
Ogólne zasady leczenia 

przeciwkrzepliwego 

1. Heparyny 

Stosuje się heparynę niefrakcjonowaną (HNF) i.v. lub s.c. oraz heparyny 

drobnocząsteczkowe (HDCz) s.c. 

➔PRZECIWWSKAZANIA 

1.   Przeciwwskazania silne: 1) aktywne klinicznie istotne krwawienie 

(wyjątkowo można rozważyć stosowanie heparyny w leczeniu niektórych 

postaci DIC); 2) świeże krwawienie wewnątrzczaszkowe, samoistne lub 

pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe (dawki profilaktyczne antykoa-

gulantu zwykle można włączyć po 5–10 dniach, a dawki lecznicze po ≥2 tyg.); 

3) niewyrównana skaza krwotoczna wrodzona lub nabyta; 4) nadwrażliwość 

na lek; 5) małopłytkowość immunologiczna wywołana przez heparynę (HIT) 

w wywiadach (wyjątkiem może być konieczność operacji naczyniowej lub 

kardiochirurgicznej ze śródoperacyjnym użyciem heparyny). 

2.  Inne stany kliniczne związane ze zwiększonym ryzykiem krwa-

wienia (przeciwwskazania względne): 1) niedawno przebyte krwawienie 

z przewodu pokarmowego lub choroba przewodu pokarmowego związana 

z dużym ryzykiem krwawienia; 2) objawowe nadciśnienie wrotne; 

3) niewydolność nerek – klirens kreatyniny <30 ml/min (dotyczy HDCz); 

4) zaawansowana niewydolność wątroby; 5) ostre pozawałowe zapalenie 

osierdzia; 6) niekontrolowane nadciśnienie tętnicze – ciśnienie skurczowe 

>180 mm Hg lub rozkurczowe >110 mm Hg; 7) stan bezpośrednio po operacji 

mózgu, rdzenia kręgowego lub oka (stan po operacji mózgu lub rdzenia, zwłasz-

cza gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka ŻChZZ, jest wskazaniem 

do profilaktyki, często już w 1. dobie po operacji); 8) guz mózgu; 9) nakłucie 

lędźwiowe diagnostyczne lub lecznicze przekserowanie do tego tematu czyli 

2.34.5; 10) do 24 h po zabiegu operacyjnym, biopsji narządu lub nakłuciu 

tętnicy (do 4 dni, jeśli były trudności z hemostazą w trakcie zabiegu); 

11) rozwarstwienie aorty; 12) retinopatia cukrzycowa. 

Ryzyko krwawienia jest zwiększone u chorych przyjmujących jednocześnie leki 

przeciwpłytkowe z lekiem przeciwkrzepliwym, ale często występują wskaza-

nia do takiego leczenia skojarzonego (np. w ostrych zespołach wieńcowych). 

➔MONITOROWANIE 

1.  HNF: oznaczaj APTT. U chorych, u których pomimo stosowania HNF 

w dużej dawce nie udaje się osiągnąć docelowej wartości APTT, oznaczaj 

aktywność anty-Xa, jeśli masz możliwość, i na podstawie wyniku dostosowuj 

dawkę HNF albo zamień HNF na HDCz. 

2.  HDCz: nie trzeba monitorować efektu przeciwkrzepliwego za pomocą 

pomiarów aktywności anty-Xa – z wyjątkiem 3 sytuacji: kobieta ciężarna 

otrzymująca HDCz w dawkach leczniczych, bardzo duża otyłość, klirens 

kreatyniny <30 ml/min. 



➔POWIKŁANIA 

Krwawienia 

Po wstrzyknięciu s.c. bardzo często występują wylewy krwawe w miejscu 

wkłucia. Krwawienia zagrażające życiu lub zdrowiu (najczęściej krwawienia 

z przewodu pokarmowego, wewnątrzczaszkowe i do przestrzeni zaotrzewno-

wej) występują rzadko; wymagają zastosowania leczenia znoszącego efekt 

przeciwkrzepliwy heparyny. 

1.  Znoszenie działania HNF:  

1) na każde 100 IU HNF wstrzyknij i.v. 1 mg siarczanu protaminy 

(np. bezpośrednio po jednorazowym wstrzyknięciu 5000 IU HNF – 50 mg 

protaminy); wstrzykuj powoli (w ciągu 1–3 min), aby uniknąć hipotensji 

i bradykardii  

2) u chorych otrzymujących HNF we wlewie i.v. ze względu na krótki okres 

półtrwania HNF (60–90 min), do obliczenia dawki protaminy uwzględnij 

tylko ilość HNF podaną w ciągu ostatnich 3 h (np. przy wlewie 1250 IU/h 

wstrzyknij 40 mg protaminy) 

3) efekt leczenia monitoruj, oznaczając APTT (powinien ulec skróceniu)  

4) u chorych z wcześniejszą ekspozycją na insulinę protaminową, 

po wazektomii lub z nadwrażliwością na białko ryby podaj profilaktycznie 

p.o. lub i.v. GKS i lek przeciwhistaminowy, aby zmniejszyć ryzyko wystą-

pienia reakcji alergicznej, w tym także anafilaksji. 

2.  Znoszenie działania HDCz: nie ma sprawdzonej metody. Choremu, 

który otrzymał HDCz w ciągu ostatnich 8 h, wstrzyknij i.v. 1 mg siarczanu 

protaminy na każde 100 j. anty-Xa (np. 1 mg enoksaparyny, 150 j. anty-Xa 

nadroparyny), a mniejszą dawkę, jeśli od wstrzyknięcia HDCz upłynęło >8 h. 

Jeśli krwawienie się utrzymuje, możesz wstrzyknąć i.v. dodatkowe 0,5 mg 

siarczanu protaminy na każde 100 j. anty-Xa. 

Małopłytkowość wywołana przez heparynę (HIT) 

1.   Typy małopłytkowości wywołanej przez heparynę: 

1) nieimmunologiczny (HIT typu I) – zwykle niewielkie zmniejszenie liczby 

płytek (na ogół do >100 000/μl), w ciągu pierwszych 2–4 dni stosowania 

HFN, stwierdzany u 10–20% leczonych; nie ma klinicznych następstw, 

a liczba płytek wraca do normy pomimo kontynuowania leczenia heparyną; 

2) immunologiczny (HIT typu II albo krótko HIT) – zmniejszenie liczby 

płytek o >50% (zwykle do 30 000–50 000/μl; ale u 10% chorych wynosi 

>150 000/μl, a u 5% zmniejsza się <20 000/μl [najczęściej w DIC]), najczę-

ściej po 4–10 dniach stosowania HNF/HDCz, stwierdzany u 0,1–3% leczonych 

HNF (u <0,1% leczonych HDCz); wiąże się z 20–40-krotnym zwiększeniem 

ryzyka zakrzepicy żylnej lub tętniczej (a nie krwawień!), która występuje 

u 30–75% chorych z HIT. 

2.  Ryzyko wystąpienia HIT i monitorowanie liczby płytek krwi:  

1) duże (>1%) – chorzy po operacji otrzymujący HNF w dawce profilaktycz-

nej lub leczniczej przez >4 dni (zwłaszcza po operacjach kardiochirurgicz-

nych, naczyniowych i ortopedycznych)  kontroluj liczbę płytek przynajm-

niej co drugi dzień od 4. do 14. dnia stosowania heparyny albo do czasu jego 

zaprzestania, jeśli trwa <14 dni 

2) średnie (0,1–1%) – chorzy leczeni zachowawczo i kobiety ciężarne otrzy-

mujący HNF przez >4 dni; chorzy po operacji otrzymujący HDCz przez 

>4 dni; chorzy po operacji lub wymagający intensywnej opieki, u których 

stosuje się HNF w celu przepłukania cewnika umieszczonego w żyle cen-

tralnej; chorzy leczeni zachowawczo i kobiety ciężarne otrzymujące HDCz, 



jeżeli wcześniej otrzymali co najmniej 1 dawkę HNF  kontroluj liczbę 

płytek przynajmniej co 2–3 dni od 4. do 14. dnia leczenia, albo do czasu 

zaprzestania leczenia, jeżeli trwa <14 dni 

3) małe (<0,1%) – wszyscy chorzy otrzymujący HNF/HDCz <4 dni, chorzy 

leczeni zachowawczo i kobiety ciężarne otrzymujący HDCz niezależnie 

od czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia leczenia, przepłukiwanie HNF cewni-

ka w żyle centralnej u chorych leczonych zachowawczo  nie trzeba kon-

trolować liczby płytek. 

U chorych rozpoczynających leczenie HNF/HDCz, którzy w ciągu ostatnich 

100 dni otrzymali HNF, lub jeśli ustalenie tego jest niemożliwe  oznacz 

liczbę płytek przed rozpoczęciem leczenia i po 24 h stosowania heparyny. 

U każdego chorego, u których w ciągu 30 min od wstrzyknięcia HNF i.v. 

wystąpiła gorączka, niewydolność oddechowa, niewydolność serca, objawy 

neurologiczne lub inne niewyjaśnione objawy kliniczne oznacz liczbą płytek 

i porównaj z wynikami poprzednich oznaczeń. 

3.   Przebieg HIT: po zaprzestaniu stosowania heparyny liczba płytek 

normalizuje się zwykle w ciągu kilku dni lub tygodni; przeciwciała przeciwko 

kompleksowi heparyna-PF4 utrzymują się w surowicy przez kilka tygodni lub 

miesięcy. Najczęstszą przyczyną zgonu u chorych z HIT jest ZP, rzadziej 

zawał serca lub udar mózgu. 

4.  Rozpoznanie: HIT podejrzewaj u chorego po operacji kardiochirurgicz-

nej, a także u chorego, który otrzymuje (zwykle przez ≥5 dni) lub niedawno 

otrzymywał heparynę, jeśli z niejasnej przyczyny pomiędzy 5. a 14. dniem 

od operacji lub rozpoczęcia leczenia heparyną: 1) liczba płytek krwi zmniej-

szyła się o ≥50% w stosunku do liczby wyjściowej (nawet jeśli mieści się 

w przedziale wartości referencyjnych); 2) wystąpił epizod zakrzepo-

wo-zatorowy, zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia lub ostra reakcja 

ogólnoustrojowa po dożylnym podaniu heparyny (dreszcze, ostra niewydol-

ność oddechowa lub niewydolność serca). 

Nie czekaj na potwierdzenie laboratoryjne (trudno dostępne oznaczenie 

przeciwciał), aby wdrożyć odpowiednie postępowanie. Wskazówką diagno-

styczną jest typowe zwiększenie liczby płytek po odstawieniu heparyny. 

Wyklucz inne przyczyny małopłytkowości. 

Jeśli chory wyraża świadomą zgodę na stosowanie profilaktyki lub leczenia 

heparyną w warunkach ambulatoryjnych bez monitorowania liczby płytek krwi 

poinformuj go o możliwości wystąpienia HIT i jej typowych objawach oraz 

o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem w razie ich wystąpienia. 

U każdego chorego z mocnym podejrzeniem lub rozpoznaniem HIT, wykonaj 

USG żył kończyn dolnych w celu wykluczenia ZŻG. 

5.  Leczenie:  

1) W razie mocnego podejrzenia HIT na podstawie objawów klinicznych 

natychmiast zaprzestań stosowania heparyny (nawet do przepłukiwania 

cewników dożylnych).  

2) Kontynuuj leczenie przeciwkrzepliwe jednym z następujących leków – 

biwalirudyna (Angiox), lepirudyna (Refludan ), argatroban, danaparoid 

sodu; jeśli nie dysponujesz żadnym z tych leków, możesz rozważyć zasto-

sowanie fondaparynuksu.  

3) Jeśli chory otrzymuje VKA w chwili rozpoznania HIT odstaw VKA i podaj 

5–10 mg witaminy K p.o. albo i.v. (stosowanie VKA we wczesnym okresie 

leczenia HIT powikłanej ZŻG zwiększa ryzyko żylnej zgorzeli kończyny). 

Nie wznawiaj leczenia VKA do czasu, aż liczba płytek przekroczy 150 
000/μl; rozpocznij małą dawką (2–4 mg acenokumarolu, 3–5 mg warfary-

ny) jednocześnie z lekiem przeciwkrzepliwym innym niż heparyna (najle-

piej fondaparynuksem), który możesz odstawić po 5 dniach, jeżeli liczba 



płytek się ustabilizuje, a INR przez kolejne 2 dni utrzymuje się w przedziale 

terapeutycznym.  

4) Jeśli nie ma czynnego krwawienia, przetaczanie koncentratu krwinek 

płytkowych nie jest wskazane. 

6.  Postępowanie u chorych wymagających cewnikowania serca lub 

przezskórnej interwencji wieńcowej: w przypadku ostrej HIT lub HIT 

w wywiadach (bez obecności przeciwciał) stosuj zamiast heparyny jeden 

z następujących leków przeciwkrzepliwych: argatroban, biwalirudynę, lepiru-

dynę lub danaparoid. 

Inne powikłania 

1.  Osteopenia i osteoporoza. U leczonych HNF lub HDCz (rzadziej) 

przez >3 mies. gęstość mineralna kości zmniejsza się zwykle o kilka procent 

(rzadko większa utrata u leczonych HNF); powrót do stanu wyjściowego 

następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy po odstawieniu heparyny. Ryzyko 

wzrasta z czasem stosowania heparyny (zwłaszcza >6 mies.) i z wiekiem. 

2.  Martwica skóry. Występuje bardzo rzadko, najczęściej po głębokich 

wstrzyknięciach s.c., zwykle w powłoki brzucha. 

3.  Inne: reakcje alergiczne (zwykle pokrzywka), hiperkaliemia (zahamowa-

nie działania aldosteronu przez HNF), ból głowy, wzrost aktywności amino-

transferaz wątrobowych w osoczu, łysienie. 

 

2. Antagoniści witaminy K (VKA) 

1. Mechanizm działania: acenokumarol (Acenocumarol WZF, Sintrom) 

i warfaryna (Warfin) hamują potranslacyjną modyfikację czynników krzep-

nięcia II, VII, IX i X oraz białka C i białka S, konieczną dla ich prawidłowej 

aktywności. Efekt przeciwkrzepliwy pojawia się po upływie 3–5 dni; zależy 

od dawki, ale także od diety i jednocześnie przyjmowanych leków tab. 34-1 

oraz chorób współistniejących (silniejsze działanie przeciwkrzepliwe w czasie 

długotrwałej antybiotykoterapii, biegunki lub stosowania płynnej parafiny, 

jako skutek zmniejszenia endogennego źródła wit. K). 

2. Acenokumarol vs warfaryna: najważniejsze różnice to: czas 

do osiągnięcia maksymalnego stężenia we krwi (2–3 vs 1,5 h) i okres półtrwa-

nia (8–10 vs 36–42 h). W przypadku nietolerancji acenokumarolu (np. wskutek 

reakcji alergicznej) lub trudności z uzyskaniem stabilnych wartości INR 

możesz rozważyć jego zastąpienie warfaryną (dobowe zapotrzebowanie 

na warfarynę jest zwykle 1,5–2 razy większe niż na acenokumarol). 

➔PRZECIWWSKAZANIA 

Takie same jak w przypadku heparyn (z wyjątkiem HIT), ponadto ciąża. 

W czasie leczenia VKA można karmić piersią. Kobiety ciężarne z wszczepioną 

mechaniczną zastawką serca kieruj do ośrodka specjalistycznego. 

➔MONITOROWANIE 

Oznaczaj czas protrombinowy (PT), zwykle wyrażony jako międzynarodowy 

współczynnik znormalizowany (INR). 



➔OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA 

Rozpoczynanie leczenia  

1. Jeśli konieczne jest szybkie uzyskanie efektu przeciwkrzepliwego 

(np. w świeżej ZŻG/ZP) stosuj VKA początkowo z heparyną lub fondapary-

nuksem. W pozostałych sytuacjach (np. w niepowikłanym migotaniu przed-

sionków) rozpocznij leczenie samym VKA. 

2. Przez pierwsze 2 dni – acenokumarol 6 i 4 mg, warfaryna 10 i 5 mg (nie 

stosuj „dawek nasycających”, tj. >6 mg acenokumarolu i >10 mg warfaryny); 

w 3. dobie oznacz INR i zmodyfikuj dawkę w zależności od wyniku. 

U chorych w podeszłym wieku, niedożywionych, z ciężkimi chorobami 

współistniejącymi (np. niewydolnością serca) lub przyjmujących liczne leki 

(ryzyko interakcji) rozpoczynaj od 4 mg acenokumarolu lub 5 mg warfaryny. 

Jeśli leczenie VKA rozpoczęto jednocześnie z heparyną/fondaparynuksem, 

można je odstawić, gdy INR ma wartość terapeutyczną przez 2 kolejne dni. 

Opieka nad chorym przewlekle przyjmującym VKA 

1. Edukacja pacjenta -> tab. 34-2, systematyczne pomiary INR, regularne 

wizyty kontrolne oraz właściwe przekazywanie pacjentowi wyników pomia-

rów INR i związanych z nimi decyzji o dostosowaniu dawki VKA. 

2. U odpowiednio przeszkolonych chorych dopuszcza się samodzielne ozna-

czanie INR za pomocą specjalnego urządzenia (np. CoaguChek) 

i dostosowywanie dawki VKA. 

3. Chorzy przewlekle przyjmujący VKA powinni spożywać względnie stałe 

ilości pokarmów bogatych w wit. K1. 

4. U chorego przyjmującego VKA w stałej dawce wykonuj pomiary INR nie 

rzadziej niż co 4 tyg., a częściej, gdy wartość INR się waha i wykracza poza 

przedział terapeutyczny. 

Postępowanie w przypadku zbyt małej wartości INR 

1. Możesz dostosować dawkę, zwiększając ją o 5–20%, biorąc za podstawę 

łączną dawkę tygodniową.  

2. Alternatywnie możesz częściej wykonywać pomiary INR, oczekując, 

że jego wartość powróci do przedziału terapeutycznego bez zmiany dawki 

leku. 

3. Upewnij się, że pacjent przestrzega zaleceń dietetycznych i dowiedz się, czy 

stosuje nieregularnie leki modyfikujące efekt przeciwkrzepliwy VKA. 

Postępowanie w przypadku wahań wartości INR bez uchwytnej przyczyny 

U chorych przyjmujących VKA w stałej dawce: możesz spróbować stosować 

wit. K1 p.o. 100–200 µg (w kroplach, np. z ampułki 1 mg/0,5 ml [Vitacon]) co 

24 h z jednoczesnym częstym monitorowaniem INR i ew. zwiększeniem dawki 

VKA tak, aby wartość INR ponownie znalazła się w przedziale terapeutycz-

nym. 

Postępowanie, gdy wartości INR są za duże 

tab. 34-3. 

Zasady odstawiania VKA przed zabiegami inwazyjnymi 

1. Decyzję o przerwaniu stosowania VKA przed zabiegiem podejmuje lekarz 

(najczęściej chirurg i anestezjolog) wraz z pacjentem, po rozważeniu bilansu: 

1) ryzyka powikłań zakrzepowo zatorowych związanych z przerwaniem 

stosowania VKAtab. 34-4. Decyzja o stosowaniu heparyny w trakcie 

przerwy w stosowaniu VKA (tzw. terapia pomostowa): 

a) ryzyko małe ewentualnie rozważ zastosowanie HDCz s.c. w dawce pro-

filaktycznej 



b) ryzyko średnie zastosuj HDCz s.c. w dawce leczniczej (preferowane), 

ew. HNF i.v. lub HDCz s.c. w dawce profilaktycznej 

c) ryzyko duże zastosuj HDCz s.c. w dawce leczniczej (preferowane), ew. 

HNF i.v. 

2) ryzyka krwawienia związanego z zabiegiem 

a) ryzyko duże – duże operacje naczyniowe, duże operacje ortopedyczne, 

operacje w jamie brzusznej lub klatce piersiowej (w tym kardiochirur-

giczne), operacje neurochirurgiczne, prostatektomia, operacje pęcherza 

moczowego, polipektomia, wszczepienie rozrusznika/kardiowertera de-

fibrylatora, biopsja tkanki niepoddającej się uciskowi (np. wątroby, ster-

cza, oskrzela, szpiku), nakłucie tętnicy, której nie można skutecznie uci-

snąć  przerwanie leczenia przeciwkrzepliwego zwykle jest konieczne 

b) ryzyko małe – np. zabiegi w jamie ustnej (w tym usunięcie zęba), na-

kłucie stawu, drobne zabiegi na skórze, operacja przepukliny, chirurgia 

moszny, koronarografia, endoskopia diagnostyczna, operacja zaćmy  

przerwanie leczenia przeciwkrzepliwego najczęściej nie jest konieczne. 

Po ekstrakcji zęba możesz zalecić płukanie jamy ustnej kwasem tranek-

samowym (Exacyl) i przykładanie lodu do policzka przez 30 min 

po zabiegu; zakładanie szwów po ekstrakcji zęba nie zmniejsza ryzyka 

krwawienia. 

2. Czasowe przerwanie stosowania VKA: 

1) odstaw acenokumarol na 2–3 dni, a warfarynę na 5 dni przed zabiegiem, co 

pozwoli na powrót INR do wartości prawidłowych 

2) jeśli pomimo odstawienia VKA INR 1–2 dni przed zabiegiem nadal wynosi 

≥1,5 możesz podać p.o. 1–2 mg wit. K1 

3) przed pilnym zabiegiem inwazyjnym, gdy konieczne jest szybkie zniesienie 

efektu przeciwkrzepliwego VKA podaj 2,5–5 mg wit. K1 p.o. lub i.v. Jeśli 

efekt przeciwkrzepliwy trzeba znieść natychmiast  możesz dodatkowo 

przetoczyć świeżo mrożone osocze lub koncentrat czynników zespołu pro-

trombiny (Beriplex P/N) albo koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa 

(NovoSeven). 

3. Stosowanie heparyny podczas przerwy w stosowaniu VKA: 

1) u chorych otrzymujących HDCz s.c. w dawce leczniczej ostatnie wstrzyk-

nięcie HDCz wykonaj 24 h przed zabiegiem inwazyjnym w dawce stano-

wiącej około połowę dziennej dawki HDCz. 

2) u chorych otrzymujących HNF i.v. wstrzymaj wlew ~4 h przed zabiegiem. 

4. Wznowienie leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu: 

1) chorzy poddawani małym zabiegom inwazyjnym, otrzymujący HDCz s.c. 

w dawce leczniczej podczas przerwy w stosowaniu VKA możesz wznowić 

podawanie HDCz ~24 h po operacji, jeśli są zapewnione odpowiednie wa-

runki hemostatyczne 

2) chorzy poddawani dużym zabiegom inwazyjnym lub związanym z dużym 

ryzykiem krwawienia po zabiegu, otrzymujący HDCz s.c. albo HNF i.v. 

w dawce leczniczej podczas przerwy w stosowaniu VKA podaj HDCz s.c. 

albo HNF i.v. w dawce leczniczej 48–72 h po operacji, jeśli są zapewnione 

odpowiednie warunki hemostatyczne; alternatywnie możesz zastosować 

HDCz s.c. lub HNF s.c. w dawce profilaktycznej; dopuszcza się niestoso-

wanie heparyny zaraz po operacji 

3) leczenie VKA możesz wznowić po upływie 12–24 h od operacji 

(np. wieczorem tego samego dnia lub następnego dnia rano), jeśli są za-

pewnione odpowiednie warunki hemostatyczne. 

Zajście w ciążę kobiety przyjmującej przewlekle lek przeciwkrzepliwy 

1. U kobiet przyjmujących przewlekle VKA i jednocześnie pragnących zajść 



w ciążę zaleca się – jako wygodny i prawdopodobnie bezpieczny sposób 

postępowania (oparty na założeniu, że VKA można bezpiecznie stosować 

podczas pierwszych 4–6 tyg. ciąży) – częste wykonywanie testu ciążowego 

i z chwilą zajścia w ciążę zamianę VKA na HDCz albo HNF. 

2. Sposób alternatywny: zamiana VKA na HDCz przed próbą zajścia w ciążę. 

3. U kobiety przyjmującej przewlekle VKA z powodu wszczepionej zastawki 

mechanicznej serca w wytycznych ACCP zaleca się zastąpienie VKA przez 

HDCz w dawce terapeutycznej na cały okres ciąży, natomiast w wytycznych 

ESC preferuje się utrzymanie terapii VKA w II i III trymestrze ciąży (także w I 

trymestrze, jeśli dawka warfaryny ≤5 mg/d), ze względu na mniejszą skutecz-

ność HDCz niż VKA w zapobieganiu zakrzepicy na sztucznej zastawce. 

➔POWIKŁANIA 

1. Powikłania krwotoczne: postępowanie tab. 34-3. 

2. Teratogenność: acenokumarol i warfaryna przechodzą przez łożysko 

i upośledzając γ-karboksylację białek w kościach, mogą powodować chondro-

dysplazję punktową i niedorozwój nosa u dzieci, których matki przyjmowały 

VKA od 6. do 12. tyg. ciąży. Opisano także przypadki wad układu nerwowego 

u dzieci matek przyjmujących VKA w I i II trymestrze ciąży. 

3. Martwica skóry: rzadko (częściej u osób z niedoborem białka C lub białka 

S), najczęściej na tułowiu u kobiet, między 3. i 8. dniem stosowania VKA. 

Przyczyną jest zakrzepica w naczyniach włosowatych i małych żyłkach 

podskórnej tkanki tłuszczowej. Jeśli wystąpi zastąp VKA heparyną na kilka 

dni lub tygodni; jeśli chory wymaga przewlekłej antykoagulacji, powróć 

do stosowania VKA, zaczynając od małej dawki i stopniowo ją zwiększając. 

4. Reakcje alergiczne: najczęściej pokrzywka 

5. Uszkodzenie wątroby: u ~1% chorych, głównie z utajoną chorobą 

wątroby, np. przewlekłym zakażeniem WZW; zwiększenie aktywności amino-

transferaz w osoczu jest przejściowe, a do normalizacji wartości dochodzi 

w ciągu 2 tygodni od przerwania leczenia VKA. 

 

 

Tabela 34-1.  

Klinicznie istotne interakcje z antagonistami witaminy K (acenokumarol, warfaryna)
a 

 

Grupa le-

ków/substancji 

 

Wpływ na działanie przeciwkrzepliwe VKA 

 

nasilenie 

 
osłabienie 

 

leki przeciw- 

drobnoustrojowe 

 

A: cyprofloksacyna, erytromycyna, 

flukonazol, izoniazyd (600 mg/d),  

kotrimoksazol, metronidazol, mikonazol
b
, 

worikonazol 

B: amoksycylina z klawulanianem, azy-

tromycyna, itrakonazol, klarytromycyna,  

lewofloksacyna, rytonawir, tetracyklina 

A: gryzeofulwina,  

nafcylina, rybawiryna, 

ryfampicyna 

B: dikloksacylina,  

rytonawir 



leki działające  

na układ serco-

wo-naczyniowy 

 

A: amiodaron, diltiazem, fenofibrat,  

klofibrat, propafenon, propranolol,  

sulfinpyrazon
c 

B: chinidyna, fluwastatyna, kwas acetylo-

salicylowy, ropinirol, simwastatyna 

A: cholestyramina 

B: bosentan 

leki przeciw-

bólowe, prze-

ciwzapalne 

i immuno-

modulujące 

 

A: fenylobutazon, piroksykam 

B: dekstropropoksyfen, interferon, 

kwas acetylosalicylowy, paracetamol, 

tramadol 

A: mesalamina 

B: azatiopryna 

leki działające  

na ośrodkowy 

układ nerwowy 

 

A: alkohol (jeśli współistnieje choroba 

wątroby), citalopram, entakapon, sertralina 

B: disulfiram, wodzian chloralu, fluwok-

samina, fenytoina
c
 

A: barbiturany,  

karbamazepina 

B: chlordiazepoksyd 

leki działające w 

przewodzie 

pokarmowym 

i żywność 

 

A: cymetydyna
d
, mango, olej rybi,  

omeprazol 

B: sok grejpfrutowy 

A: awokado (duże ilości), 

pokarmy bogate 

w witaminę K1
e
, żywienie 

dojelitowe 

B: mleko sojowe, sukral-

fat 

inne leki 

 

A: steroidy anaboliczne, zileuton, zafirlu-

kast 

B: fluorouracyl, gemcytabina, lewamizol 

z fluorouracylem, paklitaksel, tamoksyfen, 

tolterodyna 

A: merkaptopuryna 

B: raloksyfen, suplementy 

wielowitaminowe, 

szczepionka przeciwko 

grypie, związki chelatu-

jące 

a
 na podstawie: Arch. Intern. Med., 2005; 165: 1095–1106, zmodyfikowane; 

b
 żel do stoso-

wania w jamie ustnej i globulki dopochwowe; 
c
 najpierw nasila, później osłabia; 

d
 dotyczy 

warfaryny; 
e
 np. jarmuż, szpinak, różne odmiany kapusty (chińska, sitowata, liściasta, także 

kapusta kiszona), liście boćwiny, brukselka, brokuły, mniszek lekarski (liście), różne odmiany 

sałaty, pietruszka zielona, szparagi, cebula (dymka i szalotki), cykoria. Pokarmy mrożone są 

zwykle bogatsze w witaminę K niż pokarmy świeże. W tabeli wymieniono pokarmy, których 

1 szklanka (około 250 ml) zawiera 80 g witaminy K1 (dzienne zapotrzebowanie wynosi 

80–120 g). 

A – związek przyczynowo-skutkowy bardzo prawdopodobny, B – prawdopodobny 

 

Tabela 34-2.  

Edukacja chorych przyjmujących antagonistę witaminy K lub ich opiekunów 

 

 –  

 

Wyjaśnij, w jakim celu stosuje się leczenie przeciwkrzepliwe. 

 –  

 

Wymień wszystkie nazwy preparatów stosowanego leku przeciwkrzepliwego i omów, 

w jaki sposób lek zmniejsza ryzyko zakrzepicy i jej powikłań. 

 – Wyjaśnij, jaki jest przewidywany czas trwania leczenia. 

 – Wyjaśnij, dlaczego należy oznaczać INR. 

 – Wyjaśnij docelową wartość INR wskazaną u chorego i wąski przedział terapeutyczny. 



 –  

 

Podkreśl potrzebę częstego i regularnego oznaczania INR w celu zmniejszenia ryzyka  

krwawienia lub zakrzepicy. Poinformuj o możliwości samodzielnego oznaczania INR we 

krwi włośniczkowej za pomocą specjalnego urządzenia (np. CoaguCheck). 

 –  

 

Opisz najczęstsze objawy skazy krwotocznej i postępowanie w przypadku krwawienia. 

 – Przedstaw sposoby unikania urazów i krwawienia. 

 –  

 

Opisz najczęstsze objawy i sposób postępowania w przypadku ZŻG/ZP. 

 –  

 

Omów wpływ pokarmów zawierających witaminę K1 na działanie przeciwkrzepliwe VKA 

( tab. 34-1). 

 –  

 

Omów wpływ przyjmowania niektórych leków (wydawanych na receptę lub dostępnych bez 

recepty) na działanie przeciwkrzepliwe VKA ( tab. 34-1) i sposób postępowania w razie 

zmiany w przyjmowaniu tych leków. 

 –  

 

Omów zwiększone ryzyko krwawienia związane z jednoczesnym przyjmowaniem leków 

przeciwpłytkowych. 

 – Omów potrzebę ograniczenia lub zrezygnowania z picia alkoholu. 

 –  

 

Z kobietami mogącymi zajść w ciążę omów ryzyko związane z przyjmowaniem VKA. 

 –  

 

Wyjaśnij powód i podkreśl potrzebę informowania lekarzy, dentystów i innych pracowni-

ków medycznych o przyjmowaniu VKA. 

 –  

 

Wyjaśnij, kiedy w ciągu dnia należy przyjmować VKA i omów postępowanie w przypadku 

pominięcia dawki. 

 –  

 

Zasugeruj możliwość noszenia przez chorego odpowiedniej informacji o przyjmowaniu 

VKA (np. karty z odpowiednią informacją wraz z dowodem tożsamości, bransolety itp.). 

 –  

 

Zaznacz w historii choroby pacjenta, że powyższe tematy zostały omówione z nim  

i/lub jego opiekunem. 

 

na podstawie: Ann. Pharmacother., 2008; 42: 979–988, zmodyfikowane 

 

 

Tabela 34-3.  

Postępowanie w sytuacji, gdy wartości INR są za duże
a 

 

Sytuacja kliniczna 

 

Postępowanie 

 



Tabela 34-3.  

Postępowanie w sytuacji, gdy wartości INR są za duże
a 

 

3,5 <INR <5 

bez klinicznie istotnego 

krwawienia 

Zmniejsz dawkę VKA albo opuść następną dawkę i wznów  

leczenie mniejszą dawką, gdy INR osiągnie pożądaną wartość. 

Jeśli INR <4, zmniejszenie dawki może nie być konieczne. 

 

5 <INR <9 

bez klinicznie istotnego 

krwawienia 

1)  

opuść 1 lub 2 kolejne dawki VKA, codziennie sprawdzaj INR 

i wznów leczenie mniejszą dawką, gdy INR osiągnie przedział 

terapeutyczny 

2)  

jeśli zwiększone ryzyko krwawień opuść następną dawkę VKA 

i podaj p.o.
b
 1–2,5 mg witaminy K1 

3)  

jeżeli konieczne szybkie zniesienie efektu antykoagulacyjnego 

ze względu na pilny zabieg operacyjny podaj p.o.
b
 do 5 mg 

witaminy K1; jeśli po 24 h INR nadal zbyt duży podaj p.o.
b
 

1–2 mg witaminy K1 

INR >9 

bez klinicznie istotnego 

krwawienia 

1) wstrzymaj leczenie VKA 

2)  

podaj p.o.
b
 5–10 mg witaminy K1 i oczekuj na znaczące  

zmniejszenie INR w ciągu 24–48 h 

3)  

codzienne wykonuj pomiar INR i w razie potrzeby ponowne 

podaj witaminę K1 

4)  

wznów leczenie mniejszą dawką VKA, gdy INR osiągnie  

przedział terapeutyczny
c
 

krwawienie poważne 

lub zagrażające życiu 

przy jakimkolwiek 

zwiększeniu wartości 

INR (terapeutycznym 

lub większym) 

 

1)  

wstrzymaj leczenie VKA 

2)  

podaj 10 mg witaminy K1 (Vitacon) w powolnym wlewie i.v., 

przetocz świeżo mrożone osocze, a jeśli krwawienie jest ciężkie 

(np. zagraża życiu) koncentrat czynników zespołu protrombiny 

(Beriplex P/N), ew. koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa 

(NovoSeven) 

3)  

jeśli zwiększony INR nadal się utrzymuje  podawaj witaminę 

K1 co 12 h
c
 

a
 Zaleca się obserwację szpitalną każdego pacjenta z INR >6, nawet bez objawów krwawienia. 

b
 W Polsce dostępne są jedynie tabletki witaminy K1 po 10 mg. Dawkę 1–2,5 mg p.o. można 

podać z ampułki (Vitacon, 1 mg/0,5 ml). Zastosowanie dużej dawki witaminy K1 może 

spowodować oporność na VKA trwającą ~7 dni. 
c
 Jeśli po podaniu witaminy K1 w dużej 

dawce leczenie VKA jest nadal wskazane, możesz zastosować heparynę do czasu, gdy 

witamina K1 przestanie działać i będzie można uzyskać oczekiwaną odpowiedź na VKA. 

 

Tabela 34-4.  

Stratyfikacja ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych żylnych lub tętniczych u 

chorych przewlekle leczonych VKA 

 



Wskazania do 

leczenia VKA 

 

Szacunkowe ryzyko epizodu zakrzepowo-zatorowego 

 

małe 

 

średnie 

 

duże 

 

mechaniczna 

zastawka serca 

 

dwupłatkowa 

mechaniczna proteza 

zastawki aortalnej 

bez dodatkowych 

czynników ryzyka 

udaru mózgu 

 

dwupłatkowa mechaniczna 

proteza zastawki aortalnej i 

1 z następujących czynni-

ków ryzyka: migotanie 

przedsionków, przebyty 

udar mózgu lub przejścio-

we niedokrwienie mózgu, 

nadciśnienie tętnicze, 

cukrzyca, zastoinowa 

niewydolność serca, wiek 

>75 lat 

 

mechaniczna 

proteza zastawki 

mitralnej; 

mechaniczna proteza 

zastawki aortalnej 

starego typu (kulko-

wa, uchylnodysko-

wa); 

udar lub przejściowe 

niedokrwienie 

mózgu w ciągu 

ostatnich 6 mies. 

migotanie 

przedsionków 

 

0–2 pkt w skali 

CHADS2 bez udaru 

lub przejściowego 

niedokrwienia 

mózgu w wywiadach 

 

3–4 pkt w skali CHADS2 

 

5–6 pkt w skali 

CHADS2; 

przebyty w ciągu 

ostatnich 3 mies. 

udar lub przejściowe 

niedokrwienie 

mózgu; 

reumatyczna wada 

zastawki serca 

ŻChZZ 

 

przebyty pojedynczy 

epizod ŻChZZ 

>12 mies. temu, 

obecnie bez innych 

czynników ryzyka 

ŻChZZ 

 

epizod ŻChZZ w ciągu 

ostatnich 3–12 mies. lub 

nawracająca ŻChZZ; 

łagodniejsze postaci 

trombofilii 

(np. heterozygota pod 

względem mutacji 

G20210A genu protrom-

biny lub czynnika V 

Leiden); 

nowotwór złośliwy (lecze-

nie w ciągu ostatnich  

6 mies. lub w stadium 

leczenia paliatywnego) 

epizod ŻChZZ  

w ciągu ostatnich  

3 mies.; 

ciężka postać 

trombofilii (np. 

niedobór antytrom-

biny, białka C lub 

białka S, zespół 

antyfosfolipidowy 

lub współwystępo-

wanie kilku zabu-

rzeń) 

Skala CHADS2 obejmuje następujące kryteria: 1) zastoinowa niewydolność serca – 1 pkt,  

2) nadciśnienie tętnicze – 1 pkt, 3) wiek >75 lat – 1 pkt, 4) cukrzyca – 1 pkt, 5) udar lub 

przejściowe niedokrwienie mózgu – 2 pkt. Możliwe wyniki w przedziale 0–6 pkt. 

 

 



 

 

3. Leczenie przeciwzakrzepowe a anestezja regionalna 

1. Krwiak okołordzeniowy (krwiak kanału kręgowego) po blokadzie central-

nej (tzn. znieczuleniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym) jest 

rzadkim, ale poważnym powikłaniem leczenia przeciwkrzepliwego lub profi-

laktyki przeciwzakrzepowej. Czynniki ryzyka: upośledzenie hemostazy 

(w tym przeprowadzenie zabiegu w czasie pełnego działania leków przeciw-

krzepliwych), anatomiczne nieprawidłowości kręgosłupa, użycie cewnika, 

urazowe i/lub wielokrotne próby wprowadzenia igły lub cewnika, usunięcie 

cewnika podczas działania leków przeciwkrzepliwych). 

2. Czas wykonywania nakłucia lędźwiowego, usunięcia cewnika zewnątrzo-

ponowego lub podpajęczynówkowego oraz rozpoczęcia profilaktyki przeciw-

zakrzepowej po znieczuleniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym 

u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe tab. 34-5. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


