
 Streszczenie  Wstęp. W przebiegu marskości wątroby dochodzi do zaburzeń krzepnięcia, które powodują wydłu-
żenie czasu protrombinowego i tym samym wzrost wskaźnika INR. Czy w związku z tym należy dodatkowo wdrażać 
leczenie przeciwkrzepliwe w przypadku współistniejącego migotania przedsionków?
Opis przypadku. Pacjent został przyjęty do kliniki z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. Dodat-
kowo leczył się z powodu marskości wątroby, POChP, choroby niedokrwiennej serca i migotania przedsionków. 
W badaniu układu krzepnięcia zwracało uwagę wydłużenie czasu protrombinowego; wskaźnik INR wynosił 3,402. 
W leczeniu przeciwkrzepliwym zastosowano enoksaparynę w dawce 60 mg, po czym włączono warfarynę w dawce 
3 mg, a następnie – 5 mg. 
Wnioski. Wydłużenia czasu protrombinowego (często obserwowanego u pacjentów z marskością wątroby) nie 
można traktować jako czynnika zabezpieczającego przed zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym i stosowa-
nie leków przeciwkrzepliwych wydaje się być uzasadnione.
Słowa kluczowe: marskość wątroby, koagulopatia, czas protrombinowy.

 Summary  Background. The process of liver cirrhosis results in coagulopathy leading to prolonged prothrombin 
time and elevated INR. Because of this, is it necessary to implement anticoagulation therapy in case of coexisting 
atrial fibrillation?
Case report. A male patient was admitted to the hospital because of an exacerbation of chronic heart failure. He 
additionally suffered from liver cirrhosis, COPD, coronary artery disease and atrial fibrillation. In the coagulation test 
the prothrombin time was prolonged, INR was 3.402. As anticoagulation therapy enoxaparin was applied in a dose 
of 60 mg and after that warfarin in a dose of 3 mg and 5 mg afterwards.
Conclusions. Prolonged prothrombin time often observed among patients with liver cirrhosis should not be consi-
dered as a factor protecting from increased risk of thrombosis and the application of anticoagulant drugs seems to 
be reasonable. 
Key words: liver cirrhosis, coagulopathy, prothrombin time.
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E. Bartoszek i wsp.

Wstęp

W marskości wątroby dochodzi do zachwiania 
równowagi procesów krzepnięcia i fibrynolizy. 
Zmniejszone stężenie czynników prokoagulacyj-
nych jest kompensowane przez zmniejszone stęże-
nie czynników antykoagulacyjnych [1, 2]. Dlatego 
wydłużenie czasu protrombinowego, często obser-
wowane u pacjentów z marskością wątroby, wydaje 
się nie świadczyć o mniejszym ryzyku zakrzepowo- 
-zatorowym, które jest niesione także przez choro-
by współistniejące − takie jak migotanie przedsion-

ków w opisywanym przypadku. Czy w tej sytuacji 
należy podjąć leczenie przeciwkrzepliwe?

Opis przypadku

53-letni chory został przyjęty do kliniki z powo-
du objawów zaostrzenia przewlekłej niewydolności 
serca. Pacjent dotychczas leczył się z powodu cho-
roby niedokrwiennej serca, migotania przedsion-
ków, marskości wątroby, przewlekłej niewydolności 
serca oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
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(POChP). Z wywiadu wiadomo, że pacjent był 
uzależniony od alkoholu i palił papierosy − 60 
sztuk dziennie.

W chwili przyjęcia pacjent zgłaszał duszność 
spoczynkową i osłabienie. Stan ogólny chorego był 
ciężki: ciśnienie tętnicze wynosiło 90/60 mm Hg, 
w badaniu fizykalnym uwagę zwracało zażółcenie 
skóry i białkówek oraz obrzęki kończyn dolnych, 
oddech chorego był przyspieszony; w badaniu 
osłuchowym nad polami płucnymi słyszalne były 
furczenia i trzeszczenia, nad lewym polem płuc-
nym stwierdzono stłumienie odgłosu wypukowego. 
W badaniach laboratoryjnych zaobserwowano ma-
łopłytkowość, hiponatremię, hipochloremię, pod-
wyższone wartości CRP, mocznika (109,9 mg/dl), 
kreatyniny (1,45 mg/dl), D-dimerów (9834,79 ng 
FEU/ml). Stężenie bilirubiny całkowitej wynosiło 
9,23 mg/dl, podwyższone wartości transaminaz 
wskazywały na uszkodzenie miąższu wątroby. Stę-
żenie NT-proBNP wynosiło 10939 pg/ml. W bada-
niu układu krzepnięcia zwracało uwagę wydłużenie 
czasu protrombinowego oraz czasu częściowej 
tromboplastyny po aktywacji. Wskaźnik INR wy-
nosił 3,402. Badanie angio-TK tętnic płucnych nie 
uwidoczniło ewidentnych zmian mogących odpo-
wiadać materiałom zatorowym. Badanie echokar-
diograficzne wykazało: powiększenie lewej komory 
z uogólnioną hipokinezą i upośledzoną funkcją 
skurczową w stopniu ciężkim; powiększony lewy 
przedsionek i obie jamy prawego serca oraz średnio 
ciężką niedomykalność trójdzielną. Stwierdzono 
także obecność echogennej krwi w lewej komorze 
serca. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej 
wykazało powiększenie wątroby z cechami pra-
wokomorowej niewydolności serca oraz obecność 
płynu w jamie otrzewnej i lewej jamie opłucnej. 
W trakcie hospitalizacji pacjent otrzymywał: furo-
semid, spironolakton, metoprolol, ramipril, digok-
synę, węglan magnezu, amoksycylinę z kwasem 
klawulanowym oraz bromek ipratropium w nebuli-
zacji. W leczeniu przeciwkrzepliwym zastosowano 
enoksaparynę w dawce 60 mg, po czym włączono 
warfarynę w dawce 3 mg, a następnie − 5 mg. 

W wyniku zastosowanego leczenia uzyskano 
poprawę stanu klinicznego pacjenta. W kontrol-
nych badaniach laboratoryjnych parametry ner-
kowe oraz parametry gospodarki wodno-elektro-
litowej uległy normalizacji. Stężenia wskaźników 
wydolności wątroby znacznie zmniejszyły się, ale 
pozostawały powyżej normy. Pacjent wyraził zgodę 
na kontynuację leczenia przeciwkrzepliwego war-

faryną. Chory został wypisany do domu z zalece-
niem przyjmowania warfaryny w dawce 3 mg, pod 
kontrolą wskaźnika INR.

Omówienie

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością wątroby 
mogą zachować sprawną hemostazę tracąc nawet 
około 80% lub więcej czynnego miąższu wątroby 
[3]. Zachwiania równowagi w układzie hemostazy 
u tych chorych częściej prowadzą do łagodnej 
skazy krwotocznej oraz nadmiernych krwawień 
w trakcie zabiegów operacyjnych, a rzadziej do 
incydentów zakrzepowych [1−3]. Dzieje się tak, 
gdyż zmniejszone stężenie czynników krzepnięcia 
i aktywacja fibrynolizy są równoważone przez także 
zmniejszone stężenie inhibitorów krzepnięcia oraz 
hamowanie fibrynolizy. Wydłużenie czasu pro-
trombinowego (PT) dobrze odzwierciedla stopień 
uszkodzenia wątroby [4]. W opisanym przypadku 
klinicznym pacjent miał rozpoznaną marskość wą-
troby i migotanie przedsionków. W badaniach la-
boratoryjnych stwierdzono u niego m.in. małopłyt-
kowość, wydłużenie czasu protrombinowego oraz 
czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.

Ostatnie badania dowodzą, że powszechnie 
stosowane testy laboratoryjne do oceny zaburzeń 
krzepliwości krwi nie mogą być odnoszone do pa-
cjentów z marskością wątroby [5]. Mimo że u pa-
cjentów z marskością wątroby często obserwowane 
są nieprawidłowe parametry krzepnięcia, wartości 
te same w sobie mają małe znaczenie rokownicze 
w ocenie ryzyka krwawienia. Biorąc pod uwagę 
to oraz zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrze-
powo-zatorowej u tych chorych, w literaturze 
światowej pojawia się coraz więcej opisów badań 
dotyczących zasadności stosowania heparyny drob-
nocząsteczkowej lub doustnych antykoagulantów 
w celach profilaktycznych [5]. Główną obawą przed 
ich stosowaniem są objawowe krwawienia, zwłasz-
cza z przewodu pokarmowego, które występują 
częściej niż epizody zakrzepowe, łącznie z zakrze-
picą żyły wrotnej. Co więcej, coraz większa liczba 
badań dowodzi, że odsetek krwawień z przewodu 
pokarmowego u pacjentów z marskością wątroby 
stosujących leki przeciwkrzepliwe i niestosujących 
żadnej profilaktyki jest podobny [6]. Niezależnie 
od tego celowa wydaje się eradykacja żylaków 
przełyku przed rozpoczęciem długoterminowego 
leczenia przeciwkrzepliwego.
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