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Wstęp
Najbardziej znane i najpowszechniejsze zaburzenia krzepnięcia krwi to hemofilia  
typu A (niedobór czynnika VIII), hemofilia typu B (niedobór czynnika IX) oraz choroba 
von Willebranda. Ale istnieje o wiele więcej rzadkich zaburzeń związanych z czynnikami 
krzepnięcia i elementami morfotycznymi krwi zwanymi płytkami.

Obecnie osoby z zaburzeniem krzepnięcia krwi znajdują się w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek 
wcześniej. Medycyna robi ogromne postępy. Wciąż nie można wyleczyć się z zaburzenia 
krzepnięcia krwi, ale osoby, które przychodzą teraz na świat z zaburzeniem krzepnięcia krwi, 
mogą prowadzić zwyczajne życie i korzystać z takich samych możliwości jak inni.

Do niniejszej broszury dołączone są arkusze informacyjne zawierające szczegółowe 
informacje na temat każdego zaburzenia krzepnięcia krwi.

Nie zostały tu omówione hemofilia oraz choroba von Willebranda (które zostały opisane  
w oddzielnej broszurze stworzonej przez The Haemophilia Society).

Czym są zaburzenia krzepnięcia krwi?

Zaburzenia krzepnięcia krwi to choroby, w których krew nie krzepnie prawidłowo. 
Występują rzadko i niemal zawsze są dziedziczone. Większość jest wynikiem nieprawidłowego 
funkcjonowania lub nieobecności czynnika krzepnięcia. Istnieją również schorzenia 
spowodowane nieprawidłowościami płytek – niewielkich komórek w krwi biorących udział 
w procesie krzepnięcia.

Czynniki krzepnięcia to białka we krwi, które kontrolują proces krzepnięcia. Są ponumerowane 
rzymskimi cyframi, a każde powiązane z nimi zaburzenie nosi nazwę pochodzącą od czynnika 
krzepnięcia, którego brak je wywołuje. Istnieje wiele różnych rodzajów zaburzeń krzepnięcia 
krwi, ponieważ istnieje wiele różnych białek (czynników) biorących udział w prawidłowym 
procesie krzepnięcia. Zaburzenia te mogą charakteryzować się zmniejszoną ilością czynnika, 
nieprawidłowym funkcjonowaniem czynnika lub i jednym, i drugim.

Istnieją zaburzenia krzepnięcia krwi wywołane problemami z I (pierwszym), V (piątym),  
VII (siódmym), VIII (ósmym), IX (dziewiątym), X (dziesiątym), XI (jedenastym) oraz XIII 
(trzynastym) czynnikiem krzepnięcia. Lekarze mogą nazwać Twoje zaburzenie „niedoborem”. 
Możesz usłyszeć na przykład, że Twoje zaburzenie krzepnięcia krwi jest niedoborem czynnika XI.

W Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest ponad 32 000 osób z zaburzeniami krzepnięcia 
krwi. Dokładna częstotliwość występowania zależy od rodzaju schorzenia. Mniej więcej 
jeden na sto tysięcy mężczyzn ma niedobór czynnika IX. Ale tylko ok. jedna osoba na dwa 
miliony ma niedobór czynnika XIII.



Rzadkie zaburzenia krzepnięcia krwi

4

Jak krzepnie krew w normalnych warunkach? 

Krew jest transportowana w organizmie siecią naczyń krwionośnych – tętnic, żył 
i naczyń włosowatych. Jeśli jakaś część ciała ulega urazowi, uszkodzenie naczynia 
krwionośnego może doprowadzić do powstania otworów w ścianach naczynia,  
z których zacznie wypływać krew. Naczynia mogą zostać przerwane blisko powierzchni, 
jak w przypadku skaleczenia, lub wewnątrz ciała, powodując zsinienie lub krwawienie 
wewnętrzne.

Kiedy naczynie krwionośne zostaje uszkodzone, ściany naczynia kurczą się, żeby 
ograniczyć ilość krwi wypływającej z uszkodzonego miejsca. Niewielkie komórki krwi 
zwane płytkami zostają aktywowane. Przyczepiają się do miejsca wystąpienia urazu  
i rozchodzą po powierzchni naczynia krwionośnego, żeby zatrzymać krwawienie.

Aktywowane płytki wysyłają 
chemiczne sygnały, które przyciągają 
więcej płytek do uszkodzonego 
miejsca. Płytki łączą się ze sobą, 
tworząc tak zwany czop płytkowy. 
Na powierzchni płytek wiele różnych 
czynników krzepnięcia bierze udział 
w reakcjach chemicznych. Proces 
ten zwany jest kaskadą krzepnięcia 
(lub koagulacji) i przypomina reakcję 
łańcuchową. W jej wyniku powstaje 
skrzep fibrynowy, który działa jak 
siatka utrzymująca płytki razem  
i tamująca krwawienie.

Zwykle czynniki krzepnięcia krwi 
krążą we krwi w formie nieaktywnej, 
ponieważ stworzenie się skrzepu  
w organizmie, kiedy nie jest 
potrzebny, może być niebezpieczne.

Na rysunku przedstawiono proces 
tworzenia się skrzepu, żeby ułatwić 
jego zrozumienie.
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Występowanie zaburzeń krzepnięcia krwi

Zaburzenia krzepnięcia krwi są zwykle dziedziczone, czyli przekazywane przez rodzica 
dziecku w genach, więc schorzenia te są obecne od momentu narodzin. Istnieją 
zaburzenia krzepnięcia krwi, które mogą rozwinąć się w późniejszym okresie życia  
w wyniku wystąpienia innej choroby bądź zaburzenia, ale jest to dość rzadkie. Są to tak 
zwane nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi.

W momencie poczęcia dochodzi do połączenia dwóch zestawów genetycznych, po 
jednym od każdego rodzica. Geny to małe odcinki DNA w genomie kodującym białka. 
Wszystkie nasze cechy, od koloru oczu do wzrostu, są zakodowane w naszych genach. 
Informacje w różnych zestawach genetycznych odpowiadają za różne cechy.

Czasami geny zawierają wady, które są przekazywane dzieciom. W przypadku 
większości zaburzeń krzepnięcia krwi konkretna wada genu musi zostać odziedziczona 
od obojga rodziców, żeby zaburzenie się rozwinęło. Osoby, które dziedziczą wadę genu 
od jednego rodzica są nazywane nosicielami. Przy większości zaburzeń krzepnięcia krwi 
nie będą chorować, ale mogą przekazać wadę genu swoim dzieciom. Poziom czynnika 
krzepnięcia krwi u nosicieli jest poniżej normy i mogą występować u nich łagodne 
objawy zaburzenia (ale mogą również nie występować wcale).

Najbardziej znane zaburzenie krzepnięcia krwi, hemofilia, jest wynikiem wady genu 
na chromosomie X, jednym z dwóch chromosomów płci. Oznacza to, że choroba ta 
znacznie częściej występuje u mężczyzn, ponieważ tylko oni mają jeden chromosom X, 
więc wystarczy, że odziedziczą wadę genu tylko od jednego rodzica. Nie dzieje się tak  
w przypadku większości zaburzeń krzepnięcia krwi, które nie są połączone  
z chromosomami płci i które w jednakowym stopniu dotykają zarówno mężczyzn,  
jak i kobiety.

Istnieje pięć możliwych scenariuszy przekazania przez rodzica wady genu czynnika 
krzepnięcia krwi lub płytki.

1. Jeden rodzic jest nosicielem, a drugi ma „normalne” geny.
2.  Oboje rodziców to nosiciele.
3.  U jednego rodzica występuje choroba, a drugi ma „normalne” geny.
4.  U jednego rodzica występuje choroba, a drugi jest nosicielem.
5.  U obojga rodziców występuje choroba.
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Poniższa sekcja wyjaśnia, jak każdy z tych scenariuszy wpływa na dziecko.

 

1. Jeden rodzic jest nosicielem,  
a drugi ma „normalne” geny.

Prawdopodobieństwo, że 
dziecko będzie nosicielem, 
wynosi 50%; takie samo jest 
prawdopodobieństwo,  
że dziecko będzie nosicielem,  
ale nie zachoruje.osoba zdrowa nosiciel

nosicielnosiciel

osoba zdrowa

osoba chora

osoba zdrowa

osoba zdrowa

nosiciel

nosiciel

nosiciel

nosiciel

50%  prawdopodobieństwo, że dziecko będzie nosicielem
50%  prawdopodobieństwo, że dziecko będzie zdrowe

25%  prawdopodobieństwo, że dziecko będzie chore
50%  prawdopodobieństwo, że dziecko będzie nosicielem
25%  prawdopodobieństwo, że dziecko będzie zdrowe

2. Oboje rodziców to nosiciele 

Prawdopodobieństwo, że dziecko 
będzie całkowicie zdrowe, 
wynosi 25%; takie samo jest 
prawdopodobieństwo, że dziecko 
będzie chore. 

Prawdopodobieństwo, że dziecko 
będzie nosicielem, wynosi 50%.
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Your feelings  
Many of the issues facing you are the same as 

3. U jednego rodzica występuje 
choroba, a drugi ma „normalne” 
geny.
 
Wszystkie dzieci będą nosicielami, 
ale żadne nie zachoruje.

nosiciel  

osoba chora

nosiciel  

nosiciel  

nosiciel

osoba chora

nosiciel

nosiciel

osoba zdrowa

nosiciel

Wszystkie dzieci będą nosicielami

osoba chora

osoba chora

50%  prawdopodobieństwo, że dziecko będzie chore
50%  prawdopodobieństwo, że dziecko będzie nosicielem

4. U jednego rodzica występuje 
choroba, a drugi jest nosicielem.

Prawdopodobieństwo, że dziecko 
zachoruje, wynosi 50%; takie samo 
jest prawdopodobieństwo, że 
dziecko będzie nosicielem. 

Żadne dziecko nie będzie zdrowe.
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Ogólne objawy

Różne typy zaburzeń krzepnięcia krwi mają różne objawy.
Ale są takie objawy, które pojawiają się w każdym zaburzeniu. Mogą wystąpić u Ciebie:

• łatwe siniaczenie,
• obfite, bolesne miesiączki trwające ponad tydzień.

Są również objawy, które nie występują we wszystkich zaburzeniach krzepnięcia krwi, 
ale w większości. Może pojawić się krwawienie:

• do stawów,
• do mięśni,
• przez okres dłuższy niż zwykle po mniejszym lub większym zabiegu operacyjnym,
• po zabiegu stomatologicznym.

Dokładne objawy dla każdego zaburzenia krzepnięcia krwi zostały opisane w arkuszach 
informacyjnych dołączonych do niniejszej broszury. 

Informacje o zapobieganiu krwawieniom zostały umieszczone w dalszej części broszury.

5. U obojga rodziców występuje 
choroba.

U wszystkich dzieci wystąpi choroba.

osoba chora osoba choraosoba chora osoba chora

osoba choraosoba chora

U wszystkich dzieci wystąpi choroba
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Diagnozowanie zaburzenia krzepnięcia krwi

W zależności od rodzaju zaburzenia krzepnięcia krwi i historii zachorowań w rodzinie 
Twoja choroba może być znana od momentu narodzin lub może zostać zdiagnozowana  
w dzieciństwie.

Przy niektórych zaburzeniach krzepnięcia krwi objawy są łagodne lub nie występują 
wcale. Więc możesz się o nich dowiedzieć dopiero w wieku dorosłym, na przykład 
przy wystąpieniu niestandardowo obfitego krwawienia po usunięciu zęba lub operacji. 
Obecnie przez zabiegami chirurgicznymi przeprowadzane są badania krwi, więc 
zaburzenie może zostać wykryte podczas rutynowych czynności przed operacją.

Jak diagnozuje się zaburzenia krzepnięcia krwi

Badania krwi są niezbędne w celu postawienia rzetelnej diagnozy zaburzenia krzepnięcia 
krwi. Nie są to zwykle rutynowe badania i możliwe, że będzie należało je wykonać  
w specjalistycznym centrum. Możliwe, że zostanie wykonane również badanie 
genetyczne w celu określenia dokładnej mutacji w genach, która wywołuje zaburzenie.

Diagnoza przed urodzeniem 

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie występuje zaburzenie krzepnięcia krwi, możesz wykonać 
badanie w trakcie ciąży, żeby dowiedzieć się, czy Twoje dziecko również będzie je miało. 
Nie zawsze jest to możliwe – wszystko zależy od rodzaju zaburzenia krzepnięcia krwi.

Jeśli wiadomo, jaka mutacja genu powoduje zaburzenie krzepnięcia krwi w Twojej 
rodzinie, możesz przejść badanie zwane biopsją kosmówki (CVS). CVS polega na pobraniu 
próbki komórek z łożyska. Zwykle przeprowadza się je pomiędzy 11. a 14. tygodniem 
ciąży. Podczas badania lekarz wprowadza bardzo cienką igłę przez ścianę brzuszną lub 
cienką rurkę przez pochwę, żeby dotrzeć do macicy. Następnie pobiera niewielką próbkę 
komórek z łożyska w celu przeprowadzenia badania genetycznego.

Dodatkowym możliwym badaniem jest amniopunkcja. Polega na pobraniu próbki płynu 
owodniowego z macicy, zza błony płodowej. Płyn zawiera komórki dziecka, które można 
przebadać genetycznie. Amniopunkcję przeprowadza się zwykle na późniejszym etapie 
ciąży niż CVS, miedzy 15. a 20. tygodniem.

Przy CVS i amniopunkcji istnieje ryzyko poronienia – wynosi ok. 1:100. Twój lekarz 
poinformuje Cię o wszelkim potencjalnym ryzyku oraz o tym, co może wykazać badanie, 
zanim się na nie zdecydujesz. 
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Leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi 

Istnieje wiele różnych rodzajów leczenia zaburzeń krzepnięcia krwi. To, które będzie 
odpowiednie dla Ciebie, zależy od rodzaju Twojego zaburzenia. Informacje na temat 
leczenia dla każdego rodzaju zaburzenia krzepnięcia krwi znajdziesz w arkuszach 
informacyjnych. Ta sekcja zawiera podsumowanie wszystkich wykorzystywanych 
rodzajów leczenia. Kolejna zawiera informacje na temat tamowania krwawień.

Koncentraty czynników krzepnięcia
Są najlepszym sposobem leczenia zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ uzupełniają 
brakujący lub nieprawidłowo funkcjonujący czynnik. Niestety koncentraty czynników nie 
są dostępne we wszystkich zaburzeniach krzepnięcia krwi, ale badania mające na celu 
stworzenie innych rodzajów leczenia są w toku.

Koncentraty podaje się dożylnie, zwykle w formie zastrzyku, ale czasem również  
w formie kroplówki (infuzji dożylnej). W zależności od Twojego zaburzenia i jego postaci 
możesz musieć przyjmować koncentrat czynnika w celu zapobiegania krwawieniom 
(leczenie profilaktyczne) lub wyłącznie po wystąpieniu krwawienia.

Możliwe są substytuty czynników I, VII, VIII, IX, X, XI oraz XIII. Można je stworzyć  
z ludzkiego osocza, płynu w kolorze słomkowym, który zawiera czynniki krzepnięcia krwi. 
Osocze jest odpowiednio przygotowywane, żeby zapewnić, że nie dojdzie do zakażenia 
wirusem HIV lub zapalenia wątroby.

W przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi związanych z czynnikami VII, VIII, IX oraz XIII 
dostępne są koncentraty sztucznie stworzonych (rekombinowanych) czynników. Są one 
tworzone w laboratoriach.

Istnieje również inny lek substytuujący czynnik krzepnięcia krwi zwany koncentratem 
czynników zespołu protrombiny (PCC). Również powstaje z ludzkiego osocza i zawiera 
mieszankę czynników II, VII, IX oraz X, chociaż nie wszystkie produkty PCC zawierają 
wszystkie te czynniki. Używa się go do leczenia niedoborów czynników II oraz X, jak 
również złożonego niedoboru czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K (VKCFD).

Świeżo mrożone osocze
Możesz otrzymać leczenie ludzkim osoczem, jeśli nie istnieje koncentrat czynnika 
odpowiedni dla Twojego zaburzenia krzepnięcia krwi. Osocze podawane jest dożylnie, przez 
kroplówkę. Ma kolor słomkowy i często wykorzystuje się je do leczenia niedoboru czynnika V.

Transfuzje płytek  
Mogą zostać zastosowane w przypadku zaburzenia płytek. Płytki to niewielkie elementy 
morfotyczne znajdujące się w ludzkiej krwi, które pełnią ważną rolę w procesie 
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krzepnięcia – łączą się ze sobą, formując czop płytkowy, do którego doczepiają się 
czynniki krzepnięcia krwi. Transfuzje płytek wykonywane są dożylnie, przez kroplówkę,  
a płyn przypomina ludzkie osocze.

Krioprecypitat
Jest tworzony z ludzkiego osocza. Zawiera czynnik I, czynnik VIII, czynnik von Willebranda 
(VWF) oraz czynnik XIII, które odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi. 
Podawany jest dożylnie, przez kroplówkę. Jest bardziej stężony niż świeżo mrożone 
osocze, więc objętość płynu w kroplówce jest mniejsza.

Desmopresyna 
Znana również jako DDAVP. Jest syntetycznym hormonem zwiększającym poziom 
czynników VIII oraz VWF u osób z łagodną postacią hemofilii i niektórymi postaciami 
choroby von Willebranda i zwiększającym poziom czynnika VIII u osób ze złożonym 
niedoborem czynników V oraz VIII.  Podawana jest podskórnie lub dożylnie w zastrzyku 
bądź w formie aerozolu do nosa.

Kwas traneksamowy
Pomaga zatrzymać rozpadanie się skrzepów. Przydaje się przy usuwaniu zęba, przed 
zaplanowaną operacją lub w przypadku krwawień z nosa lub obfitych miesiączek.  
Można go łączyć z substytucją czynnika krzepnięcia w przypadku wystąpienia innych 
objawów krwawienia. Ma postać tabletki lub płynu podawanych doustnie bądź 
zastrzyku, który podawany jest dożylnie.

Klej fibrynowy 
Raczej używany do leczenia urazów niż samego zaburzenia krzepnięcia krwi. Zwykle 
stosuje się go w przypadku „otwartego” krwawienia, np. ze skaleczenia lub rany. 
Nakładany przez lekarza lub dentystę bezpośrednio na miejsce wystąpienia krwawienia.

Leczenie witaminą K 
Leczenie stosowane przy niektórych rodzajach dziedziczonego złożonego niedoboru 
czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K (VKCFD). Może zostać zastosowane  
w przypadku krwawienia lub operacji. Witaminę K podaje się w zastrzyku lub tabletce. 
Jeśli leczenie nie pomaga, niezbędna będzie substytucja czynnika krzepnięcia.

Hormonalne środki antykoncepcyjne
Czyli tabletka antykoncepcyjna lub hormonalna wkładka domaciczna. Każda kobieta 
z zaburzeniem krzepnięcia krwi może je stosować w celu kontrolowania obfitych 
miesiączek.
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Tamowanie krwawienia 

W przypadku wystąpienia krwawienia możesz podjąć kilka działań w celu jego zatamowania. 
Nie zastąpią one leczenia medycznego, na przykład substytucji czynnika krzepnięcia, ale 
mogą pomóc. Oto one:

Zabezpieczenie
Odpoczynek
Lód
Ucisk
Podwyższenie

Zabezpieczenie – upewnij się, że uraz nie pogłębia się. Skontaktuj się ze swoim zespołem 
zajmującym się leczeniem hemofilii, jeśli uważasz, że potrzebujesz ortezy, szyny lub kul.

Odpoczynek – poruszaj się jak najmniej, jeśli masz uraz nogi. Możliwe, że będziesz 
musieć skorzystać z kul lub wózka. Rękę, która doznała urazu, umieść na temblaku.

Lód – przykładaj lód w miejscu, które doznało urazu, przez około 15 minut co dwie 
godziny. Nigdy nie przykładaj lodu bezpośrednio na skórę – użyj saszetki z lodem lub 
zamrożonego jedzenia owiniętego zwilżonym ręcznikiem. Przy krwawieniu z jamy ustnej 
sprawdzają się lizaki z lodu.

Ucisk – owiń uszkodzony staw elastycznym bandażem metodą „na ósemkę”. Sprawdzaj, 
czy bandaż nie jest owinięty zbyt ciasno i nie odcina dopływu krwi. Oznaki, że tak się 
stało, to drętwienie, obniżona temperatura, ostry ból i zmiana koloru palców. Jeśli 
wystąpią, zdejmij bandaż i owiń go ponownie, tym razem luźniej.

Podwyższenie – trzymaj uszkodzoną kończynę powyżej poziomu serca, żeby zmniejszyć 
opuchliznę i poprawić krążenie krwi.

Zespół zajmujący się leczeniem hemofilii pomoże Ci opanować krwawienie. Większe 
krwawienia do mięśnia lub stawu mogą być bolesne i doprowadzić do trwałych 
uszkodzeń, jeśli pozostaną nieleczone. Skonsultuj się z zespołem zajmującym się 
leczeniem hemofilii, jeśli podejrzewasz, że wystąpiło u Ciebie krwawienie do stawu  
lub mięśnia. 
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Zapobieganie krwawieniom i ich rozpoznawanie 

Zapobieganie krwawieniu  
Nie zawsze możesz zapobiec krwawieniu, ale są rzeczy, które możesz zrobić, żeby 
zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

• Przyjmuj tylko te leki, które zostały zatwierdzone przez Twojego lekarza  
 i zespół zajmujący się leczeniem hemofilii. Paracetamol (lub Calpol dla  
 dzieci) jest jedynym lekiem przeciwbólowym bez recepty, który możesz zażywać.
• Nigdy nie zażywaj aspiryny, chyba że zespół zajmujący się leczeniem  
 hemofilii potwierdził, że możesz ją zażyć, na przykład w związku z wadą  
 serca. To niezmiernie ważne, w przypadku gdy Twoje zaburzenie jest  
 związane z płytkami krwi, ponieważ aspiryna blokuje ich działanie.
• Nie zażywaj ibuprofenu (np. Nurofenu) lub podobnych leków  
 przeciwzapalnych bez recepty. Mogą podrażnić błonę śluzową żołądka  
 i spowodować krwawienie. Mogą również wpłynąć na funkcjonowanie  
 płytek. Leki te może zalecić Twój zespół zajmujący się leczeniem hemofilii  
 w ramach regularnego leczenia.
• Zawsze skonsultuj się z zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii, zanim  
 zażyjesz jakiekolwiek leki ziołowe, suplementy witamin lub alternatywne  
 środki lecznicze.
• Jeśli musisz przejść operację lub leczenie stomatologiczne, skontaktuj  
 się wcześniej z zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii, na wypadek  
 gdyby zaszła potrzeba zastosowania leczenia w celu zapobieżenia  
 krwawieniu lub jego zmniejszeniu.
 
 
Bądź w gotowości 
• Jeśli planujesz jakikolwiek wyjazd, powiadom o tym swój zespół zajmujący  
 się leczeniem hemofilii. Otrzymasz informacje o lekach, które należy zażyć  
 profilaktycznie. Lista centrów leczenia hemofilii na całym świecie jest  
 dostępna na stronie World Federation of Hemophilia: www.wfh.org 
• Zawsze pozostawaj w kontakcie ze swoim zespołem zajmującym się  
 leczeniem hemofilii.
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Rozpoznawanie objawów krwawienia

Niezależnie od tego, czy Twoje zaburzenie krzepnięcia krwi ma postać ostrą czy łagodną, 
musisz znać objawy krwawienia, żeby szybko je rozpoznać i zastosować odpowiednie 
leczenie w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań. Ryzyko, że objawy krwawienia 
zostaną przegapione, jest wyższe u osób z łagodną postacią zaburzenia krzepnięcia krwi, 
ponieważ nie są one przyzwyczajone do wypatrywania objawów. Oczywiście niektóre 
krwawienia będą objawiać się w bardziej oczywisty sposób. Krwawienie z nosa czy 
dziąseł, obfite miesiączki lub jasnoczerwoną krew w moczu łatwo zauważyć. Ale inne 
rodzaje krwawienia mogą być trudniejsze w rozpoznaniu.

Krwawienie z nosa
Krwawienia z nosa często przydarzają się w dzieciństwie i stają się rzadsze w okresie 
dorastania. Z reguły zwykłe środki pierwszej pomocy powinny zatamować krwawienia  
z nosa u osób z zaburzeniem krzepnięcia krwi. Jeśli krwawienie nie ustępuje po  
15–20 minutach, należy skontaktować się z centrum leczenia hemofilii.  

Krwawienie do stawu
Krwawienia te najczęściej występują w okolicach łokci, kolan i kostek, ale mogą pojawić 
się w każdym innym miejscu, po uderzeniu lub nadwyrężeniu wypatruj objawów. Będą 
nimi ból, opuchlizna i zesztywnienie. Staw może być ciepły lub gorący. Wczesnym 
objawem może być mrowienie lub łaskotanie w stawie. Nieleczone krwawienie do stawu 
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia, więc jeśli krwawienie wystąpi, skonsultuj się 
z zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii.

Krwawienie do mięśnia 
Może wystąpić w wyniku uderzenia lub nadwyrężenia. Mięśnie mogą wydawać się 
napięte, gorące lub sztywne. Możesz mieć trudności z poruszaniem ręką lub nogą. 
Poważniejsze objawy to kłucie, mrowienie, zmiana koloru skóry nad mięśniem  
i nabrzmiałe żyły. Jeśli występują u Ciebie takie objawy, skontaktuj się niezwłocznie  
ze swoim zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii.

Krwawienie z przewodu pokarmowego 
Nie jest częste, ale jeśli się pojawi, może być niebezpieczne. Mogą wystąpić przy nim bóle 
brzucha lub żołądka, osłabienie, pocenie się, bladość. Objawy krwawienia z przewodu 
pokarmowego obejmują czarny, smolisty kał lub kał z krwią. Objawy krwawienia z żołądka 
obejmują wymiociny z krwią lub wymiociny przypominające ziarna kawy. Jeśli pojawią 
się u Ciebie, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim zespołem zajmującym się leczeniem 
hemofilii.
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Krew w moczu
Jasną krew w moczu łatwo zauważyć. Ale mniejsze krwawienie może sprawić, że 
mocz przybierze różowawą bądź ciemnobrązową barwę. Krwawienie z nerki może 
wywoływać ból dolnej części pleców. Jeśli wystąpi, skonsultuj się ze swoim zespołem 
zajmującym się leczeniem hemofilii.

Krwawienie z oka
Może być wynikiem uderzenia lub urazu oka. Obszar, w którym wystąpi, może 
spuchnąć, stać się bolesny lub zmienić kolor. Mogą wystąpić podwójne widzenie, 
nieostre widzenie lub plamy w polu widzenia. Okład z lodu może spowolnić krwawienie, 
ale mimo to należy skontaktować się z zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii.

Krwawienie w obrębie czaszki
Może wystąpić w wyniku uderzenia w głowę lub bez wyraźnego powodu. 
Objawami mogą być mocny lub pogarszający się ból głowy, nudności lub wymioty, 
zdezorientowanie, senność lub ospałość, niewyraźna mowa, sztywność karku lub 
wiotkość mięśni. Możesz nie być w stanie znieść jasnego światła lub będziesz widzieć 
podwójnie bądź niewyraźnie. To nagła sytuacja medyczna – skontaktuj się ze swoim 
zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii natychmiast po doznaniu urazu głowy.

Krwawienie pomiędzy miesiączkami
Kobiety mogą doznawać niewielkiego krwawienia wewnętrznego podczas uwolnienia 
komórki jajowej (owulacji) między miesiączkami. Niewielki ból w dolnej części brzucha 
po jednej stronie jest czymś normalnym. Ale jeśli ból się nasili lub wystąpią uczucie 
słabości bądź zawroty głowy, skontaktuj się ze swoim zespołem zajmującym się 
leczeniem hemofilii. Możliwe, że wystąpiło krwawienie do torbieli na jajniku.

Obfite miesiączki
Obfite miesiączki występują często w okresie dojrzewania, ale mogą być obfitsze  
i dłuższe niż „normalnie” także u kobiet z zaburzeniem krzepnięcia krwi. Miesiączki 
trwające dłużej niż 7 dni NIE są czymś zwyczajnym. Zapisuj długość miesiączek  
w kalendarzu i konsultuj je ze swoim zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii,  
w szczególności jeśli wpływają one na Twój styl życia lub powodują duże zmęczenie 
(więcej informacji znajdziesz na stronie 18).
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Życie z zaburzeniem krzepnięcia krwi
To, w jaki sposób zaburzenie krzepnięcia krwi wpływa na codzienne życie, zależy od 
tego, jakiego rodzaju zaburzenie i w jakiej postaci występuje u Ciebie lub Twojego 
dziecka. Zaburzenia krzepnięcia krwi są bardzo różne. Możesz mieć łagodną postać 
pewnych rodzajów zaburzeń i w związku z tym nie odczuwać żadnych objawów. 
Problem może się pojawić jedynie, jeśli musisz przejść poważną operację czy urodzić 
dziecko lub jeśli przydarzy Ci się wypadek. Mimo to musisz potrafić rozpoznać objawy 
krwawienia i wiedzieć, jak sobie z nim poradzić.

Jak radzić sobie po otrzymaniu diagnozy
Wiadomość, że Ty lub Twoje dziecko macie zaburzenie krzepnięcia krwi, może przynieść 
wiele zmartwień i wywołać różne emocje. U niektórych pojawia się strach. Inni mogą 
poczuć ulgę, ponieważ nareszcie otrzymali diagnozę w związku z objawami, które mieli 
już od jakiegoś czasu. Rodzice mogą poczuć się winni temu, że ich dziecko urodziło się  
z dziedziczonym zaburzeniem.

Wszystkie te reakcje są całkowicie normalne. Jesteś w szoku. Rozmowy z innymi 
osobami w podobnej sytuacji oraz z Twoim zespołem zajmującym się leczeniem 
hemofilii mogą naprawdę pomóc. 

Im więcej będziesz wiedzieć o swoim schorzeniu, tym lepiej będziesz sobie z nim 
radzić, więc pytaj jak najwięcej. Twój zespół zajmujący się leczeniem hemofilii z chęcią 
odpowie na wszystkie pytania.  

Wsparcia mogą dostarczyć Ci również przyjaciele i rodzina. Przekazanie im informacji 
na temat Twojego stanu zdrowia może w tym pomóc. Skontaktuj się ze swoim centrum 
leczenia lub z The Haemophilia Society pod numerem 020 7939 0780 lub mailowo pod 
adresem info@haemophilia.org.uk.
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Opieka stomatologiczna
Pielęgnacja zębów i higiena jamy ustnej są bardzo ważne. Pomogą obniżyć 
ryzyko wystąpienia choroby dziąseł i próchnicy oraz ograniczyć potrzebę leczenia 
stomatologicznego w przyszłości. Jeśli cierpisz na zaburzenie krzepnięcia krwi, zabiegi 
stomatologiczne mogą wywołać przedłużone lub nadmierne krwawienie.

• Myj zęby przynajmniej dwa razy dziennie.
• Nitkuj zęby codziennie.
• Używaj pasty do zębów z fluorem.
• Odbywaj regularne wizyty kontrolne u dentysty.

Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe może doprowadzić do krwawienia. Twój 
dentysta musi skontaktować się z Twoim zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii, 
zanim wykona jakikolwiek zabieg stomatologiczny. Otrzyma informacje dotyczące 
ewentualnego ryzyka oraz środków ostrożności, jakie należy podjąć. Zespół może 
poprosić Cię o zażycie przed zabiegiem kwasu traneksamowego lub innego leku w celu 
zmniejszenia krwawienia.

Informacje medyczne, które warto mieć przy sobie
W nagłym wypadku ważne jest, żeby osoba, która świadczy Ci opiekę medyczną, 
wiedziała, że masz zaburzenie krzepnięcia krwi. Miej przy sobie:

• informacje o zaburzeniu,
• informacje o przyjmowanych lekach,
• imię i nazwisko oraz numer telefonu lekarza lub centrum leczenia hemofilii.

Jeśli widniejesz w bazie danych National Haemophilia Database, masz kartę Bleeding 
Disorder Information Card, na której znajdują się Twoje imię i nazwisko, informacja  
o Twoim zaburzeniu oraz dane kontaktowe Twojego centrum leczenia hemofilii. Warto 
mieć ją przy sobie na wypadek wizyty w innym szpitalu. Jeśli planujesz wyjazd, sprawdź, 
gdzie najbliżej znajduje się centrum leczenia hemofilii, i zapisz jego adres i numer 
telefonu.

Możesz również kupić zawieszkę lub elementy biżuterii MedicAlert. To płatne 
przedmioty, ale dzięki nim ważne informacje medyczne będziesz mieć zawsze przy 
sobie. Więcej informacji znajdziesz na stronie medicalert.org.uk.
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Problemy dziewcząt i kobiet

Kobiety z zaburzeniem krzepnięcia krwi muszą wziąć pod uwagę dodatkowe kwestie, 
ponieważ ich zaburzenie może wpłynąć na miesiączkę, ciążę i poród.

U dziewczynek, które zaczynają miesiączkować, okres może być obfity. Kobiety  
w każdym wieku mogą mieć obfitsze miesiączki, które trwają dłużej niż zwykle.  
To może doprowadzić do anemii – obniżonego poziomu czerwonych krwinek, który 
może powodować zmęczenie i duszności.

Jeśli masz dziedziczone zaburzenie krzepnięcia krwi, przed zajściem w ciążę zalecana 
jest konsultacja ze specjalistą genetyki. Specjalista poinformuje Cię o ryzyku przekazania 
zaburzenia dziecku oraz dostępności badań prenatalnych. Wcześniej niż u innych kobiet 
– kiedy tylko dowiesz się, że jesteś w ciąży – zajdzie potrzeba konsultacji ze specjalistą 
położnictwa. Specjalista położnictwa musi kontaktować się z centrum leczenia hemofilii 
przez całą Twoją ciążę.

Jeśli masz niedobór czynnika XIII (13) lub afibrynogenemię związaną z zaburzeniem 
czynnika I (1), występuje u Ciebie wyższe ryzyko poronienia oraz powikłania w trakcie 
ciąży zwanego przedwczesnym odklejeniem łożyska. Polega ono na odklejaniu się 
łożyska od ściany macicy, co oznacza, że dziecko otrzymuje mniej krwi i tlenu.  
W trakcie Twojej ciąży niezbędne będzie leczenie w celu obniżenia ryzyka poronienia  
i przedwczesnego odklejenia łożyska. Skontaktuj się z centrum leczenia hemofilii przed 
zajściem w ciążę oraz jak najszybciej to możliwe, jeśli podejrzewasz, że możesz być  
w ciąży.

Wszelkie zaburzenia krzepnięcia krwi wiążą się z wyższym ryzykiem wystąpienia 
krwawienia w trakcie porodu i po urodzeniu dziecka. Leczenie może obniżyć ryzyko 
krwawienia i zminimalizować je, jeśli wystąpi. Rodzaj leczenia będzie się różnił  
w zależności od objawów krwawienia u Ciebie i w Twojej rodzinie, postaci Twojego 
zaburzenia oraz rodzaju porodu. Niektóre kobiety będą musiały przejść substytucję 
czynnika krzepnięcia. Omów przebieg ciąży oraz porodu ze swoim zespołem zajmującym 
się leczeniem hemofilii, nawet jeśli poród odbywa się w innym szpitalu.
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Ogólne porady

Jeśli masz zaburzenie krzepnięcia krwi:

• Poinformuj chirurga lub dentystę o swoim zaburzeniu, jeśli masz przejść zabieg  
 lub operację – możliwe, że zostaną Ci podane leki zmniejszające ryzyko  
 wystąpienia krwawienia w trakcie procedury i po niej. Twój chirurg lub  
 dentysta może również zechcieć skontaktować się z Twoim lekarzem, żeby  
 omówić procedurę.

• Poinformuj lekarza lub pielęgniarza o swoim zaburzeniu, jeśli potrzebujesz  
 szczepienia. Szczepienie może zostać wykonane podskórnie w celu uniknięcia  
 bolesnego krwawienia do mięśni.

• Unikaj aspiryny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak  
 ipubrofen, ponieważ mogą wzmocnić krwawienie, chyba że specjalista uzna,  
 że są bezpieczne.  Zamiast nich stosuj inne leki, na przykład paracetamol.

• Zapytaj swojego lekarza lub pielęgniarza specjalizującego się w leczeniu  
 hemofilii, czy są jakieś aktywności, których należy unikać w Twoim przypadku  
 – zwykle nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w aktywnościach  
 sportowych, ale dobrze jest to skonsultować.

• Poproś swoje centrum leczenia hemofilii o wydanie Bleeding Disorder  
 Information Card. Kartę tę dobrze jest mieć przy sobie, żeby można ją było  
 okazać w nagłym wypadku personelowi niosącemu pomoc. Karta zawiera  
 ważne informacje oraz numery telefonów, pod które można zadzwonić  
 z prośbą o poradę.

• U chłopców, u których występuje ryzyko zaburzenia krzepnięcia krwi, nie  
 należy dokonywać obrzezania bez uprzedniej konsultacji z centrum leczenia  
 hemofilii w związku z ryzykiem wystąpienia nadmiernego krwawienia.

Możesz również rozważyć kupno zawieszki lub elementu biżuterii MedicAlert. Nosząc ją, 
ważne informacje medyczne będziesz mieć zawsze przy sobie.
Więcej informacji znajdziesz na stronie medicalert.org.uk. 
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Glosariusz 

Nosiciel
Osoba, która odziedziczyła wadę genu powodującą zaburzenie recesywne tylko od 
jednego rodzica.

Chromosom
Łańcuchowa struktura składająca się z kwasu nukleinowego i białka w jądrze większości 
żywych komórek, niosąca informacje genetyczne w formie genów. Ludzie mają 22 pary 
chromosomów oraz dwa chromosomy płci. Kobiety mają dwa chromosomy X, mężczyźni 
mają chromosom X oraz chromosom Y.

Koncentrat czynnika krzepnięcia
Sproszkowany czynnik (białko).

Fibryna
Białko o strukturze włókienkowej, które owija się wokół czopu płytkowego oraz przez 
niego, żeby uformować skrzep.

Gen
Podstawowa jednostka dziedziczenia. Każdy gen ma konkretną pozycję na chromosomie.

Genetyka
Rodzaj nauki badającej dziedziczność.

Hemofilia
Przewlekła, dziedziczna choroba krzepnięcia krwi powodująca dłuższe niż zwykle 
krwawienie. Spowodowana jest defektem czynnika (białka) VIII lub IX potrzebnego  
w procesie krzepnięcia krwi.

Zapalenie wątroby
Zapalenie wątroby czasami wywoływane przez wirusa.

Dziedziczny
Przekazywany w genach z rodziców na dziecko. Podstawową jednostką dziedziczności 
jest gen.

HIV
Ludzki wirus niedoboru odporności; wirus, który wywołuje AIDS.
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Miesiączka
Zwana również menstruacją lub po prostu „okresem”. Polega na złuszczaniu nabłonka 
macicy i wydalaniu go przez pochwę. Występuje średnio co 28 dni i trwa od trzech do 
pięciu dni.

Łożysko
Organ przyczepiony do ściany macicy w trakcie ciąży. Rozdziela krew matki i płodu.

Płytka
Mała, owalna komórka w krwi wykorzystywana w procesie tworzenia się skrzepu. 
Nazywana również trombocytem.

Badania czynności płytek krwi
Badania krwi mające na celu ocenę czynności płytek.

Czop płytkowy
Słaby sposób zatamowania przeciekającego naczynia. Składa się z płytek, które 
przyczepiają się do siebie w miejscu przecieku. Formowanie się czopu płytkowego  
to część procesu krzepnięcia krwi.

Kwas traneksamowy
Lek antyfibrynolityczny dostępny w postaci tabletek, płynu do płukania ust oraz 
zastrzyków.
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Informacje o The Haemophilia Society

Jesteśmy jedyną organizacją charytatywną działającą w całej Wielkiej Brytanii na rzecz 
osób z dziedzicznymi zaburzeniami krzepnięcia krwi. Tworzymy społeczność wraz z całymi 
rodzinami, pracownikami służby zdrowia i osobami przekazującymi nam wsparcie.

Od 70 lat prowadzimy kampanie na rzecz lepszego leczenia, jesteśmy źródłem informacji 
oraz wsparcia i podnosimy świadomość na temat zaburzeń krzepnięcia krwi.
  
Chcemy zapewnić, że każda osoba z zaburzeniem krzepnięcia krwi:
• Ma równe szanse.
• Ma możliwość kontaktu z innymi w społeczności.
• Posiada wiedzę, która daje jej siłę.

Nasze cele realizujemy poprzez:
• ponoszenie świadomości na temat zaburzeń krzepnięcia krwi,
• przekazywanie informacji i wsparcia naszym członkom,
• popieranie polityk dotyczących zdrowia i opieki społecznej oraz dostępu do leczenia.

W Wielkiej Brytanii ponad 36 000 mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zdiagnozowanych  
z zaburzeniem krzepnięcia krwi i liczba ta wzrasta każdego roku. Członkostwo  
w stowarzyszeniu chorych na hemofilię jest darmowe i dostępne dla wszystkich.

Dzięki wsparciu w grupach lokalnych na terenie całej Wielkiej Brytanii, globalnej sieci rodzin 
i społecznościom online niesiemy przyjaźń, wysłuchujemy i umożliwiamy osobom dzielenie 
się opiniami i doświadczeniami. Organizujemy wydarzenia dla wszystkich grup wiekowych, 
żeby przekazywać informacje i wspierać, tworzyć przestrzeń do kontaktu, wzmacniać 
głosy pojedynczych osób, zmniejszać poczucie osamotnienia i wpływać na politykę rządu 
dotyczącą opieki i zdrowia.

Nasza społeczność jest kluczowa dla wszystkich naszych działań – pracujemy wspólnie ze 
wszystkimi członkami i pracownikami służby zdrowia, żeby zapewnić, że podejmujemy 
decyzje, biorąc pod uwagę ich cenne opinie i wskazówki.

Zaburzenia krzepnięcia krwi są rzadkie, więc wiele osób nigdy nie usłyszy o naszym 
stowarzyszeniu. Pozostajemy w dużej mierze niewidoczni poza społecznościami, dla których 
działamy. Musimy zatem pracować jeszcze więcej, żeby podnosić świadomość i wiedzę na temat 
zaburzeń krzepnięcia krwi oraz środków, jakie są potrzebne, żeby zapewnić osobom  
z zaburzeniami usługi, na jakie zasługują i jakich potrzebują do prowadzenia jak najlepszego życia.

Żeby uzyskać więcej informacji bądź dołączyć do nas za darmo, odwiedź naszą stronę 
internetową haemophilia.org.uk lub zadzwoń do nas pod numer 020 7939 0780. 
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Dodatkowe informacje



HaemophiliaSocietyUK
 HaemoSocUK
 thehaemophiliasociety

Niniejszy projekt został wsparty darowizną od Pfizer Limited. 

Specjalne podziękowania przekazujemy dr Mary Mathias, specjalistce leczenie hemofilii  
z Great Ormond Street Hospital, za przeanalizowanie niniejszej broszury oraz dołączonych 
do niej arkuszy informacyjnych. 

The Haemophilia Society dokłada wszelkich starań, żeby dostarczać aktualnych, 
bezstronnych i rzetelnych informacji o zaburzeniach krzepnięcia krwi. Mamy nadzieję, 
że niniejsze informacje będą źródłem medycznych porad i pomogą osobom z nich 
korzystających włączyć się w proces podejmowania decyzji na temat leczenia i opieki.  
W przypadku wszelkich obaw dotyczących kwestii medycznych prosimy kontaktować  
się z lekarzami bądź osobami specjalizującymi się w pielęgniarstwie.

Przekaż nam opinię 
Jeśli masz komentarze dotyczące niniejszej broszury lub przekazywanych przez nas 
informacji, napisz do kierownictwa działu Services & Public Affairs na adres podany poniżej.

Dane kontaktowe stowarzyszenia
The Haemophilia Society
52B Borough High Street
Londyn SE1 1XN
Telefon: 020 7939 0780  
E-mail: info@haemophilia.org.uk  
WWW: haemophilia.org.uk

Organizacja charytatywna zarejestrowana pod numerem 288260 (w Szkocji SC039732)
Firma brytyjska z ograniczoną odpowiedzialnością, nr 1763614
Członkowie European Haemophilia Consortium oraz World Federation of Hemophilia
  
Przewodnicząca: Baronowa Meacher 
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