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WRODZONE ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA
CONGENITAL COAGULATION DISORDERS
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Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

STRESZCZENIE
Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń krzepnięcia krwi musi być przeprowadzona w certy-
fikowanym laboratorium. Wymaga doświadczenia i wiedzy, zastosowania odpowiednich 
urządzeń i odczynników oraz zapewnienia jakości badań. Prawidłowe pobranie krwi, jej 
transport oraz przygotowanie do badań ma istotny wpływ na wyniki. Na podstawie wy-
ników podstawowych badań są planowane analizy szczegółowe uwzględniające czynniki 
krzepnięcia krwi w celu ustalenia rozpoznania. Na wyniki badań mają wpływ faktory ze-
wnętrzne, takie jak wysiłek, stres, infekcja, ciąża, nowotwór, zabieg operacyjny, które nale-
ży wyeliminować lub wziąć pod uwagę przy ich interpretacji. Przy łagodnych zaburzeniach 
konieczne jest wykonanie kilkakrotne oznaczeń czynników krzepnięcia (np. dla rozpozna-
nia choroby von Willebranda), czasami przy użyciu różnych metod (np. jednostopniowej 
i chromogennej czynnika VIII). W publikacji przedstawiono charakterystykę czynników 
krzepnięcia krwi oraz badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania wszystkich 
wrodzonych zaburzeń krzepnięcia krwi.
Słowa kluczowe: wrodzone zaburzenia krzepnięcia, standardy diagnostyczne, dzieci

ABSTRACT
Laboratory diagnostic of coagulation disorders should be performed in certified laborato-
ry. Experience and knowledge, appropriate laboratory equipment and reagents and good 
quality of tests are needed. Correct blood draw, blood transport and preparation before 
testing has important influence for the results. On the basis of screening test results de-
tailed tests are planned with coagulation factors to make a diagnosis. Test results are influ-
enced by such external factors as stress, physical effort, infection, pregnancy, malignancy, 
surgical event and should be eliminated if possible or noted to correct interpretation. In 
cases of mild disorders coagulation factors should be tested several times (eg. for von Wil-
lebrand disease diagnosis), sometime with different methods usage (eg. single-stage and 
chromogenic method of factor VIII evaluation). Characteristic of coagulation factors and 
diagnostic tests were presented in the publication due to diagnose all congenital coagula-
tion disorders.
Key words: congenital coagulation disorders, diagnostic standards, children

WPROWADZENIE

Właściwa diagnostyka laboratoryjna zaburzeń 
krzepnięcia może być wykonana w odpowiednim la-
boratorium specjalistycznym i wymaga: 

■ wiedzy i doświadczenia w badaniach krzep-
nięcia,

■ zastosowania odpowiednich urządzeń i od-
czynników,

■ zapewnienia jakości badań [1-3].

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic
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Bardzo istotne jest odpowiednie pobranie krwi 
do badań. Poniżej przedstawiono podstawowe zasa-
dy pobierania krwi do badania układu krzepnięcia:

1. W warunkach szpitalnych nie należy pobierać 
krwi do badania bezpośrednio z wprowadzonej 
wcześniej kaniuli dożylnej.

2. W przypadku podawania przez cewnik heparyny 
lub glukozy krew do badania należy bezwzględ-
nie pobrać z oddzielnego wkłucia dożylnego.

3. Krew należy pobrać bezpośrednio do probówek 
systemów zamkniętych lub próżniowych z uży-
ciem igły o średnicy 22-23 G (0,6 mm) u dzie-
ci lub 19-21 G (1,1-0,8 mm) u dorosłych. Użycie 
cienkich igieł może się przyczyniać do skrócenia 
APTT i PT oraz zwiększenia stężenia Ddimerów.

4. Oznaczeń APTT i PT należy dokonywać tyl-
ko w świeżej próbce krwi, dlatego niezbędne 
jest maksymalne ograniczenie czasu transportu 
i przechowywania próbki (maks. do 4 godz.).

Wyniki badań mogą się zmienić w zależności 
od warunków przechowywania próbek. Wyższa 
temperatura (powyżej 25°C) prowadzi do utraty 
aktywności np.: niektórych czynników krzepnię-
cia i błędnych oznaczeń.

5. W razie konieczności pobrania krwi do kilku 
probówek materiał do badania układu krzepnię-
cia należy pobrać w drugiej lub trzeciej kolejno-
ści, aby uniknąć zanieczyszczenia tromboplasty-
ną tkankową.

6. Bardzo istotne jest, aby podczas pobierania krwi 
nie stosować opaski uciskowej (stazy). Gdyby 
jednak okazało się to konieczne, czas ucisku po-
winien być możliwie najkrótszy, a jego siła jak 
najmniejsza. Po wkłuciu należy natychmiast 
zwolnić opaskę, ponieważ dłuższy ucisk akty-
wuje układ krzepnięcia i fibrynolizę.

7. Krew do badań układu krzepnięcia należy po-
brać do plastikowej probówki zawierającej roz-
twór 3,2% cytrynianu trójsodowego, zachowu-
jąc stosunek objętości 1:9 (1 objętość cytrynianu 
do 9 objętości krwi). Zbyt mała ilość antykoagu-
lantu w stosunku do objętości krwi może spo-
wodować wykrzepianie próbki krwi, natomiast 
zbyt duża może wydłużać czas krzepnięcia, PT 
i APTT.

8. Po pobraniu krew należy dokładnie wymieszać 
z antykoagulantem poprzez 3-4-krotne delikat-
ne przechylenie probówki. Gwałtowne wstrząsa-
nie powoduje uszkodzenie błony krwinek, a tym 
samym uwolnienie czynników aktywujących 
układ krzepnięcia, adenozyno5’dwufosforanu 
(ADP) oraz tromboplastyny tkankowej. Próbka 
krwi nie może być spieniona.

9. Rozmrażanie próbki do badań powinno odby-
wać się w temperaturze 37°C w ciągu 4-5 min, 
aby uniknąć utworzenia krioprecypitatu.

10. Pacjent nie powinien przyjmować leków wpły-
wających na wyniki badań, np. aspiryny (lub 
musi to być zaznaczone).

11. Krew nie powinna być pobierana po wysiłku fi-
zycznym i pacjent nie powinien być w stresie, 
w przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia 
czynników VIII i von Willebranda [1-3].

Istnieją różnice w wynikach badań laboratoryjnych 
pomiędzy dziećmi a osobami dorosłymi. W tabeli I 
przedstawiono normy układu krzepnięcia w zależ-
ności od wieku pacjenta.

Do podstawowych badań diagnostycznych wro-
dzonych zaburzeń krzepnięcia należą:

■ liczba płytek krwi, średnia objętość płytki 
krwi (mean platelet volume – MPV);

Tabela I. Wartości referencyjne badań krzepnięcia krwi u dzieci [4]
Table I. Blood coagulation reference values in children

Badanie Dzień 1. Dzień 5. Dzień 30. Dzień 90 . Dzień 180. Dorośli
PT (s) 13 ± 1,43 2,4 ± 1,46 11,8 ± 1,25 11,9 ± 1,15 12,3 ± 0,79 12,4 ± 0,78
APTT (s) 42,9 ± 5,8 42,6 ± 8,62 40,4 ± 7,42 37,1 ± 6,52 35,5 ± 3,71 33,5 ± 3,44
TT(s) 23,5 ± 2,38 23,1 ± 3,07 24,3 ± 2,44 25,1 ± 2,32 25,5 ± 2,86 25,0 ± 2,68
Fibrynogen 283 ± 0,58 3,12 ± 0,75 2,7 ± 0,54 2,43 ± 0,68 2,51 ± 0,68 2,78 ± 0,61
Czynnik II (%) 48 ± 11 63 ± 15 68 ± 17 75 ± 15 88 ± 14 108 ± 19
Czynnik VII 66 ± 19 89 ± 27 90 ± 24 91 ± 26 87 ± 20 105 ± 19
Czynnik VIII 100 ± 39 88 ± 33 91 ± 33 79 ± 23 73 ± 18 99 ± 25
Czynnik vW 153 ± 67 140 ± 57 128 ± 59 118 ± 44 107 ± 45 92 ± 33
Czynnik IX 53 ± 19 53 ± 19 51 ± 15 67 ± 23 86 ± 25 109 ± 27
Czynnik XI 38 ± 14 55 ± 16 53 ± 13 69 ± 14 86 ± 24 97 ± 15
Czynnik XII 53 ± 20 47 ± 18 49 ± 19 67 ± 21 77 ± 19 108 ± 28
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■ czas okluzji (closure time – CT) w urządzeniu 
PFA-100 lub PFA-200;

■ czas częściowej tromboplastyny po aktywacji 
(APTT, met. koagulacyjna);

■ czas protrombinowy (PT, zgodnie z metodą 
Quick’a);

■ czas trombinowy (thrombin time – TT, met. 
koagulacyjna);

■ fibrynogen (met. Claussa) [1]. 

Podstawowe badania układu krzepnięcia mogą nie 
wykryć łagodnych defektów płytek krwi ani niedo-
boru czynnika XIII i czynnika von Willebranda, jeśli 
czynnik VIII jest prawidłowy.

Na podstawie wyników podstawowych badań 
układu krzepnięcia planowane są dalsze badania 
specjalistyczne uwzględniające czynniki krzepnięcia 
krwi. Wyniki podstawowych badań i odpowiadają-
cych im czynników krzepnięcia przedstawiono w ta-
beli II.

W tabeli III przedstawiono charakterystykę czyn-
ników krzepnięcia krwi [5].

Do badań szczegółowych wykonywanych w dia-
gnostyce wrodzonych zaburzeń krzepnięcia należą:

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
VIII (FVIII) jednostopniową metodą koagula-
cyjną na podstawie APTT;

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
IX (FIX) jednostopniową metodą koagulacyj-
ną na podstawie APTT;

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
II (FII) met. koagulacyjną;

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
V (FV) met. koagulacyjną;

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
VII (FVII) met. koagulacyjną;

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
X (FX) met. koagulacyjną;

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
XI (FXI) met. koagulacyjną;

■ oznaczenie aktywności czynnika krzepnięcia 
XII (FXII) met. koagulacyjną;

■ oznaczenie aktywności czynnika von Wille-
branda (vWF:RCo) jako kofaktora rystocetyny 
(wiązanie vWF z GPIb);

Tabela II. Diagnostyka skaz krwotocznych na podstawie podstawowego układu krzepnięcia
Table II. Diagnostics of bleeding disorders using the basic coagulation tests 

aPTT INR TT Podejrzenie zaburzeń krzepnięcia
↑ N N cz. VIII↓, cz. IX↓, cz. XI↓, cz. XII↓, krążący antykoagulant, prekalikreina↓
↑ ↑ N Protrombina (cz. II) ↓, cz. V↓, cz. X↓
↑ ↑ ↑ Fibrynogen↓, dysfibrynogenemia
N N N Możliwość: cz.XIII↓, cz. vW↓

 ↓ – obniżone stężenie.

Tabela III. Charakterystyka czynników krzepnięcia krwi 
Table III. Characteristics of blood coagulation factors

Niedoborowy czynnik 
krzepnięcia

Częstość 
występowania Defektywny gen

Poziom hemostatyczny 
w osoczu T½

Fibrynogen 1/1 000 000 4q28 80-100 mg/dl 72 godz.
Protrombina Bardzo rzadko 11p11-q12 20-30% 72 godz.
Czynnik V 1/1 000 000 1q21-q25 15-25% 36 godz.
Czynnik VII 1/500 000 13q34 10-25% 4-0 godz.
Czynnik VIII 1/12 500 Xq28 25% 13 godz.
Czynnik IX 1/30 000 Xq27.1 25% 21 godz.
Czynnik X 1/500 000 13q34 20% 48 godz.
Czynnik XI 1/1 000 000 4q32-q35 20-40% 48 godz.
Czynnik XII Brak danych 5q33
Czynnik XIII 1/5 000 000 A: 6p24-p25

B: 1q31-q32
3-5% 9-14 dni

T½ – czas półtrwania.
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■ oznaczenie antygenu czynnika von Willebran-
da metodą immunologiczną (ELISA);

■ oznaczenie wiązania cz. vW do kolagenu 
(ELISA) [6];

■ oznaczenie cz. VIII i cz. IX metodą dwustop-
niową z wykorzystaniem substratu chromo-
gennego [7];

■ test korekcji APTT mieszaniny osocza chore-
go z prawidłowym osoczem;

■ oznaczenie inhibitora czynnika VIII metodą 
Bethesdy w modyfikacji Nijmegen [8];

■ oznaczenie inhibitorów innych czynników 
krzepnięcia (IX, V);

■ oznaczenie antygenu fibrynogenu;
■ oznaczenie aktywności czynnika XIII jako 

transamidazy (zwykle po dodatnim teście roz-
puszczalności skrzepu w 5-molowym roztwo-
rze mocznika).

DIAGNOSTYKA CHOROBY 
VON WILLEBRANDA

Choroba von Willebranda jest najczęstsza wrodzoną 
skazą krwotoczną. Wyróżniamy 3 główne typy:

■ typ 1 – częściowy niedobór ilościowy vWF typ 
łagodny

■ typ 2 – niedobór jakościowy vWF
■ typ 3 – całkowity niedobór vWF – typ ciężki.

Krew do badań laboratoryjnych w kierunku cho-
roby von Willebranda pobiera się 2-3 razy, ponie-
waż występuje zmienność aktywności vWF i FVIII 
w osoczu krwi. Rozpoznanie choroby vWF uznaje-
my za pewne, kiedy vWF:RCo jest poniżej 30% (1B). 
Przy wartości między 30-50% w rozpoznaniu bierze-
my pod uwagę również rodzaj krwawień i ich nasile-
nie i raczej sugerowane jest rozpoznanie krwawienia 
przy obniżonym cz. vW niż rozpoznanie choro-
by vW (2C). U osób z grupą krwi 0 zawartość vWF 
i czynnika VIII w osoczu jest fizjologicznie mniejsza 
o ok. 30%, niż u osób z inną grupą krwi, jednak nie 
zaleca się stosowania norm laboratoryjnych uzależ-
nionych od grupy krwi [6]. Poniżej przedstawiamy 
wytyczne United Kingdom Haemophilia Centre Doc-
tors Organization zatwierdzone przez British Com-
mittee for Standards in Haematology:

■ wstępnymi badaniami w diagnostyce cho-
roby von Willebranda są: cz. VIII, vWF:Ag 
i vWF:RCo (1A),

■ aktywność vWF powinna być oceniona przez 
badanie zdolności jego wiązania zarówno do 
GPIb, jak i do kolagenu (2B);

■ stosunek aktywności vWF:RCo do vWF:Ag 
<0,6 powinien być stosowany do rozpoznania 
typu 2 choroby vW (1B);

■ test RIPA (ristocetin induced platelet agluti-
nation) powinien być wykonany u wszystkich 
pacjentów z obniżonym stosunkiem vWF:RCo 
do vWF:Ag lub przy stwierdzanej małopłytko-
wości (1B);

■ analiza multimerów powinna być wykonana 
w celu różnicowania między typem 2A i 2M 
(1B);

■ jeżeli niedostępna jest analiza multimetrów 
wówczas stosunek vWF:RCo i vWF:CB do 
vWF:Ag powinien być oceniony do różnico-
wania między typem 2A i 2M choroby vW;

■ typ 1 choroby vW nie powinien być wykluczo-
ny do 6. m.ż. dziecka (1B);

■ badania genetyczne powinny być wykonane, 
jeśli pomagają w ustaleniu rozpoznania [6].

W 2013 r. ukazały się zalecenia europejskiej grupy 
ekspertów, którzy przyjęli próg aktywności vWF wy-
noszący 40% jako silnie sugerujący rozpoznanie cho-
roby vW [9].

W tabeli IV przedstawiono różnicowanie typów 
choroby von Willebranda [6].

U pacjentów z typem 3 choroby vW leczonych 
koncentratami czynnika VIII/vW istnieje ryzyko 
wytworzenia inhibitora vWF. Przyjmuje się, że wy-
stępuje on u 6-10% chorych [10].

Badanie testu korekcji mieszaniny osocza pacjen-
ta z osoczem prawidłowym jest niemiarodajne i za-
leca się pomiar odzyskania i czasu półtrwania vWF 
w przypadku podejrzenia inhibitora vWF (2A) [6]. 

W różnicowaniu choroby vW typu 2B należy wy-
kluczyć chorobę vW typu płytkowego, zwaną rzeko-
mą chorobą vW. Stwierdza się w niej zazwyczaj gra-
niczną lub prawidłową zawartość czynnika VIII lub 
vWF:Ag, zmniejszoną zawartość vWF:RCo, brak 
wielkocząsteczkowych multimetrów vWF, małopłyt-
kowość oraz zwiększoną aglutynację pod wpływem 
małego stężenia rystocetyny [9].

Coraz częściej do pełnej diagnostyki choroby vW 
wykorzystuje się badania molekularne. Mogą mieć 
one decydujące znaczenie w różnicowaniu np. typu 
2B z rzekomą chorobą vW oraz typu 2N z łagodną 
bądź umiarkowaną hemofilią A. 

NIEDOBÓR CZYNNIKA VIII LUB IX 
(HEMOFILIA A LUB B )

W badaniach podstawowych występuje: wydłużenie 
APTT, prawidłowy PT i TT.
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W badaniach szczegółowych aktywność cz. VIII 
i cz. IX, mierzona jednostopniową metodą opartą na 
APTT, jest obniżona. Przy zredukowaniu cz. VIII ko-
nieczne są badania vWF:Ag i vWF:RCo, które w he-
mofilii A są prawidłowe, a obniżone w chorobie von 
Willebranda. Znacznie rzadziej wykonuje się pomiar 
cz. VIII i cz. IX dwustopniową metodą z użyciem 
substratu chromogennego. Metoda ta, jako bardziej 
wiarygodna, jest polecana w przypadkach łagodnej 
i umiarkowanej hemofilii [7].

W miarę możliwości należy dążyć do określe-
nia mutacji odpowiedzialnej za wystąpienie hemofi-
lii A i B u chorego oraz prawdopodobnej nosicielki. 
Najbardziej wiarygodną metodą wykrycia nosiciel-
stwa hemofilii są badania genetyczne.

Wykrywanie inhibitora:
■ test korekcji APTT osocza pacjenta osoczem 

prawidłowym,
■ oznaczenie inhibitora czynnika VIII lub IX 

metodą Bethesdy w modyfikacji Nijmegen [8],
■ badanie oznaczenia odzyskania (recovery) 

i czasu biologicznego półtrwania czynnika 
VIII lub IX po dożylnym wstrzyknięciu odpo-
wiedniego koncentratu.

W zależności od miana przeciwciał przeciwko czyn-
nikowi VIII lub IX wyróżniamy pacjentów silnie od-
powiadających na bodziec antygenowy (≥5 j.B./ml, 
high responders) lub słabo odpowiadających (<5 j.B./
ml, low responders) [11].

W diagnostyce prenatalnej hemofilii można 
uwzględnić:

■ biopsję trofoblastu w 11.-12. tygodniu ciąży,
■ amniopunkcję po 16. tygodniu ciąży,
■ kordocentezę po 20. tygodniu ciąży.

Zalecane jest badanie płci płodu przez badanie krwi 
matki ok. 10. tygodnia ciąży lub badanie USG płodu 
między 18. a 20. tygodniem (1C).

W 3. trymestrze można rozważyć amniocente-
zę, jeśli rozpoznanie choroby u dziecka płci męskiej 
wpłynie na postępowanie w trakcie porodu (2C) [12].

Rozpoznanie hemofilii u noworodka matki no-
sicielki lub podejrzanej o nosicielstwo powinno zo-
stać ustalone najszybciej jak to możliwe po porodzie 
przez badanie krwi pępowinowej (1C). Konieczne 
jest oznaczenie APTT oraz stężenia czynnika VIII 
lub IX (1C) [12].

Rzadkie skazy krwotoczne dziedziczą się autoso-
malnie recesywnie.

NIEDOBÓR FIBRYNOGENU

Wśród wrodzonych defektów fibrynogenu wyróżnia 
się:

■ brak fibrynogenu (afibrynogenemia, <0,1 g/l);
■ obniżenie stężenia fibrynogenu o prawidłowej 

budowie (hipofibrynogenemia);
■ fibrynogen o nieprawidłowej budowie (dysfi-

brynogenemia);
■ obniżone stężenie fibrynogenu o nieprawidło-

wej budowie (hipodysfibrynogenemia). 

Rozpoznanie afibrynogenemii:
■ wydłużony APTT, PT, TT;
■ niewykrywalna aktywność fibrynogenu met. 

Claussa;
■ zmniejszony antygen fibrynogenu oznaczony 

metodą immunologiczną;
■ małopłytkowość (u ok. 25%).

Rozpoznanie hipofibrynogenemii:
■ obniżone stężenie fibrynogenu (<1,5 g/l);
■ wydłużony czas TT; APTT i PT mogą być pra-

widłowe;
■ możliwe badania genetyczne.

Tabela IV. Różnicowanie typów choroby vW
Table IV. Differentiation diagosis of vW disease types

Typ 1
Typ 2

Typ 32A 2B 2M 2N
vWF:Ag ↑ ↓ ↓ ↓ ↓/N ↓↓↓
vWF:RCo ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓/N ↓↓↓
FVIII:C, IU/ml ↓/N ↓/N ↓/N ↓/N 0,05-0,4 0,05-0,1
vWF:RCo/vWF:Ag N <0,6 <0,6 <0,6 N N/A
Multimery N abN abN N N –
LD-RIPA <30% <30% ≥30% <30% <30% <30%

Skróty: ↓, ↓↓, ↓↓↓ obniżone w różnym stopniu (odpowiednio: mało, średnio, dużo); N – prawidłowy, abN – nieprawidłowy, N/A – nie 
dotyczy, LD-RIPA (low dose-ristocetin induced platelet aglutination).
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Rozpoznanie dysfibrynogenemii:
■ zmniejszenie aktywności fibrynogenu;
■ prawidłowe stężenie antygenu fibrynogenu;

Rozpoznanie hipodysfibrynogenemii:
■ zmniejszenie aktywności fibrynogenu;
■ zmniejszenie stężenie antygenu fibrynogenu 

[13-15].

NIEDOBÓR PROTROMBINY 
I DYSPROTROMBINEMIA

W badaniu podstawowym układu krzepnięcia wy-
stępuje wydłużenie APTT i PT, a czas trombinowy 
jest prawidłowy.

Czynnik II jest obniżony w jednostopniowym te-
ście opartym na PT, natomiast antygen cz. II w ba-
daniu immunologicznym jest obniżony w hipopro-
trombinemii, a prawidłowy w dysprotrombinemii 
[13, 14].

NIEDOBÓR CZYNNIKA V 

Około 80% cz. V znajduje się w osoczu, a 20% w ziar-
nistościach  płytek krwi. 

W badaniach podstawowych układu krzepnięcia 
występuje wydłużenie APTT i PT, a czas trombino-
wy jest prawidłowy.

Aktywność cz. V w badaniu jednostopniowym 
opartym na PT jest obniżona, a antygen cz. V jest 
prawidłowy w zaburzeniach jakościowych cz. V 
[13, 14].

NIEDOBÓR CZYNNIKA VII 

Opisano wiele mutacji genu czynnika VII, a obraz 
fenotypowy tej choroby jest zmienny i nieprzewidy-
walny.

W badaniu podstawowym układu krzepnięcia 
występuje wydłużony PT, a APTT i czas trombino-
wy są prawidłowe. 

Aktywność cz. VII jest obniżona w jednostop-
niowym teście opartym na PT. Pomiarem immuno-
logicznym antygenu cz. VII różnicuje się niedobór 
ilościowy tego czynnika od jego zaburzeń struktury 
i czynności [13, 14].

NIEDOBÓR CZYNNIKA X 

W badaniach podstawowych układu krzepnięcia 
występuje wydłużenie APTT oraz PT, a czas trombi-
nowy jest prawidłowy.

Obniżoną aktywność czynnika X stwierdza się 
w badaniu jednostopniowym opartym na PT. Po-
miar antygenu cz. X badaniem immunologicznym 
jest niezbędny do różnicowania między jego niedo-
borem i jakościowym defektem.

Nabyty niedobór cz. X występuje u 9-14% pacjen-
tów z amyloidozą, w nowotworach oraz po niektó-
rych lekach [13].

NIEDOBÓR CZYNNIKA XI 

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się wydłu-
żony APTT, prawidłowy PT i TT. Aktywność czyn-
nika XI oznaczona w jednostopniowym teście opar-
tym na APTT jest obniżona. Jakościowy defekt 
i niedobór cz. XI różnicuje się na podstawie immu-
nologicznego badania antygenu cz. XI [13, 14].

NIEDOBÓR CZYNNIKA XII

W postaciach homozygotycznych aktywność czyn-
nika XII (czynnika Hagemana) jest niewykrywalna, 
u heterozygot waha się w granicach 20-60%. W ba-
daniach podstawowych stwierdza się wydłużenie 
APTT, prawidłowe PT i TT. 

Obniżona aktywność czynnika XII potwierdza 
rozpoznanie [5].

NIEDOBÓR CZYNNIKA XIII 

Prawidłowa aktywność czynnika XIII waha się 
w granicach 50-220%, jednak do zachowania pra-
widłowej hemostazy wystarczająca jest aktywność 
czynnika XIII 3-5%. W ciężkim niedoborze aktyw-
ność jest obniżona <1%.

Badania podstawowe: APTT, PT i TT są prawi-
dłowe. 

Ocena rozpuszczalności skrzepu w 5-molowym 
roztworze mocznika jest badaniem słabo wystanda-
ryzowanym i nie jest zalecana [16], chociaż jako ba-
danie przesiewowe w dużych niedoborach cz. XIII 
nadal jest stosowane.

Oznaczenie ilościowe przeprowadza się na pod-
stawie badania aktywności czynnika XIII jako tran-
samidazy.

Wyróżnia się 3 typy wrodzonego niedoboru 
czynnika XIII: typ 1 – niedobór obu łańcuchów, 
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typ 2 – niedobór łańcucha A i typ 3 – niedobór łań-
cucha B. W celu oznaczenia łańcucha (podjednostki) 
A cz. XIII przeprowadza się badanie immunologicz-
ne, podobnie łańcucha B. Większość przypadków 
dotyczy niedoborów łańcucha A [13, 15].

ZŁOŻONY NIEDOBÓR CZYNNIKA V I VIII 

Przyczyną złożonego niedoboru czynnika V i VIII 
jest defekt:

■ genu LMAN1 (lectin mannose-bleeding pro-
tein 1) zlokalizowanego na długim ramieniu 
chromosomu 18 lub

■ genu MCFD2 (multiple coagulation factor defi-
ciency protein 2) zlokalizowanego na krótkim 
ramieniu chromosomu 2.

Badania podstawowe wykazują wydłużenie APTT 
i PT. Czynniki V i VIII są obniżone zwykle do war-
tości 0,05-0,2 IU/ml [13].

ZŁOŻONY NIEDOBÓR PROTROMBINY, 
CZ. VII, IX, X, BIAŁKA C I BIAŁKA S 

Niedobór czynników krzepnięcia zależnych od wi-
taminy K (vitamin K dependent coagulation factor 

deficiency – VKDCFD) jest autosomalnym zaburze-
niem recesywnym, w którym zmniejszona aktyw-
ność cz. II, VII, IX, X i białek antykoagulacyjnych 
(C i S) jest spowodowana przez defekty C-glutamy-
lokarboksylazy (GGCX; typ I VKDCFD) lub w pod-
jednostce 1 białka reduktazy epoksydu witaminy K 
(VKORC1: typ II VKDCFD). Zgłoszono VKDCFD 
w mniej niż 30 rodzinach na całym świecie [13, 17].

W badaniach podstawowych APTT i PT są wy-
dłużone.

Wyżej wymienione czynniki krzepnięcia, jak 
również aktywność białka C i białka S są obniżone.

NIEDOBÓR 2‐ANTYPLAZMINY

Różne mutacje genu kodującego 2-antyplazminę 
zostały opisane u ok. 10 rodzin. Powodują one nie-
dobór tej substancji, a w konsekwencji zwiększenie 
aktywności fibrynolitycznej.

Badania podstawowe są prawidłowe (APTT, PT, 
fibrynogen).

Skrócony jest czas lizy: skrzepu krwi pełnej 
i skrzepu euglobulin osoczowych.

Rozpoznanie potwierdza obniżone stężenie 
2-antyplazminy [5, 13].
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