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Wp³yw inhalacji drobnocz¹steczkowej heparyny na wybrane
parametry uk³adu krzepniêcia u osób z astm¹ oskrzelow¹
ARTUR KWANIEWSKI /1, MARYLA KRASNOWSKA /2, BEATA KORBUSZEWSKA-GONTARZ /1
/1
/2

Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych i Alergologii Szpitala ZOZ, ul.Bema 5, 59-300 Lubin
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii AM, ul.Traugutta 57/59, 50-417 Wroc³aw
U 11 chorych na astmê oskrzelow¹ oraz u 10 chorych z prawid³owym uk³adem oddechowym (grupa odniesienia) w ci¹gu
6 dni stosowano inhalacyjnie drobnocz¹steczkow¹ heparynê-nadroparynê. Dwukrotnie w ci¹gu dnia podawano j¹ przez nebulizator po 15 tys.j. Wyjciowo oraz w 3 i 6 dniu stosowania inhalacji wykonywano pomiary niektórych wskaników uk³adu
krzepniêcia: APTT, fibrynogenu, p³ytek krwi, aktywnoci anty Xa. Podobne badania przeprowadzono w 7,8 i 9 dobie, gdy ju¿
nie stosowano heparyny. Nadroparyna nie wp³ywa³a na czas APTT, fibrynogen i p³ytki krwi w obu grupach, natomiast
powodowa³a wzrost aktywnoci anty Xa w osoczu wszystkich badanych. W grupie chorych na astmê aktywnoæ ta by³a
ni¿sza, lecz utrzymywa³a siê d³u¿ej ni¿ w grupie kontrolnej. Ró¿nice miêdzy grupami by³y statystycznie istotne. Autorzy
przypuszczaj¹, ¿e stan zapalny luzówki oskrzeli powoduje gorsze wch³anianie heparyny.
S³owa kluczowe: heparyna drobnocz¹steczkowa w inhalacji, uk³ad krzepniêcia, astma oskrzelowa

Heparyna (H) ma utrwalon¹ opiniê co do skutecznoci w profilaktyce i terapii szeregu schorzeñ, opart¹ na
jej dzia³aniu przeciwkrzepliwym [15]. Od kilkunastu lat
uczeni zajmuj¹ siê badaniami eksperymentalnymi, w tym
równie¿ klinicznymi, z zastosowaniem H, uwzglêdniaj¹cej
jej wielorakie pozaantykoagulacyjne w³aciwoci. Chodzi
tu miêdzy innymi o wp³yw na cianê naczyñ ¿ylnych i têtniczych, luzówkê oskrzeli, nowotworzenie naczyñ, hamowanie przerzutów nowotworowych oraz wp³yw na
reakcje immunologiczne i procesy zapalne [4,7,14].
Bowler i wsp. [3] wykazali, ¿e H stosowana do¿ylnie hamuje natychmiastow¹ reakcjê na antygeny w obrêbie skóry oraz w p³ucach po stosowaniu w inhalacji.
Ahmed i wsp. [1] stosuj¹c H w inhalacji u owiec, uzyskali
prewencyjne dzia³anie przed bronchospazmem wysi³kowym oraz w badaniach in vitro wykazali dzia³anie hamuj¹ce IgE-zale¿n¹ degranulacjê mastocytów [2]. Dzia³anie
przeciwzapalne H jest wielorakie, pocz¹wszy od hamowania uwalniania mediatorów z komórek efektorowych
(mastocytów) poprzez wp³yw na czynniki wzrostu, cz¹stki adhezyjne (hamowanie L- i P-selektyn [19]), angiogenezê i na koniec hamowanie akumulacji eozynofilów [20].
Zgodnie z naszymi zainteresowaniami zajêlimy siê
przeciwzapalnym i przeciwalergicznym dzia³aniem tego
proteoglikanu w astmie oskrzelowej. Poniewa¿ w astmie
praca sponsorowana przez grant KBN nr: 4P05B08013

terenem zapalnie zmienionym s¹ oskrzela, uzasadnionym
jest stosowanie heparyny dooskrzelowo, tj w inhalacji,
podobnie jak w przypadku terapii inhalacyjnej innymi lekami.
Badania nad wp³ywem H na nadreaktywnoæ
oskrzeli i zmiany obturacyjne by³y ju¿ przeprowadzane
wczeniej, zarówno u zwierz¹t jak i ludzi. Najczêciej jednak by³y to eksperymenty przeprowadzane na ostro
z jednorazowym zastosowaniem H. Po badaniach dowiadczalnych na zwierzêtach [9,10,12], w których wykazano korzystne dzia³anie H na zapalnie zmienione
oskrzela, zastosowano j¹ równie¿ u ludzi z zadawalaj¹cym efektem klinicznym [18].
Celem obecnego badania by³o przeledzenie zachowania siê niektórych czynników uk³adu krzepniêcia u osób
otrzymuj¹cych przewlekle inhalacje H. Poniewa¿ wiadomo, ¿e H reaguje zarówno z zapalnymi komórkami dróg
oddechowych, jak i substancjami bia³kowymi (mediatory), st¹d prawdopodobieñstwo, ¿e jej dzia³anie ogólne po
wch³oniêciu siê ze luzówki oskrzeli, mo¿e byæ inne u osób
z chorobami dróg oddechowych i bez nich. Dlatego celem pracy by³o równie¿ porównanie wskaników ogólnego dzia³ania H, w tym wypadku przeciwkrzepliwego,
u chorych z astm¹ i bez schorzeñ p³uc.

 "
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MATERIA£ I METODY
Badaniami objêto 21 osób, w tym 16 mê¿czyzn
i 5 kobiet w wieku od 24 do 61 lat (rednia wieku 45).
Byli to chorzy leczeni w Oddziale Chorób Wewnêtrznych
i Alergologii Szpitala im. Jana Jonstona w Lubinie.
Zbadano dwie grupy chorych: pierwsz¹ stanowi³o
11 osób z rozpoznan¹ astm¹ oskrzelow¹ (ao), drug¹ 
10 osób bez schorzeñ uk³adu oddechowego. W grupie I
u 5 chorych astmê atopow¹ rozpoznano na podstawie dodatnich testów skórnych i wywiadu osobniczego. Chorzy
w jednej, jak i drugiej grupy nie mieli przeciwskazañ do
leczenia heparyn¹.
W grupie pierwszej (I) by³y 3 kobiety i 8 mê¿czyzn
z astm¹ oskrzelow¹ o lekkim i rednio-ciê¿kim przebiegu.
Do badañ kwalifikowano osoby w stabilnej fazie choroby, u których FEV1 by³o wiêksze od 70 % normy lub powy¿ej 1,5 litra. Równie¿ leczenie by³o ustabilizowane i nie
ulega³o zmianie w czasie dowiadczenia, a opiera³o siê na
β2-mimetykach krótko dzia³aj¹cych i o przed³u¿onym dzia³aniu; czêæ osób stosowa³a inhalacyjne steroidy.
W grupie drugiej (II) wród 10 osób ze schorzeniami uk³adu sercowo-naczyniowego by³o 8 mê¿czyzn i 2 kobiety, w tym 4 osoby z mia¿d¿yc¹ zarostow¹ têtnic koñczyn dolnych, 2 osoby z chorob¹ niedokrwienn¹ serca,
2 osoby z dwoma wymienionymi chorobami oraz 2 osoby
z cukrzyc¹ .

- Aktywnoæ antyXa oznaczano w osoczu z cytrynianem u¿ywaj¹c zestaw COATEST LMW Heparin/
Heparin firmy CHROMOGENIX u¿ywaj¹c analizatora koagolologicznego j/w zgodnie z oryginalnym firmowym przepisem.
U pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ prowadzono codzienny monitoring szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF).
Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej
w oparciu o program STATISTICA wykorzystuj¹c test
T-studenta oraz MANN WITHNEYa.
WYNIKI
Lek by³ dobrze tolerowany przez wszystkich badanych. Nie obserwowano niekorzystnego dzia³ania ubocznego. Wartoci czasu APTT, stê¿enia fibrynogenu oraz
liczby p³ytek krwi by³y podobne w obu grupach, bez istotnych statystycznie ró¿nic. Leczenie heparyn¹ nie spowodowa³o zmian tych wyników (tab. I).
Tabela I. Czas APTT, poziom stê¿enia fibrynogenu oraz liczba
p³ytek krwi u osób z astm¹ oskrzelow¹ (Grupa I) i bez schorzeñ
obturacyjnych oskrzeli (Grupa II)
Grupa I

METODY BADAÑ
U wszystkich badanych podawano heparynê drobnoczasteczkow¹  nadroparynê  FRAXIPARINE firmy
Sanofi w ampu³ko-strzykawkach po 0,6 ml czyli 15 000 j.
Heparynê stosowano w nebulizatorze PORTA-NEB
rozcieñczaj¹c lek w 2,4 ml 0.9 % NaCl, 2 x w ci¹gu doby
przez 6 dni; badani inhalowali w ca³oci 3,0 ml roztworu.
Dobowo otrzymywali 30 000j. H.
Badania uk³adu krzepniêcia dokonywano w nastêpuj¹cych dniach: 1, 3, 6, 7, 8, 9. Materia³ pobierano zawsze rano na czczo o godz. 8.00. Wykonywano nastêpuj¹ce badania: czas kaolinowo-kefalinowy czyli czas czêciowej generacji tromboplastyny - APTT, stê¿enie fibrynogenu, ocenê liczby p³ytek krwi oraz aktywnoci anty
Xa osocza.
Stosowano nastêpuj¹ce metody:
- czas APTT mierzono manualnie wed³ug metodyki podanej przez £opaciuka [16].
- poziom fibrynogenu oceniano metod¹ opisan¹ przez
Claussa, Stosowano odczynnik  test FIBRIQUICK
 ORGANON TEKNIKA, Pomiar automatycznym
analizatorem koagulologicznym COAG-A-MATEMTX ORGANON TEKNIKA.
- liczbê p³ytek krwi oznaczano metod¹ konduktometryczn¹, krew pobierano na EDTAK2, pomiar automatycznym analizatorem hematologicznym SYSMEX
K-4500-3 DIFF
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W czasie badania prowadzono codzienne oznaczanie wartoci PEF (tab. II). Nie wykazano istotnych ró¿nic tego wskanika w czasie i po leczeniu heparyn¹.
W tabeli III podane s¹ rednie aktywnoci anty Xa
osocza przed rozpoczêciem leczenia (doba pierwsza),
w trakcie leczenia heparyn¹ (doba 3 i 6) oraz w kolejnych dniach, gdy heparyna nie by³a ju¿ stosowana (7,8 i 9
dzieñ).
Aktywnoæ anty Xa jest przyjêt¹ miar¹ iloci
zastosowanego leku. Poziom terapeutyczny zastosowanej
heparyny drobnocz¹steczkowej mieci siê w przedziale
od 0,05 do 0,20 jednostek anty Xa. Aktywnoæ anty Xa
zachowywa³a siê odmiennie w obu grupach badanych.
Aczkolwiek inhalacje H spowodowa³y wzrost aktywnoci
tego czynnika w osoczu wszystkich badanych, to jednak
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Tabela II. Wartoci PEF rannego i zmiennoæ w ci¹gu dnia
w badanej grupie pacjentów z astm¹ oskrzelow¹.

 #

aktywnoæ antyXa (%)

DYSKUSJA
W roku 1995 Martineau i Vaughan, dokonuj¹c przegl¹du badañ dotycz¹cych zastosowania H w astmie po1 doba badania
6 doba badania
9 doba badania
stawili m. in. takie pytania: jaka jest optymalna dawka H
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
w inhalacji? Jakie s¹ d³ugotrwa³e niekorzystne skutki inrano zmiennoæ
rano zmiennoæ ranozmiennoæ
halacji H? [17]. Mimo, ¿e up³ynê³o kilka lat, w czasie których utrzymywa³o siê zainteresowanie stosowaniem H
(%)
(%)
(%)
w leczeniu astmy, nie uzyskano satysfakcjonuj¹cych od293,46 20,43
298,34
64,34 305,00 41,28
powiedzi na powy¿sze pytania. Dobrze znane s¹ nato±
±
±
±
±
±
miast powik³ania leczenia przeciwkrzepliwego, oprócz skazy krwotocznej, najczêciej wystêpuj¹cej przy stosowa74,96
38,90
121,02
57,16
84,43 60,32
niu heparyny niefrakcjonowanej (standardowej -HS), dotyczy to równie¿ osteoporozy, trombocytopenii, hipoaldosteronizmu, reakcji uczuleniowych czy przejciowego ³yTabela III. Aktywnoæ antyXa osocza u osób z astm¹ oskrzelow¹ sienia [15]. Powa¿nym problemem jest immunologiczna
(grupa I) i w grupie odniesienia (grupa II)
ma³op³ytkowoæ (HIT-heparin induced thrombocytopenia), gdy¿ paradoksalnie ³¹czy siê ze zmianami zakrzeGrupa 1 doba 3 doba 6 doba 7 doba 8 doba 9 doba
powo-zatorowymi [15]. Stany te, a g³ównie osteoporoza,
I
Poni¿ej 0,1 0,134
0,132
0,14
0,12
0,118
wystêpowa³y po d³ugotrwa³ym, wielomiesiêcznym stoso± 0,022 ± 0,031 ± 0,023 ± 0,01 ± -0,01
waniu H. Nale¿y zanotowaæ, ¿e H drobnocz¹steczkowa
maj¹ca wiele walorów, nie jest wolna od niekorzystnych
nastêpstw.
II
Poni¿ej 0,1 0,164
0,196 0,176
0,15
0,086
W trakcie przedstawianego dowiadczenia u ¿ad± 0,51 ± 0,11 ± 0,69 ± 0,03 ± 0,03
nego z badanych nie obserwowano efektów ubocznych
stosowanej H. Chorzy bardzo dobrze znosili inhalacje, a naAnaliza
p=0,03
NS
NS p=0,0007 p=0,003 wet czuli siê lepiej (mniejsza dusznoæ). Jednak g³ównym
statystyczna
celem badania by³a ocena dzia³ania ogólnego H po jej podaniu inhalacyjnym. Z badañ naszych wynika, ¿e H wch³aNS - ró¿nice statystycznie nieistotne
nia siê z dróg oddechowych i wywiera dzia³anie ogólne
u chorych na astmê aktywnoæ ta by³a mniejsza, i to przeciwkrzepliwe. O wch³anianiu siê H ze luzówki
w sposób statystycznie znamienny, od grupy kontrolnej, oskrzeli wiadomo ju¿ od dawna. Pierwsze doniesienia o ponatomiast utrzymywa³a siê d³u¿ej. Po 3 dniach od dawaniu heparyny drog¹ wziewn¹ przedstawi³ Jaques [8],
zaprzestania inhalacji H, tj. w 9 dobie dowiadczenia, który stwierdzi³, ¿e jednorazowa inhalacja HS w dawce
wartoci anty Xa w grupie kontrolnej zmniejszy³y siê do 8mg/kg wagi cia³a powoduje obni¿enie krzepniêcia krwi
wyjciowych; w grupie chorych utrzymywa³y siê w ci¹gu 7-10 dni.
w zakresie poziomu terapeutycznego w odniesieniu do
Skutecznoæ heparyny podawanej w drodze inhadzia³añ antykoagulacyjnych. Ró¿nice miêdzy grupami by³y lacji wykazali Zawilska i wsp. [21]. Udowodnili oni skustatystycznie istotne. Rycina 1 przedstawia zmiany tecznoæ jednorazowej inhalacji heparyny standardowej
aktywnoci anty Xa w obu badanych grupach w kolejnych w dawce 800 UI/kg w.c. u pacjentów w profilaktyce zadniach dowiadczenia.
krzepicy g³êbokiej ¿y³ koñczyn dolnych.
Ta sama grupa badaczy pod kierunkiem LewanGrupa I
Grupa II
dowskiego [13] porównywa³a skutecznoæ jednorazowej
inhalacji heparyny standardowej (w dawce 800 IU/kg
m.c.) z heparyn¹ drobnocz¹steczkow¹ (Fraxiparine) podawan¹ w dawce 720 U anty Xa IC/kg m.c. Skutecznoæ leku badano poziomem aktywnoci antyIIa w przypadku heparyny standardowej (HS) i aktywnoci antyXa
dla H drobnoczasteczkowej (LMWH). Stwierdzono, ¿e
jednorazowe podanie leku w nebulizacji powoduje dzia³anie przeciwkrzepliwe, które szybciej ujawnia siê w przy0
3
6
7
8
9
padku HS, o dwa dni póniej w przypadku LMWH.
Dzieñ badania
Wybór zastosowanej przez nas dawki H (30 tys j.
Ryc. 1. Zmiana aktywnoci antyXa w kolejnych dniach stosowania nadroparyny w nebulizacji w dwóch grupach: grupa I pro die) wydaje siê byæ doæ arbitralnym, a wynika to
(astma oskrzelowa ), grupa II (schorzenia uk. sercowo-naczy- z faktu, ¿e nie znamy precedensowych badañ, w których
niowego )

 $
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drobnocz¹steczkowa H by³aby stosowana przewlekle
w inhalacji. Opieralimy siê na pewnych wskazówkach
z pimiennictwa, jak te¿ na w³asnych dowiadczeniach.
Z eksperymentu na szczurach wynika, ¿e H dzia³a przeciwzapalnie w doæ du¿ym zakresie dawek. Poniewa¿
celem badania by³a ocena wskaników uk³adu krzepniêcia po inhalacyjnym podaniu leku, zastosowano go w stosunkowo du¿ej dawce.
H jest zwi¹zkiem o wielorakim dzia³aniu, ró¿ne
mechanizmy jej aktywnoci maj¹ równie¿ znaczenie
w przypadku dzia³añ antykoagulacyjnych. Nale¿¹ do nich:
aktywacja antytrombiny III i kofaktora II heparyny, uwalnianie z endogennych glikozaminoglikanów na powierzchni
ródb³onka inhibitora drogi krzepniêcia zale¿nej od czynnika tkankowego (TFPI) [1], jak i dzia³ania przeciwzapalne, przeciwuczuleniowe i przeciwastmatyczne [2,6,9,14].
Oceniaj¹c niektóre czynniki uk³adu krzepniêcia u osób przewlekle inhaluj¹cych H, stwierdzono w przedstawionym badaniu ró¿nicê w dzia³aniu H miêdzy grup¹ kontroln¹ a chorymi z astm¹ oskrzelow¹. Nie wiemy jaka
jest tego przyczyna. Wydaje siê doæ prawdopodobnym,
¿e jest ona spowodowana procesem zapalnym tocz¹cym
siê w oskrzelach, który to proces spowalnia i os³abia wch³anianie siê H. Nadroparyna reaguje z komórkami zapalnymi obecnymi w drogach oddechowych  makrofagami,
neutrofilami, limfocytami; st¹d jej s³absze ogólne dzia³anie antykoagulacyjne. Godnym zanotowania jest fakt, ¿e
w badaniach in vitro H mia³a inne dzia³anie chemotaktyczne w stosunku do leukocytów krwi obwodowej u cho-

rych na astmê oskrzelow¹ ni¿ u osób zdrowych [11].
Wp³yw H na komórki zapalne oskrzeli, mediatory, enzymy [6], warunkuje jej dzia³anie miejscowo przeciwzapalne. Heparyna wp³ywa modyfikuj¹co na ró¿ne czynniki
wzrostu, cz¹stki adhezyjne, bia³ka kationowe etc. Jej w³aciwoci fizyko-chemiczne powoduj¹, ¿e oblepia, wyciela tkanki, ale te¿ reaguje z ró¿nymi strukturami na
zasadzie przeciwnych ³adunków elektrycznych. Heparyna drobnocz¹steczkowa s³abiej ³¹czy siê z komórkami
(makrofagami, ródb³onkiem) ni¿ standardowa [5], dlatego w inhalacji nale¿y stosowaæ wiêksze jej dawki. Ale
z kolei taki mechanizm w rezultacie mo¿e powodowaæ
lepszy efekt dzia³ania miejscowego HS. Zagadnienie to
wymaga dalszych badañ.
Podsumowuj¹c, przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e drobnocz¹steczkowa heparyna-nadroparyna (Fraxiparine) podawana w inhalacji w dawce 30000j/dobê
przez 6 dni nie wp³ywa³a na czas APTT, liczbê p³ytek
krwi i poziom fibrynogenu zarówno u osób z astma oskrzelow¹, jak i w grupie kontrolnej. Nadroparyna zwiêksza³a
aktywnoæ anty Xa osocza w sposób znamienny w obu
badanych grupach. U chorych na astmê dzia³anie to by³o
s³absze i utrzymywa³o siê d³u¿ej; ró¿nice miêdzy grupami
by³y statystycznie istotne. Nadroparyna podawana w drodze inhalacji by³a dobrze tolerowana przez osoby z astm¹
i nie obserwowano u nich zaburzeñ wentylacji monitorowanych wartociami PEF.
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Effect of inhalation of low molecular weight heparin on some blood clotting parameters in
patients with bronchial asthma
ARTUR KWANIEWSKI, MARYLA KRASNOWSKA, BEATA K ORBUSZEWSKA-GONTARZ
Summary
Low molecular weight heparin (nadroparin) in nebulization as an additional treatment was applied in 11 patients with bronchial asthma
and chronic obstructive pulmonary disease as well as in 10 healthy controls. Heparin was nebulized twice a day, 15 kU per dose. At the
beginning of the study and after 3 and 6 days of heparin treatment several parameters of the blood clotting were estimated both in treated
and non-treated groups (e.g., APTT, fibrinogen, platelets, anti-Xa activity). Similar parameters were measured after 7, 8 and 9 days,
although heparin was no longer administered at that time. Nadroparin increased serum anti-Xa activity in all subjects. This change was
less pronounced in asthmatics, but tended to last longer than in controls (p<0.05). No changes in other estimated parameters were
observed. Alergia Astma Immunol 2000; 5(2): 123-127
Key words: LMWHeparin inhalation, blood clotting, bronchial asthma

