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STRESZCZENIE:  Wstęp: Wrodzony niedobór czynnika VII jest rzadką, dziedziczoną recesywnie skazą krwotoczną. Leczenie operacyjne bez 
należytej korekcji skazy obarczone jest ryzykiem powikłań krwotocznych. 

  Cel: Celem pracy jest ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII oraz określenie 
skuteczności i bezpieczeństwa rekombinowanego aktywnego czynnika VII (rFVIIa) w zabezpieczeniu hemostazy okołoopera-
cyjnej w zastosowanych przez nas dwóch schematach leczenia substytucyjnego. 

  Materiał i metody: W latach 2002–2017 22 chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII zostało poddanych leczeniu ope-
racyjnemu. Jako leczenie substytucyjne zastosowano rFVIIa w dwóch schematach. U 15 chorych z aktywnością czynnika VII 
<10% normy wstrzykiwano w dniu operacji rFVIIa w dawce 30 µg/kg mc. co 12 godzin, w 1. dobie pooperacyjnej 15 µg/kg mc. 
co 12 godzin, zaś w następnych dobach – 15 µg/kg mc. co 24 godziny. U 7 chorych z aktywnością czynnika VII w granicach 
10–25% normy w dniu operacji i 1. dobie pooperacyjnej stosowano rFVIIa w dawce 15 µg/kg mc. co 12 godzin, a w następnych 
dobach taką samą dawkę co 24 godziny. Leczenie prowadzono przez 4–10 dni. 

  Wyniki: U 22 chorych wykonano 26 operacji, z czego u 15 chorych z niedoborem czynnika VII <10% normy 17 operacji i u 7 cho-
rych z niedoborem czynnika VII 10–25% normy 9 operacji. Wykonano 9 cholecystektomii (8 laparoskopowych, 1 otwartą), 7 
strumektomii, 2 laparotomie zwiadowcze, 1 hemikolektomię lewostronną, 1 proktokolektomię totalną, 3 operacje przepuklin 
pachwinowych oraz 3 operacje wycięcia żylaków kończyn dolnych. U jednego chorego z aktywnością czynnika VII 9% śród-
operacyjnie stwierdzono skazowe krwawienie wymagające dodatkowej dawki rFVIIa. U pozostałych chorych spostrzegano 
prawidłową hemostazę śródoperacyjną, nie obserwowano też żadnych krwotocznych powikłań pooperacyjnych. U chorych z 
aktywnością czynnika VII <10% średnia dawka dobowa rFVIIa wynosiła 31,3 (zakres 20–56) µg/kg mc., całkowita dawka dobo-
wa – 186 (136–303) µg/kg mc., całkowita dawka rFVIIa – 15,2 (12–112) mg. U chorych z aktywnością czynnika VII 10–25% ilości 
rFVIIa wynosiły odpowiednio: 21,2 (15–31) i 117 (46–271) µg/kg mc. oraz 9,1 (6–17) mg. 

  Wnioski: Operacje u chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII mogą być przeprowadzane skutecznie i bezpiecznie przy 
zastosowaniu rFVIIa jako leczenia substytucyjnego zabezpieczającego hemostazę okołooperacyjną.

SŁOWA KLUCZOWE:   wrodzony niedobór czynnika VII, chirurgia, rekombinowany aktywny czynnik VII

ABSTRACT:   Introduction: Congenital factor VIII deficiency is a rare hemorrhagic disorder inherited in an autosomal recessive pattern. 
Surgical treatment with insufficient diathesis correction is burdened with a high risk of bleeding complications. The aim of 
the study was to evaluate the surgical outcome in patients with congenital factor VII deficiency and assessment of the efficacy 
and safety of recombinant activated factor VII (rFVIIa) used for perioperative hemostatic coverage in our two schemas of sub-
stitutive therapy. 

  Material and methods: In the years 2002-2017 a total of 22 patients with congenital factor VII deficiency were subjected to 
surgery. Substitution therapy relied on rFVIIa used in two schemas. One involved 15 patients with factor VII activity of <10% of 
normal value who were injected rFVIIa at a dose of 30 μg/kg b.w. every 12 hours on surgery day, 15 μg/kg b.w. every 12 hours on 
the first postoperative day and 15 μg/kg b.w. every 24 hours on the following days. The second schema involved 7 patients with 
factor VII activity of 10-25% of normal value who were given rFVIIa at a dose of 15 μg/kg b.w. every 12 hours on surgery day and 
the first postoperative day; then the same dose was administered every 24 hours on consecutive days. The treatment contin-
ued for 4-10 days. 

  Results: In 22 patients a total of 26 surgeries were performed; 17 surgeries in 15 patients with factor VII <10% of normal and 
9 in 7 patients with factor VII deficiency of 10-25% of normal. The surgeries included: 9 cholecystectomies (8 laparoscopic, 
1 open), 7 thyroidectomy procedures, 2 exploratory laparotomies, 1 left hemicolectomy, 1 total proctocolectomy, 3 inguinal 
hernia repairs and 3 excisions of varicose veins. One patient with factor VII activity of 9% required an additional dose of rFVIIa 
in the intraoperative period due to diathesis bleeding. Intraoperative hemostasis was normal for all other patients; no post-
operative hemorrhagic complications were reported. In patients with FVII activity <10% average daily dose of rFVIIa was 31.3 
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normy (w tym u 5 pacjentów 1% normy), zaś u 7 osób – w grani-
cach 10–25% normy.

U chorych poddanych leczeniu operacyjnemu jako leczenie substy-
tucyjne zastosowano rekombinowany aktywny czynnik VII (rFVIIa, 
NovoSeven®, Novo Nordisk, Dania). U pacjentów z aktywnością 
czynnika VII poniżej 10% normy wdrożono następujący protokół: 
1 godzinę przed operacją dożylnie wstrzykiwano rFVIIa w daw-
ce 30 µg/kg mc. i powtarzano tę dawkę po upływie 12 godzin od 
operacji. W 1. dobie pooperacyjnej podawano dawkę 15 µg/kg mc. 
co 12 godzin, zaś w następnych dobach dawkę 15 µg/kg mc. co 24 
godziny. U jednej chorej poddanej hemikolektomii lewostronnej 
w dobie operacji i 1. dobie pooperacyjnej podawano dawkę 30 µg/
kg mc. co 8 godzin. U chorych z aktywnością czynnika VII w gra-
nicach 10–25 % normy w dobie operacji i 1. dobie pooperacynej 
stosowano rFVIIa w dawce 15 µg/kg mc. co 12 godzin, w następ-
nych dobach taką samą dawkę co 24 godziny. Leczenie prowadzo-
no przez 4–10 dni w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego.

Pacjentom przed operacją wykonywano morfologię krwi, oznacza-
no poziom elektrolitów, podstawowe badania biochemiczne oraz 
czas protrombinowy (PT), aPTT i INR. U części chorych badania 
krzepnięcia powtarzano w 1. i 3. dobie. Wyniki badań przedstawio-
no w innej pracy [7]. Nie były one brane pod uwagę przy monito-
rowaniu skuteczności leczenia ani kalkulowaniu dawki czynnika 
rVIIa. Wyliczenia te były oparte wyłącznie na ocenie klinicznej 
chorego, śródoperacyjnej hemostazie i ew. obecności powikłań 
krwotocznych. Nie stosowano profilaktyki przeciwzakrzepowej 
ani leczenia antyfibrynolitycznego.

WYNIKI

U 22 chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII wykonano 
26 operacji, z czego 17 u 15 chorych z niedoborem czynnika VII 
poniżej 10% normy i 9 u 7 chorych z niedoborem czynnika VII w 
granicach 10–25% normy. Wykonano następujące operacje: 8 cho-
lecystektomii laparoskopowych i 1 klasyczną, 7 strumektomii, 2 la-
parotomie zwiadowcze (w tym 1 z powodu niedrożności zrostowej 
i 1 z powodu nawrotu guza nowotworowego), 1 hemikolektomię 
lewostronną z powodu raka, 1 proktokolektomię totalną z powo-
du masywnych krwawień w przebiegu niepoddającej się leczeniu 
farmakologicznemu choroby Leśniowskiego-Crohna, 3 operacje 
przepuklin pachwinowych (2 metodą Lichtensteina i 1 metodą la-
paroskopową całkowicie zaotrzewnową, totally extraperitoneal, 
TEP) oraz 3 operacje wycięcia żylaków kończyn dolnych sposobem 
Babcocka. Wykaz operacji wraz z podaniem średnich dobowych 
oraz całkowitych dawek rFVIIa przedstawiono w tabelach I i II. 

Wszyscy chorzy przeżyli zabieg operacyjny. U jednego pacjenta z 
aktywnością czynnika VII 9%, z chorobą Crohna, poddanego prok-
tokolektomii z wytworzeniem ileostomii końcowej śródoperacyjnie 
stwierdzono skazowe krwawienie, które ustąpiło po wstrzyknięciu 

WSTĘP

Wrodzony niedobór czynnika VII (hypoprokonwertynemia) jest 
rzadką, dziedziczoną recesywnie skazą krwotoczną, której czę-
stość występowania w populacji ocenia się na 1:500 000, jednako-
wo dotyczącą kobiet i mężczyzn [1]. W Polsce niedobór czynnika 
VII, po hemofilii A, chorobie von Willebranda i hemofilii B, jest 
czwartą pod względem częstości występowania wrodzoną skazą 
krwotoczną [2]. W krajowym Rejestrze Chorych na Hemofilię i 
Pokrewne Skazy Krwotoczne, prowadzonym w Instytucie Hema-
tologii i Transfuzjologii w Warszawie, obejmującym 6128 pacjen-
tów (stan na 9.02.2017 r.) zarejestrowano 309 osób z wrodzonym 
niedoborem czynnika VII.

Klinicznie skaza charakteryzuje się krwawieniami z błon śluzowych 
nosa i jamy ustnej, przedłużonymi krwawieniami miesięcznymi, 
wylewami do tkanek miękkich i stawów, rzadziej – krwawieniami 
do przewodu pokarmowego, układu moczowego i ośrodkowego 
układu nerwowego. Leczenie operacyjne obarczone jest ryzykiem 
powikłań krwotocznych, niekiedy stwarzających zagrożenie życia. 
Największe ryzyko powikłań istnieje, gdy aktywność czynnika VII 
wynosi poniżej 1% normy, natomiast poziom powyżej 25% normy 
jest wystarczający do zapewnienia hemostazy okołooperacyjnej i 
pooperacyjnej u chorych chirurgicznych.

W profilaktyce śródoperacyjnych powikłań krwotocznych stosu-
je się osocze świeżo mrożone, koncentrat zespołu protrombiny, 
osoczopochodny koncentrat czynnika VII oraz rekombinowany 
aktywny czynnik VII (rFVIIa). W chwili obecnej uważa się, że le-
czeniem substytucyjnym z wyboru w zabezpieczeniu hemostazy 
u chorych z hypoprokonwertynemią poddawanych leczeniu ope-
racyjnemu jest rFVIIa. Jednakże ze względu na rzadkość skazy 
krwotocznej liczba leczonych chirurgicznie chorych jest niewiel-
ka, a doniesienia z piśmiennictwa obejmują najczęściej kilka–kil-
kanaście przypadków [3, 4, 5, 6]. Dawkowanie czynnika VII oraz 
schemat leczenia substytucyjnego są w dalszym ciągu w trakcie 
klinicznej oceny.

Celem pracy jest ocena wyników leczenia operacyjnego pierwszej 
w polskim piśmiennictwie kohorty chorych z wrodzonym niedo-
borem czynnika VII oraz określenie skuteczności i bezpieczeństwa 
rekombinowanego aktywnego czynnika VII w zabezpieczeniu he-
mostazy okołooperacyjnej w zastosowanych przez nas schematach 
leczenia substytucyjnego. 

MATERIAŁ I METODY

Od stycznia 2002 do grudnia 2017 r. 22 chorych z niedoborem 
czynnika VII (12 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 22–70 lat (średnio 
44,8) zostało poddanych leczeniu chirurgicznemu. U wszystkich 
niedobór czynnika VII został zdiagnozowany wcześniej. Spośród 
22 chorych u 15 stwierdzono aktywność czynnika VII poniżej 10% 

(range 20-56) μg/kg b.w., total daily dose 186 (136-303) µg/kg b.w., total dose of rFVIIa - 15.2 (12-112) mg. In patients with FVII 
activity 10-25% the doses were 21.2 (15-31), 117 (46-271) µg/kg b.w. and 9.1 (6-17) mg respectively. 

  Conclusions: Surgery in patients with congenital factor VII deficiency can be safely and efficiently performed with rFVIIa as 
substitutive treatment securing perioperative hemostasis.

KEYWORDS:  congenital factor VII deficiency, surgery, recombinant activated factor VII
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racyjne i powikłania krwotoczne. W celu zwiększenia w osoczu 
aktywności czynnika VII zapewniającego poziom hemostatyczny 
stosowano do niedawna preparaty takie jak: osocze świeżo mro-
żone (fresh frozen plasma, FFP), koncentraty zespołu protrombi-
ny (prothrombin complex concentrates, PCC) i osoczopochodny 
koncentrat czynnika VII (plasma-derived factor seven, pd-FVII) 
[8]. Osocze świeżo mrożone stwarza ryzyko transmisji infekcji wi-
rusowej, grozi przeciążeniem krążenia i rozwojem zespołu ostrego 
poprzetoczeniowego uszkodzenia płuc (transfusion related acu-
te lung injury, TRALI). Koncentraty zespołu protrombiny zawie-
rające czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X oraz osoczopochodny 
koncentrat czynnika VII cechują sie dużym potencjałem trom-
bogennym [7, 9]. Dlatego też uważa się, że rFVIIa jest obecnie 
leczeniem substytucyjnym z wyboru w zabezpieczeniu operacji 
chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII. Pomimo dość 
szerokiego jego zastosowania dane w piśmiennictwie dotyczące 
dawkowania rFVIIa i schematu leczenia są skąpe [10, 11]. Powo-
dem jest niewielkie doświadczenie poszczególnych ośrodków w 
leczeniu chorych chirurgicznych. Publikowane serie dotyczą naj-
częściej niewielkiej liczby przypadków, w większości małych za-
biegów chirurgicznych [3, 4, 5]. Największą liczbę operowanych 
chorych, u których zastosowano rFVIIa jako leczenie substytu-
cyjne, obejmuje wieloośrodkowy, międzynarodowy rejestr STER 
(Seven Treatment Evaluation Registry) [12]. W 2017 r. rejestr obej-
mował 95 chorych, u których wykonano 110 zabiegów operacyj-
nych, w tym 61 większych i 49 mniejszych [13]. Do rejestru zostali 
włączeni chorzy poddani operacjom z różnych dziedzin chirurgii 
(kardiochirurgii, neurochirurgii, ginekologii, ortopedii, urologii, 

rFVIIa w dodatkowej dawce 2 mg (20 µg/kg mc.). U pozostałych 
chorych obserwowano prawidłową hemostazę śródoperacyjną, 
nie występowały też żadne krwotoczne powikłania pooperacyj-
ne. Stwierdzono natomiast inne powikłania u 2 chorych. U jednej, 
z poziomem czynnika VII 3%, w 9. dobie po hemikolektomii lewo-
stronnej z powodu raka i jednoczesnej splenektomii wskutek jatro-
gennego uszkodzenia, wystąpiło masywne krwawienie z wrzodu 
dwunastnicy powikłane (w wyniku wymiotów) pęknięciem błony 
śluzowej wpustu (zespół Mallory’ego-Weissa) na długości 1,5 cm. 
Obie powyższe zmiany nastrzyknięto dwukrotnie endoskopowo 
adrenaliną i alkoholem etylowym absolutnym, uzyskując trwałe 
zatrzymanie krwawienia. Pacjentka wymagała przetoczenia 6 jed-
nostek KKCz. Kontrolne badanie endoskopowe wykazało zagojenie 
pęknięcia wpustu i znaczne zmniejszenie owrzodzenia dwunast-
nicy. U innego chorego, po laparotomii zwiadowczej z powodu 
niedrożności mechanicznej jelit wywołanej zrostami, które uwol-
niono, zaobserwowano zakażenie rany pooperacyjnej. W wyniku 
tych powikłań chorzy byli dłużej leczeni substytucyjnie przy użyciu 
rFVIIa (odpowiednio 28 i 30 dni). U żadnego pacjenta nie doszło 
do powikłań w postaci zakrzepicy żylnej czy zatorowości płucnej 
w czasie hospitalizacji, a także w czasie 30-dniowej obserwacji.

OMÓWIENIE

Nieprawidłowo prowadzone leczenie substytucyjne w okresie 
okołooperacyjnym u chorych z wrodzonym niedoborem czynni-
ka VII może powodować niekontrolowane krwawienie śródope-

Tab. I.  Przetoczenia rFVIIa u poszczególnych operowanych chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII poniżej 1% normy (n = 17).

RODZAJ OPERACJI LICZBA OPERACJI CAŁKOWITA DAWKA 
(μG/KG MC.)

ŚREDNIA DAWKA DOBOWA 
(μG/KG MC.)

CAŁKOWITA DAWKA rFVIIa 
(mg)

Cholecystektomia 
laparoskopowa

6 148; 148; 148; 154; 154; 170 30; 30; 30; 33; 30; 28 12; 12; 12; 12; 12; 17

Cholecystektomia klasyczna 1 250 36 17

Hemikolektomia lewostronna 1 1697* 56 112*

Proktokolektomia 1 364 20 39

Laparotomia zwiadowcza
(wycięcie guza/niedrożność)

2 303; 794* 28; 22 20; 85*

Operacja przepukliny 
pachwinowej (Licht.)

1 140 33 12

Strumektomia 3 176; 136; 137 30; 34; 33 12; 12; 15

Wycięcie żylaków k. dolnych 
(sp. Babcocka)

2 143; 185 30; 30 12; 12

Średnio (zakres) 186 (136–303) 31,3 (20–56) 15,2 (12–112)

Objaśnienia: * – pacjenci z powikłaniami (nie uwzględniono ich w wyliczeniu całkowitej i średniej dawki dobowej rFVIIa).

Tab. II.  Przetoczenia rFVIIa u poszczególnych operowanych chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII w granicach 10–25% normy (n = 9).

RODZAJ OPERACJI LICZBA OPERACJI CAŁKOWITA DAWKA 
(μG/KG MC.)

ŚREDNIA DAWKA DOBOWA 
(μG/KG MC.)

CAŁKOWITA DAWKA rFVIIa 
(mg)

Cholecystektomia 
laparoskopowa

2 94; 170 15; 28 7,2; 17

Operacja przepukliny 
pachwinowej (spos. 
Lichtenstein/TEP)

2 92; 271 15; 23 6; 19

Strumektomia 4 94; 46; 92; 92 17; 23; 31; 23 7,2; 6; 6; 6

Wycięcie żylaków k. dolnych 
spos. Babcocka

1 99 16 7,2

Średnio (zakres) 117 (46–271) 21,2 (15–31) 9,1 (6–17)
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µg/kg mc. w niedoborze czynnika VII poniżej 1% i 21,2 µg/kg mc. 
w niedoborze na poziomie 10–25% są zgodne z podawanymi przez 
innych autorów [2, 4, 5]. Również dawki całkowite, odpowiednio 
186 µg/kg mc. i 117 µg/kg mc., nie odbiegają od stosowanych przez 
innych autorów [17, 18]. rFVIIa był w naszej ocenie dobrze tolero-
wany przez chorych, nie stwierdzono też żadnych objawów niepo-
żądanych. Nie stosowano żadnej profilaktyki przeciwzakrzepowej, 
a jedynie wczesne uruchamianie chorych (w 1. dobie).

Zastosowanie przez nas dawek rFVIIa w odstępach 12-godzinnych 
w dniu operacji i w 1. dobie w dużych zabiegach operacyjnych w 
jamie brzusznej wymaga korekty ze względu na dostrzeżone obja-
wy skazy u jednego chorego. Wydaje się, że optymalnym rozwią-
zaniem w przyszości będzie podanie przed operacją dawki 30 µg/
kg mc., a następnie dwóch dawek co 8 godzin – 15 µg/kg mc. lub 
30 µg/kg mc., w zależności od ciężkości skazy, rozległości zabiegu 
operacyjnego i hemostazy śródoperacyjnej.

Uważamy, że chorzy z wrodzonym niedoborem czynnika VII ze 
względu na ryzyko krwawień i powikłań zakrzepowych powinni 
być operowani w referencyjnych ośrodkach dysponujących mul-
tidyscyplinarnym zespołem lekarzy specjalizujących się w diagno-
styce i leczeniu zaburzeń krzepnięcia.

laryngologii), biopsjom endoskopowym oraz zabiegom operacyj-
nym z chirurgii ogólnej. Z zakresu tej ostatniej dziedziny wyko-
nano łącznie 23 operacje, w tym 18 większych i 8 mniejszych. Na 
podstawie danych rejestru wykazano, że w przedstawionych dzie-
dzinach chirurgii rFVIIa zabezpiecza przed powikłaniami krwo-
tocznymi 95% chorych [13]. W konkluzji autorzy zalecają w celu 
zapewnienia hemostazy dawkę jednorazową 20 µg/kg mc., którą 
należy powtórzyć 8–10 razy. Nie określają jednak częstości poda-
wania dawek ani czasu leczenia substytucyjnego. 

Niektórzy autorzy rekomendują podawanie rFVIIa co 3–4 godziny 
w 1. i 2. dobie pooperacyjnej ze względu na czas półtrwania czyn-
nika VII wynoszący 4 godziny [4, 14], inni – co 8 lub 12 godzin 
[2, 15]. Schulman i wsp. [16] oraz Tran i wsp. [9] sugerują poda-
wanie rFVIIa w ciągłym wlewie dożylnym. 

Zaproponowany przez nas schemat leczenia okazał się skuteczny, 
chociaż w jednym przypadku w czasie operacji zauważono objawy 
skazy wymagające podania trzeciej w ciągu doby dawki rFVIIa. Kie-
rując się powyższym doświadczeniem, u chorej poddanej kolejnej 
dużej operacji (hemikolektomii lewostronnej) w dniu zabiegu oraz 
w 1. i 2. dobie pooperacyjnej podano dawki 37 µg/kg mc. trzykrotnie 
w ciągu doby. Zastosowane przez nas średnie dawki dobowe 31,3 
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