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STRESZCZENIE:    Wstęp: Krwotok z żylaków przełyku u chorych na hemofilię jest niezwykle groźny ze względu na wrodzony niedobór lub brak 
czynników krzepnięcia VIII (w hemofilii A) lub IX (w hemofilii B), obniżoną syntezę czynników krzepnięcia II,VII, IX, X w prze-
biegu przewlekłej choroby wątroby oraz małopłytkowość hiperspleniczną. 

  Cel: Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa endoskopowej skleroterapii w ostrym krwotoku z żylaków przeły-
ku oraz w profilaktyce wtórnej krwotoku, jak też określenie optymalnej aktywności niedoborowych czynników krzepnięcia i 
czasu stosowania leczenia substytucyjnego pozwalających na zapewnienia hemostazy po zabiegach skleroterapii. 

  Materiał i metody: Prospektywnej analizie poddano 22 chorych na hemofilię (A-19, B-3) ze współistniejącą marskością wą-
troby i czynnym krwotokiem z żylaków przełyku, u których wykonano skleroterapię. Chorych, którzy przeżyli, zakwalifikowa-
no do powtarzanych co 3 tygodnie zabiegów skleroterapii w ramach wtórnej profilaktyki krwotoku (grupa badana). Leczenie 
substytucyjne stosowano przez 3 doby. Polegało ono na przetaczaniu brakującego czynnika w takich dawkach, aby aktywność 
czynnika VIII wynosiła 80–100% normy w 1. dobie i 60–80% w 2.-3. dobie, zaś czynnika IX odpowiednio 60–80% i 40–60%. 
Grupę kontrolną stanowiło 20 chorych z marskością wątroby bez hemofilii, porównywalnych pod względem wieku, płci, stop-
nia zaawansowania marskości wątroby, którzy zostali poddani analogicznemu postępowaniu leczniczemu. 

  Wyniki: Zatrzymanie krwotoku uzyskano u 21 z 22 chorych na hemofilię (95%). Powikłania stwierdzono u 3 chorych, 2 chorych 
zmarło. W grupie kontrolnej odsetek hemostazy, powikłań i zgonów nie wykazywał statystycznie istotnych różnic w porówna-
niu z grupą badaną. U 18 z 20 (80%) chorych na hemofilię poddanych wtórnej profilaktyce krwotoku uzyskano całkowitą era-
dykację żylaków po wykonaniu od 4 do 7 zabiegów obliteracji (średnio 5,4). Nawroty krwawień zanotowano u 15% pacjentów, 
powikłania u 20%; jeden chory zmarł. Czas od wystąpienia krwotoku do uzyskania eradykacji wynosił 12–21 tygodni (średnio 
15,2). Wyniki w grupie kontrolnej nie wykazywały statystycznie istotnych różnic w porównaniu z grupą badaną. Zużycie kon-
centratów czynnika VIII wyniosło: w hemofilii A, w postaci ciężkiej – 80,9 j/kg/dobę, w hemofilii A z inhibitorem <5 BU – 95,2 j/
kg/dobę, w łagodnej – 64,2 j/kg/dobę, zaś w hemofilii B ciężkiej – 91,6 j/kg/dobę. 

  Wnioski: Skleroterapia jest skuteczną metodą zatrzymania krwotoku z żylaków przełyku u chorych na hemofilię i zlikwido-
wania żylaków w ramach wtórnej profilaktyki krwotoku. Trzydniowe leczenie substytucyjne w zastosowanych przez nas daw-
kach jest wystarczające do zapewnienia hemostaty i uniknięcia powikłań krwotocznych.

SŁOWA KLUCZOWE: hemofilia, żylaki przełyku, krwawienie, endoskopowa skleroterapia, marskość wątroby

ABSTRACT:   Introduction: Bleeding from esophageal varices is a serious clinical condition in hemophilia patients due to congenital defi-
ciency or lack of clotting factors VIII (in hemophilia A) and IX (in hemophilia B), decreased clotting factor II, VII, IX, X synthesis 
in the course of chronic liver disease and hipersplenic thrombocytopenia. The aim of this study was to assess the efficacy and 
safety of endoscopic sclerotherapy in acute esophageal variceal bleeding and in secondary prophylaxis of hemorrhage. The 
aim was also to investigate the optimal activity of deficiency factors VIII or IX and duration of replacement therapy required 
to ensure proper hemostasis after sclerotherapy procedures. 

  Material and methods: 22 hemophilia patients (A-19, B-3) with coexistent liver cirrhosis and active esophageal variceal ble-
eding treated with endoscopic sclerotherapy were subjected to prospective analysis. The patients who survived were qualified 
to repeated sclerotherapy procedures every 3 weeks within secondary prophylaxis of bleeding (investigated group). 

  A 3-day substitution therapy enhanced the infusion of the deficient or lacking factor in doses allowing to reach 80-100% of 
normal value activity of factor VIII on the 1st day and 60-80% in the next two days. The desired activity of factor IX was 60-
80% and 40-60% respectively. The control group consisted of 20 non-hemophiliac patients with liver cirrhosis comparable in 
terms of age, sex, stage of advancement of liver cirrhosis, who underwent the same medical proceedings as the investigated 
group. 

  Results: Active esophageal bleeding was stopped in 21 of 22 (95%) hemophilia patients. Complications were observed in 3 pa-
tients; 2 patients died. The rate of hemostasis, complications and deaths in the control group were comparable and no stati-
stical differences were found. In hemophilia patients subjected to secondary prophylaxis of hemorrhage, in 18 of 20 (80%), 
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complete eradication of esophageal varices was achieved after 4 to 7 sclerotherapy procedures in 1 patient (average 5.4). Re-
current bleeding was observed in 15% of patients, complication in 20%; 1 patient died. Time lapse from bleeding to eradica-
tion was 12-21 weeks (average 15.2).

  In the control group the rate of variceal eradication, complication and deaths was comparable and no statistical differences 
were found. The usage of factor VIII concentrates was as follows: in hemophilia A, in a severe form - 80.9 U/kg b.w./day, in he-
mophilia A in a severe form with an inhibitor <5 BU – 95.2 U/kg b.w./day, in mild form – 64.2 U/kg b.w./day and in severe he-
mophilia B – 91.6 U/kg b.w./day. Conclusions: Sclerotherapy is an effective method in the management of esophageal variceal 
bleeding in hemophilia patients. It is also effective for total eradication of varices when applied as a secondary prophylaxis 
of hemorrhage. In our opinion, a 3-day replacement therapy at the applied doses is sufficient to ensure hemostasis and avoid 
bleeding complications.

KEYWORDS:  hemophilia, esophageal varices, bleeding, endoscopic sclerotherapy, liver cirrhosis

u chorych na hemofilię A i B ze współistniejącą marskością 
wątroby. Celem pracy było również określenie optymalnej 
aktywności czynników niedoborowych krzepnięcia VIII lub 
IX i czasu stosowania leczenia substytucyjnego wymagane-
go w celu uniknięcia powikłań krwotocznych po zabiegach 
endoskopowej skleroterapii.

MATERIAŁ I METODY

Od 1999 do 2014 roku 22 chorych na hemofilię A i B zosta-
ło poddanych endoskopowej skleroterapii żylaków przeły-
ku. Wszyscy pacjenci udzielili świadomej zgody na udział w 
badaniach zaaprobowanych przez lokalny Komitet Etyczny. 
Do badań zostali włączeni wszyscy pacjenci spełniający wy-
mienione poniżej kryteria: byli to mężczyźni chorujący na 
hemofilię A lub B z pozapalną marskością wątroby i krwa-
wieniem z żylaków przełyku. Aktywność czynników VIII 
(FVIII:C) i IX (FIX:C) oznaczano metodą jednostopniową, 
koagulacyjną opartą na pomiarze APTT lub dwustopniową 
z wykorzystaniem substratu chromogennego [11].

Rozpoznanie marskości wątroby ustalano na podstawie wy-
wiadu, badania przedmiotowego, badania ultrasonograficz-
nego jamy brzusznej oraz testów czynności wątroby we krwi. 
Biopsja wątroby nie była uważana za kryterium włączenia. 
Stopień zaawansowania marskości wątroby ustalano w opar-
ciu o klasyfikację Childa-Pugha [12].

Spośród 22 chorych (wszyscy mężczyźni) u 19 stwierdzono 
hemofilię A. U 13 postać ciężką, u 2 ciężką z inhibitorem o 
niskim mianie tj. <5 jednostek Bethesa/ml (<5 BU) (odpo-
wiednio 0,5 i 1,0 jednostek), u 4 postać łagodną oraz u 3 he-
mofilię B (u 3 postać ciężką). Wiek chorych wynosił 21–58 
lat (średnia: 41,3 lat). Według klasyfikacji Childa-Pugha do 
klasy A zakwalifikowano 7 chorych, do klasy B – 9 i do klasy 
C – 6. U wszystkich pacjentów stwierdzono zakażenie wiru-
sem typu C zapalenia wątroby (obecność przeciwciał anty-
-HCV), ponadto u 3 obecność antygenu HBs. 

Wszyscy chorzy z aktywnym krwawieniem z żylaków prze-
łyku zostali włączeni do grupy doraźnej skleroterapii. Krwa-
wienie z żylaków przełyku rozpoznawano na podstawie ogól-
nie przyjętych kryteriów endoskopowych [13]: 

•	 czynnego wypływu krwi z żylaka tryskającego lub 
sączącego; 

•	 widocznego skrzepu krwi; 
•	 czopu płytkowego na żylaku 

WSTĘP

Krwawienie z żylaków przełyku jest najgroźniejszym powi-
kłaniem nadciśnienia wrotnego, które rozwija się w przebie-
gu marskości watroby. Pomimo postępów w diagnostyce i 
terapii w ostatnich dwóch dekadach, ostry krwotok z żyla-
ków przełyku nadal obarczony jest wysoką śmiertelnością i 
stanowi jedną z głównych przyczyn zgonu u chorych z mar-
skością wątroby. 

Żylaki przełyku rozwijają się u 30–40% chorych ze skompen-
sowaną marskością wątroby i u 60% ze zdekompensowaną 
[1]. Śmiertelność w przebiegu pierwszego epizodu krwawie-
nia wynosi 25–30% [2]. Zgon jest związany z niemożnością 
zatrzymania krwotoku lub wczesnym nawrotem krwawie-
nia, które u 60% chorych występuje w ciągu 6 tygodni po 
epizodzie krwawienia [3]. Dlatego konieczne jest zastoso-
wanie doraźnego leczenia, mającego na celu jak najszybsze 
zatrzymanie krwotoku, ale również wdrożenie postępowa-
nia, które ma zapobiec nawrotowi krwawienia. Określa się 
to mianem wtórnej profilaktyki. Takie postępowanie daje 
nadzieję na obniżenie śmiertelności u pacjentów z krwa-
wiącymi żylakami przełyku.

Większość chorych na hemofilię została zakażona wirusem 
B lub C zapalenia wątroby na skutek dożylnych infuzji zain-
fekowanych, osoczopochodnych koncentratów czynników 
krzepnięcia przed 1987 rokiem. W wyniku przewlekłego za-
każenia wirusami hepatotropowymi w czasie 20 lat u oko-
ło 10–20% pacjentów rozwija się marskość wątroby [4, 5]. 
Chorzy ci są narażeni na ryzyko powikłań, włącznie z wystą-
pieniem zaawansowanej marskości wątroby manifestującej 
się żylakami przełyku, wodobrzuszem i encefalopatią [6].

U chorych na hemofilię ze współistniejącą marskością wą-
troby krwotok z żylaków przełyku jest niezwykle groźny ze 
względu na wrodzony niedobór lub brak czynników krzep-
nięcia VIII lub IX, obniżoną syntezę czynników krzepnięcia 
(II, VII, IX, X) w przebiegu przewlekłej choroby wątroby, oraz 
małopłytkowość hiperspleniczną. W piśmiennictwie – jak 
dotąd – opublikowano nieliczne doniesienia pojedynczych 
przypadków przedstawiające postępowanie z żylakami prze-
łyku u chorych na hemofilię ze współistniejącą marskością 
wątroby [7, 8, 9, 10].

Niniejsze prospektywne, kontrolowane badanie kliniczne 
zostało przeprowadzone w celu oceny skuteczności i bezpie-
czeństwa endoskopowej skleroterapii (ES) w ostrym krwotoku 
z żylaków przełyku oraz we wtórnej profilaktyce krwotoku 
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ka VIII kalkulowano w zależności od pożądanej aktywności 
czynnika, która przed zabiegiem i w 1. dobie po zabiegu wy-
nosiła w 80–100% normy, zaś w 2–3 dobie –  60–80% nor-
my. Dawki czynnika IX wynosiły odpowiednio 60–80% oraz 
40–60% normy. U chorych na hemofilię A z niskim mianem 
inhibitora (<5 BU) stosowano koncentraty czynnika VIII we-
dług takich samych zasad. Koncentraty czynników VIII/IX 
przetaczano dożylnie w odstępach 12-godzinnych [14, 15]. 
Przed zabiegiem oraz w 1. i 2. dobie po zabiegu ES monito-
rowano aktywność czynnika VIII lub IX w osoczu chorego, 
co było podstawą do skalkulowania należnej dawki czynnika.

Do porównawczej analizy statystycznej zastosowano test 
Manna-Whitneya. Istotne statystycznie różnice między gru-
pami były określane gdy wartość p <0,05.

WYNIKI

U 22 chorych na hemofilię przyjętych do kliniki z aktyw-
nym krwawieniem z żylaków przełyku zastosowano zabiegi 
endoskopowej skleroterapii, uzyskując zatrzymanie krwa-
wienia u 21 (95%) z nich. U 20 pacjentów wykonano jeden, 
a u dwóch – dwa zabiegi skleroterapii. U jednego pacjenta 
skleroterapia była nieskuteczna; zmarł on z powodu krwo-
toku z żylaków wśród objawów niewydolności wątroby. Po-
wikłania stwierdzono u trzech pacjentów (13,6%). Były to: 
głęboki wrzód przełyku (u jednego chorego), wysięk opłuc-
nowy (u dwóch pacjentów). Powikłania te ustąpiły po lecze-
niu zachowawczym. Łącznie w grupie chorych poddanych 
doraźnej skleroterapii odnotowano dwa zgony (9%): jeden 
opisano powyżej, drugi dotyczył pacjenta, który zmarł w 
przebiegu śpiączki wątrobowej w 9. dobie po skutecznym 
zatrzymaniu krwotoku z żylaków.

W grupie kontrolnej – u chorych bez hemofilii – krwawienie 
zatrzymano u 19 pacjentów (95%), u wszystkich pojedynczym 
zabiegiem skleroterapii. U jednego chorego krwawienia nie 
udało się zatrzymać i zmarł on z objawami niewydolności 
wątroby. Powikłania stwierdzono u trzech pacjentów (15%). 
Były to: głęboki wrzód przełyku (u jednego chorego), wysięk 
opłucnowy (u dwóch osób), które ustąpiły po leczeniu zacho-
wawczym. Jeden zgon (5,3%) dotyczył pacjenta opisanego 
powyżej. Porówanie wyników w grupie badanej i kontrolnej 
przedstawiono w tabeli 1.

Dwudziestu chorych na hemofilię po zatrzymaniu krwawie-
nia z żylaków przełyku zostało włączonych do grupy wtórnej 
profilaktyki krwotoku. W grupie tej wykonano łącznie 154 
zabiegi skleroterapii – od 4 do 7 u jednego pacjenta. Całko-

lub

•	 stwierdzenia żylaków przełyku, obecności krwi w żołądku 
lub krwistych wymiotów w ciągu ostatnich 12 godzin bez 
innego potencjalnego źródła krwawienia. 

Natychmiast po przyjęciu podawano dożylnie brakujący 
czynnik krzepnięcia (VIII lub IX) oraz wdrażano leczenie 
resuscytacyjne obejmujące wyrównywanie ubytków krwi, 
niedoborów płynów i elektrolitów, podawanie leków na-
czynioskurczowych we wlewie ciągłym (somatostatyna), 
inhibitorów pompy protonowej i antybiotyku. Po uzyska-
niu stabilizacji hemodynamicznej chorego, w jak najkrót-
szym czasie wykonywano doraźne badanie endoskopowe 
i po potwierdzeniu rozpoznania wykonywano doraźny za-
bieg skleroterapii.

Do drugiej grupy – czyli wtórnej profilaktyki krwotoku – 
zakwalifikowano chorych, u których zatrzymano krwawie-
nie z żylaków przełyku metodą skleroterapii. Chorzy ci byli 
poddawani powtarzanym zabiegom skleroterapii do czasu 
uzyskania eradykacji żylaków.

Grupę kontrolną stanowiło 20 mężczyzn bez hemofilii, z mar-
skością pozapalną wątroby typu C (u 16 pacjentów obecność 
przeciwciał anty-HCV-17) oraz typu B (u 4 chorych obecność 
Ag HBs) przyjętych z powodu krwotoku z żylaków przeły-
ku. Chorzy ci byli leczeni metodą doraźnej skleroterapii, a 
następnie zakwalifikowani do leczenia metodą powtarzanej 
obliteracji w ramach wtórnej profilaktyki krwotoku. Wiek 
chorych wynosił 25–61 lat (średnia: 43,8). Według klasyfi-
kacji Childa-Pugha w grupie A było 7 chorych, w grupie B 
– 8 i w grupie C – 5. Zasady postępowania leczniczego były 
identyczne jak w grupie badanej. 

Zabiegi skleroterapii były wykonywane przy użyciu wideoen-
doskopów Olympus (Olympus Co., Japan). Zabiegi doraźne 
wykonywano bez znieczulenia miejscowego gardła, niekiedy 
po intubacji, zwłaszcza w przypadku encefalopatii lub ma-
sywnego krwotoku zagrażającego zachłyśnięciem. Zabiegi 
planowe wykonywano w znieczuleniu miejscowym gardła 
ksylokainą. Stosowano technikę nastrzykiwania z wolnej 
ręki („free-hand”). Środek obliterujący – 5% oleinian etano-
laminy (Ethanolamine Oleate®, Martindale Pharm., Wielka 
Brytania) wstrzykiwano dożylakowo w objętości 1–2 ml, po-
cząwszy od połączenia żołądkowo-przełykowego w kierunku 
dogłowowym. Łączna objętość wstrzykiwanego sklerozantu 
wynosiła od 10 do 15 ml w czasie jednej sesji; w zabiegu do-
raźnym była większa, lecz nie przekraczała 25 ml. Planowe 
zabiegi wykonywano w odstępach 3-tygodniowych do czasu 
osiągnięcia eradykacji. Jako eradykację żylaków określano 
całkowite zniknięcie żylaków przełyku oceniane w badaniu 
endoskopowym. Kontrolne badania endoskopowe po uzy-
skaniu całkowitej eradykacji wykonywano po 3 miesiącach, 
a następnie w odstępach 6-miesięcznych. Jeśli eradykację 
żylaków przełyku potwierdzono w dwóch kolejnych bada-
niach endoskopowych, badania kontrolne przeprowadzano 
w odstępach rocznych.

Leczenie substytucyjne hemofilii polegało na podawaniu 
brakującego czynnika VIII w hemofilii A oraz czynnika IX 
w hemofilii B. Czas leczenia wynosił 3 doby. Dawki czynni-

Tab. I.  Wyniki doraźnej endoskopowej skleroterapii (ES) żylaków przełyku (ż.p.) w grupie 
badanej (chorzy z hemofilią) i kontrolnej (chorzy bez hemofilii).

GRUPA 
BADANA

GRUPA 
KONTROLNA P<0,05

Liczba chorych (n) 22 20 NS

Zatrzymanie krwotoku z ż.p. 21 19 NS

Powikłania 3 3 NS

Zgony 2 1 NS



WWW.PPCH.PL38

artykuł oryginalny / original article

OMÓWIENIE

Do niedawna uważano, że operacje i zabiegi inwazyjne u 
chorych na hemofilię obarczone są wyższym odsetkiem 
powikłań (zwłaszcza krwotocznych) i śmiertelności niż wy-
konywane u pacjentów w normalnej populacji. W ostatnich 
doniesieniach wykazano jednak, że prawidłowo prowadzone 
leczenie substytucyjne hemofilii, zapewniające hemostatycz-
ną aktywność czynników niedoborowych krzepnięcia VIII 
lub IX, pozwala na uzyskanie takich samych wyników jak u 
chorych bez skazy krwotocznej [16, 17]. Nasze badanie po-
twierdziło te spostrzeżenia, gdyż nie znaleziono żadnych 
statystycznych różnic w okołooperacyjnych danych doty-
czących doraźnego leczenia krwotoków z żylaków przeły-
ku metodą skleroterapii, jak również powtarzanych zabie-
gach skleroterapii w ramach wtórnej profilaktyki krwotoku 
u chorych na hemofilię z marskością wątroby, w porówna-
niu z chorymi bez tej skazy krwotocznej.

Endoskopowa skleroterapia jest obecnie, oprócz podwiązy-
wania, zasadniczą metodą doraźnego leczenia krwotoków z 
żylaków przełyku. Jej skuteczność w zatrzymaniu krwawie-
nia ocenia się na 90–95% [10, 18, 19] niezależnie od wskaź-
ników prognostycznych, do których zalicza się masywne 
krwawienie, stopień zaawansowania niewydolności wątroby, 
wielkość żylaków przełyku i obecność czerwonych znaków 
oraz etiologia alkoholowa marskości. Decydujące znaczenie 
dla powodzenia leczenia mają: doświadczenie zespołu endo-
skopowego, całodobowa dostępność doraźnej endoskopii, 
postępowanie według ściśle określonego pisemnego proto-
kołu i wykonanie doraźnej skleroterapii tak szybko, jak to 
możliwe [10, 20, 21, 22]. Dzięki takiemu reżimowi skutecz-
ność doraźnej obliteracji u chorych na hemofilię wyniosła 
95% i była identyczna jak w grupie chorych bez skazy krwo-
tocznej. Podobnie odsetek powikłań i zgonów nie wykazy-
wał żadnych różnic między obiema grupami (p<0,05, NS). 

Powtarzane zabiegi skleroterapii zastosowane w ramach 
wtórnej profilaktyki krwotoku umożliwiają eradykację ży-
laków przełyku u 80–92% chorych, eliminując w znacznym 
stopniu ryzyko nawrotowego krwawienia [2, 23, 24]. Ryzyko 
to zmniejsza się wraz z wykonywaniem kolejnych zabiegów 
skleroterapii i z upływem czasu, w którym kolumny żylako-
we ulegają obliteracji. Głównym czynnikiem ograniczajacym 
skleroterapię jako definitywną metodę leczenia jest – w opinii 
niektórych autorów – nawrót krwawienia przed uzyskaniem 
eradykacji żylaków przełyku. Taka sytuacja dotyczy 15–51% 
chorych [21, 24, 25]. Duże rozbieżności zarówno w odsetku 
chorych, u których uzyskano eradykację żylaków, jak rów-
nież w częstości nawrotowych krwawień wynikają z braku 
standaryzacji metody skleroterapii i różnego doświadczenia 
autorów w stosowaniu tej metody. Używane są różne sche-
maty leczenia dotyczące techniki nastrzykiwania, rodzajów i 
ilości wstrzykiwanych środków obliterujących, częstości po-
wtarzanych zabiegów i odstępów czasu pomiędzy badaniami 
kontrolnymi. Schematy te – jak wynika z licznych doniesień 
– nie są jednakowo skuteczne, bowiem liczba zabiegów i czas 
do uzyskania eradykacji żylaków, odsetek powikłań i śmie-
telności jest różny. Zastosowany przez nas schemat leczenia, 
oparty na wieloletnim doświadczeniu, umożliwił całkowitą 
eradykację żylaków przełyku w ciągu 15 tygodni, po wyko-

witą eradykację żylaków przełyku uzyskano u 18 chorych 
(90%), a średnia liczba procedur do jej uzyskania wynosiła 
5,4 u jednego pacjenta. Nawroty krwawień z żylaków prze-
łyku stwierdzono u trzech pacjentów (15%), z czego u dwóch 
zatrzymano je powtórnym zabiegiem skleroterapii, zaś je-
den zmarł z powodu krwotoku w innym szpitalu. Powikłania 
powtarzanej skleroterapii stwierdzono u czterech chorych 
(20%). Były to: wysięk opłucnowy (1), zapalenie płuc (1), 
głębokie owrzodzenie (1) i zwężenie przełyku (1). Pierwsze 
trzy powikłania wyleczono zachowawczo, ostatnie – endo-
skopowym rozszerzaniem przełyku przy pomocy zgłębnika 
balonowego. Czas upływający od wystąpienia krwawienia do 
uzyskania eradykacji żylaków przełyku wynosił od 12 do 21 
tygodni (średnio 15,2 tygodnia).

W grupie kontrolnej 19 chorych po zatrzymaniu krwawie-
nia z żylaków przełyku zostało włączonych do grupy wtórnej 
profilkatyki krwotoku. W grupie tej wykonano łącznie 142 
zabiegi skleroterapii – od 4 do 6 u jednego pacjenta. Całko-
witą eradykację żylaków przełyku uzyskano u 18 chorych 
(95%). Średnia liczba procedur do jej uzyskania wynosiła 5,1 
u każdego pacjenta. Nawroty krwawień z żylaków przełyku 
stwierdzono u trzech pacjentów (16%), z czego u dwóch za-
trzymano je powtórnym zabiegiem skleroterapii, jeden cho-
ry zmarł. Powikłania powtarzanej skleroterapii stwierdzo-
no u trzech chorych (16%). Były to: głębokie owrzodzenie 
przełyku (1) wyleczone zachowawczo i zwężenie przełyku 
(2) wymagające rozszerzania balonem. Czas od krwawienia 
do uzyskania eradykacji żylaków przełyku wynosił od 12 do 
18 tygodni (średnio 15,3 tygodnia). Porówanie wyników w 
grupie badanej i kontrolnej przedstawiono w tabeli 2.

Zużycie koncentratów czynników krzepnięcia w prowa-
dzonym przez 3 doby po każdym zabiegu skleroterapii le-
czeniu substytucyjnym wyniosło: w hemofilii A – od 13500 
do 21000 jednostek na zabieg, w hemofilii B – od 18500 
do 20000 jednostek na zabieg. Średnie zużycie czynnika 
VIII w hemofilii A wyniosło: w postaci ciężkiej – 80,9 j./kg 
m.c./dobę; w postaci ciężkiej z inhibitorem o niskim mia-
nie – 95,2 j./kg m.c./dobę, zaś w postaci łagodnej – 64,2 
j./kg m.c./dobę.W hemofilii B (postaci ciężkiej) wyniosło 
91,6 j./kg m.c./dobę.

Tab. I.  Wyniki endoskopowej skleroterapii (ES) w ramach wtórnej profilaktyki krwotoku 
z żylaków przełyku (ż.p.)

GRUPA 
BADANA

GRUPA 
KONTROLNA P<0,05

Liczba chorych (n) 20 19 NS

Całkowita eradykacja ż.p. 18 18 NS

Liczba zabiegów ES (całkowita) 154 142 NS

Liczba zabiegów ES u pacjenta (zakres) 4-7 4-6 NS

Średnia liczba zabiegów ES u pacjenta 5,4 5,1 NS

Czas do uzyskania eradykacji (zakres) (tyg.) 12-21 12-18 NS

Średni czas do uzyskania eradykacji (tyg.) 15,2 15,3 NS

Nawroty krwotoków 3 3 NS

Powikłania 4 3 NS

Zgony 1 1 NS
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nie obserwowaliśmy powikłań krwotocznych. 

Podsumowując –  skleroterapia jest skuteczną metodą, która 
umożliwia zatrzymanie krwotoku z żylaków przełyku nie-
mal u wszystkich chorych na hemofilię oraz zlikwidowanie 
żylaków po zastosowaniu powtarzanych zabiegów oblitera-
cyjnych. Trzydniowe leczenie substytucyjne jest wystarcza-
jące do zapewnienia hemostatycznej aktywności czynników 
niedoborowych krzepnięcia i uniknięcia powikłań krwo-
tocznych. Rekomendujemy leczenie chorych na hemofilię 
w referencyjnych ośrodkach, które dysponują multidyscy-
plinarnym zespołem lekarzy i wyspecjalizowanym labora-
torium oznaczającym aktywność VIII i IX czynnika krzep-
nięcia przez 7 dni w tygodniu.

naniu średnio 5,4 zabiegów u jednego chorego z hemofilią, 
z akceptowalnym odsetkiem nawrotów krwawień, powikłań 
i zgonów [26]. Wszystkie te dane były porównywalne z tymi 
uzyskanymi u pacjentów bez hemofilii, nie wykazując istot-
nych statystycznie różnic (p<0,05, NS).

Dawki leczenia substytucyjnego u chorych na hemofilię 
poddanych skleroterapii były zgodne z rekomendacjami dla 
procedur inwazyjnych [14, 15]. Czas stosowania leczenia 
substytucyjnego został ustalony empirycznie, na podstawie 
własnych doświadczeń, gdyż w piśmiennictwie nie przed-
stawiono jak dotąd, żadnych wytycznych dotyczących czasu 
jej trwania.Trzydniowe leczenie substytucyjne jest w naszej 
ocenie skuteczne i bezpieczne, gdyż po żadnym z zabiegów 
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