w metodzie
konwencjonalnej następował spadek granulacji z 18% do 15%. U pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej, średni
czas eradykacji metycylinoopornych szczepów Staphylococcun aureus nie przekraczał 3 tygodni przy zastosowaniu
larwoterapii, podczas gdy użycie metod konwencjonalnych wydłużało ten okres nawet do 60 tygodni. Do tej pory
jednak nie wykonano w pełni zrandomizowanch i wielopoziomowych badań klinicznych pozwalających na
obiektywne i pełne poznanie skuteczności działania, jakie daje nam larwoterapia.
Słowa kluczowe: larwoterapia, oczyszczanie ran, eradykacja MRSA, remodeling
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Wczesne i odległe wyniki termoablacji laserowej oraz monopolarnej i segmentalnej termoablacji prądem
częstotliwości radiowej oraz w leczeniu żylaków kończyn dolnych
Witold Woźniak1, Maciej Kielar1,2, R.Krzysztof Mlosek3, P.Ciostek1
1
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii WUM, 2Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa Onkologicznego Wydział Lekarski i Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydział Lekarski z
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
W ciągu ostatnich kilkunastu lat klasyczna operacja Babcocka zostaje wypierana przez metody termoablacji
pniowej w leczeniu żylaków kończyn dolnych. Najbardziej popularne są obecnie termoablacja laserowa i prądem
częstotliwości radiowej. Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników termoablacji laserem 980nm
oraz prądem częstotliwości radiowej w wersji monopolarnej (EVRF) i segmentalnej (Venefit). Materiał i metoda.
W latach 2009-2013 operowano 310 dorosłych chorych z powodu żylaków kończyn dolnych w stopniu
zaawansowania od C2 do C6 wg CEAP. 81 chorych poddano termoablacji laserowej (grupa EVLA), 97 chorych
operowano systemem termoablacji segmentalnej (grupa Venefit), a 132 chorych systemem termoablacji
monopolarnej (grupa EVRF). U każdego chorego operowano jedną kończynę z izolowaną niewydolnością VSM lub
VSP. Przeprowadzono analizę porównawczą parametrów demograficznych, zaawansowania choroby, rodzaju
operowanych naczyń, powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych oraz skuteczności leczenia w oparciu o
wskaźnik VCSS. Wyniki. Grupy nie różniły się pod względem parametrów demograficznych, zaawansowania
choroby, rodzaju operowanych naczyń, przebiegu śródoperacyjnego oraz ilości powikłań pooperacyjnych.
Skuteczność operacji mierzona liczbą nawrotu żylaków oraz odsetkiem rekanalizacji była podobna. Odsetek
wszystkich rekanalizacji w ciągu 5 lat w grupie EVLA wyniósł 10,7%, a w grupie Venefit 10,3%. W grupie EVRF
odsetek rekanalizacji ciągu 3 lat był na poziomie11,7%. Z kolei nawrót żylaków w ciągu 5 lat obserwacji dotyczył
8,9% chorych z grupy EVLA i 10,3% w grupie Venefit. W okresie 3 lat obserwacji odsetek żylaków nawrotowych w
grupie EVRF wyniósł 7,1%. Redukcja ilościowa wskaźnika VCSS we wszystkich grupach była podobna. Wniosek:
System EVLA 980 nm oraz systemy RFA w wersji Venefit i EVRF są równorzędne pod względem bezpieczeństwa i
skuteczności leczenia żylaków kończyn dolnych.
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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS
SESJI VII ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA CZĘŚĆ I
Nowe doustne antykoagulanty w pediatrii - kluczowe wyzwania i szanse
Andrzej Wojtak
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zakrzepica u dzieci jest problemem rzadkim w odniesieniu do populacji dorosłych. Dostępne badania nie skutkują
silnymi zaleceniami z tego względu, iż włączane grupy pacjentów są niejednorodne i dość małe. Wiele badań
dotyczących leczenia przeciwkrzepliwego w pediatrii zostało rozpoczętych, a na ich rezultaty musimy poczekać. W
krajach unii europejskiej około 50% leków przeciwkrzepliwych jest stosowanych u dzieci poza rejestracją.
Zazwyczaj ekstrapoluje się zalecenia stosowania leków przeciwkrzepliwych u dorosłych bez uwzględniania jednak
różnic w ich farmakokinetyce i farmakodynamice. Do stosowanych u dzieci w Polsce leków przeciwkrzepliwych
zaliczamy: heparyny (niefrakcjonowana HNF i drobnocząsteczkowe HDCz oraz antagoniści witaminy K AWK tj.
warfaryna i acenokumarol). Ograniczenia dotyczące stosowania tych leków, które otwierają drogę przed nowymi
doustnymi antykoagulantami to: potrzeba ciągłego dostępu dożylnego i częstego terapeutycznego monitorowania
poziomu leku w przypadku HNF, konieczność podskórnego podawania w przypadku HDCz, potrzeba oznaczania
poziomów anty-Xa w przypadku HDCz i konieczność częstego monitorowania INR oraz możliwość licznych
interakcji z innymi lekami i żywnością w przypadku AWK. Bardzo interesujące i obiecujące wydają się być wyniki
kilku zakończonych badań dotyczących oceny farmakokinetyki i farmakodynamiki rywaroksabanu w populacji
pediatrycznej. Jednym z nich jest praca Attarda C et al. Analiza różnic in vitro w farmakodynamice działania
rywaroksabanu u dzieci w porównaniu z dorosłymi nie wykazały różnic badań układu krzepnięcia w odniesieniu do
różnicy wieku w czasie stosowania rywaroksabanu. Kolejna praca Younga G et al. opublikowana w Journal of
Thrombosis and Haemostasis w 2015 roku przyniosła następując wnioski: u pacjentów pediatrycznych o wadze
30-50 kg prawdopodobnie zalecana dawka to 15 mg codziennie, a u dzieci o wadze powyżej 50 kg - 20 mg
dziennie rywaroksabanu do leczenia ŻCHZZ. Ten schemat dawkowania jest obecnie badany w podobnej grupie w
badaniu klinicznym III fazy. Cały czas czekamy na zakończenie innych badań, które pozwoliłyby w sposób
racjonalny i uporządkowany określić możliwości stosowania leków z grupy nowych doustnych antykoagulantów w
populacji pediatrycznej.
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Przedłużona terapia przeciwzakrzepowa dla kogo i dlaczego?
Andrzej Wojtak
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Do czynników ryzyka nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) należą m.in. podeszły wiek
pacjenta, nadwaga, obciążenia rodzinne, wcześniejsze epizody ŻChZZ, leki (np. fibraty). Ryzyko nawrotu
zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) u pacjentów po epizodzie idiopatycznej ZŻG sięga 40% a nawet 50% w
ciągu 10 lat. Van der Hulle et al. w pracy opublikowanej w Haematologica w 2015 roku ocenił, iż
skumulowana częstość występowania trzeciego epizodu ŻChZZ u pacjentów leczonych bez założonego
limitu czasowego jest zdecydowanie niższa niż u pacjentów, u których stosowana jest terapia
przewlekła. Pacjenci mogą odnosić większe korzyści z wydłużonej terapii przeciwzakrzepowej ale należy
każdorazowo rozważyć bilans korzyści nawrotu ŻChZZ i ryzyka krwawienia w jej przebiegu. Wytyczne
ACCP wskazują w jakich przypadkach należy rozważyć wydłużenie antykoagulacji powyżej 3 miesięcy. U
pacjentów z pierwszym epizodem ŻChZZ, tj. niesprowokowaną proksymalną ZŻG lub zatorowością
płucną (ZP) i którzy mają niskie lub umiarkowane ryzyko krwawienia, sugeruje się przewlekłą terapię
(bez określonego czasu zakończenia) raczej niż terapię 3 miesięczną, a w przypadku wysokiego ryzyka
krwawienia rekomendowana jest 3 miesięczna terapia nad przewlekłą (bez określonego czasu
zakończenia). Wydłużone zastosowanie nowych doustnych antykoagulantów (NOAC) skutecznie
redukuje ryzyko nawrotów ZChZZ w stosunku do braku antykoagulacji czyli placebo. Rywaroksaban
oceniany w badaniu Einstein DVT i PE oraz badaniu XALIA ma porównywalną skuteczność i znamiennie
mniejszą liczbę poważnych krwawień w porównaniu do terapii enoksaparyną i VKA. Wyniki badań nad
rywaroksabanem pokazały skuteczną ochronę pacjentów z ryzykiem nawrotu ŻChZZ przy niższym ryzyku
poważnych krwawień, zwłaszcza u pacjentów w wieku > 75 lat, z zaburzeniami funkcji nerek (CrCl<50
ml/min) oraz niską masą ciała (≤ 50kg).
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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS
SESJI VIII ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA CZĘŚĆ II
Leki odwracające działanie doustnych antykoagulantów – aktualny stan wiedzy
Andrzej Wojtak
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe określane doustnymi antykoagulantami niebędącymi antagonistami
witaminy K stanowią odpowiedź na poszukiwania idealnego leku przeciwkrzepliwego przyjmowanego doustnie
w ustalonej dawce bez konieczności monitorowania parametrów krzepnięcia krwi podczas jego stosowania.
Badania te dotyczyły stworzenia związku syntetycznego o małym ciężarze cząsteczkowym, który mógłby w sposób
bardzo selektywny i bezpośredni hamować swoiste inhibitory czynników krzepnięcia, a zwłaszcza trombinę, która
jest głównym czynnikiem krzepnięcia i aktywny czynnik X (Xa) działający w miejscu łączącym zewnątrzi wewnątrzpochodny układ krzepnięcia. Wszystkie niewątpliwe atuty nowej grupy leków przeciwkrzepliwych miały
jedno istotne ograniczenie, a mianowicie brak preparatów odwracających w pełni ich działanie, co znacznie
ograniczałoby ryzyko krwawień oraz dawałoby możliwość wykonywania pilnych operacji w trakcie ich stosowania.
Jedynym obecnie dostępnym antidotum odwracającym w pełni działanie antykoagulacyjne jednego z NOAC dabigatranu jest idarucizumab, będący humanizowanym fragmentem przeciwciała monoklonalnego. Cały czas
trwają bardzo zaawansowane prace dotyczące możliwości odwracania działania ksabanów, a konkretnie badania
właściwości andeksanetu alfa.
Idealnym rozwiązaniem wydaje się być stworzenie substancji, która ma możliwości odwracania wszystkich leków
przeciwkrzepliwych, a taką szansę wydaje się dawać ciraparantag (PER977).
Posiadanie antidotum dla doustnego leku przeciwkrzepliwego to otwarcie nowej ery terapii przeciwkrzepliwej
pozwalającej natychmiast odwrócić działanie leku, zahamować krwawienie oraz poddać pacjenta pilnemu
zabiegowi operacyjnemu.
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