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Streszczenie
Autorzy przedstawiają przypadek 47−letniego mężczyzny leczonego z powodu przewlekłego niedokrwienia koń−
czyn górnych i dolnych o ciężkim przebiegu. Wykonane badania dodatkowe wskazały na chorobę Buergera ze
współistniejącym niedoborem białka C jako przyczynę obserwowanych objawów (Adv Clin Exp Med 2006, 15,
2, 379–382).
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Abstract
We present a case of 47−year−old man suffering from severe chronic upper and lower extremities ischemia.
Accessory investigations indicated Buerger disease coexisting with protein C deficiency as a reason of the observed
symptoms (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 2, 379–382).
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Choroba Buergera (synonimy: choroba Wini−
wartera−Buergera, zakrzepowo−zarostowe zapale−
nie naczyń, thromboangiitis obliterans) jest choro−
bą zapalną naczyń, niezwiązaną z powstawaniem
zmian miażdżycowych, dotyczy najczęściej mło−
dych mężczyzn, palaczy tytoniu. Proces zapalny
obejmuje zazwyczaj średnie i małe tętnice oraz ży−
ły kończyn dolnych, w części przypadków rów−
nież kończyn górnych [1]. Według niektórych do−
niesień choroba występuje w Polsce [2] z często−
ścią 8,1/100 000 osób. Podstawowe objawy to ból
spoczynkowy (89% osób), owrzodzenie niedo−
krwienne (85%) i zakrzepowe zapalenie żył po−
wierzchownych (62%), które może poprzedzać
ujawnienie się choroby; objaw Raynauda obser−
wowano u 10% pacjentów [2].

Wrodzony niedobór białka C jest jednym
z głównych przyczyn trombofilii, prowadzącej do
występowania żylnej choroby zakrzepowo−zatoro−
wej. Uszkodzenie to dotyczy 0,2–0,4% populacji
ogólnej [3].

Autorzy przedstawiają przypadek 47−letniego

pacjenta, przez wiele lat leczonego z powodu cho−
roby Buergera o ciężkim przebiegu, u którego
w badaniach laboratoryjnych układu krzepnięcia
wykazano niedobór białka C. 

Opis przypadku

47−letni mężczyzna został przyjęty do Kliniki
Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetolo−
gii Akademii Medycznej we Wrocławiu z powodu
zmian martwiczych w obrębie lewego kciuka. Wy−
wiad chorobowy wskazywał, że pacjent był hospi−
talizowany w 1990 r. z powodu zakrzepicy żył głę−
bokich kończyny dolnej lewej. Rok później na
kończynie dolnej lewej, w obrębie kostki przy−
środkowej pojawiło się owrzodzenie. Ponieważ
stosowane leczenie dermatologiczne okazało się
nieskuteczne (owrzodzenie powiększało się, poja−
wiła się sącząca treść ropna), w 1993 r. podjęto
próbę pokrycia rany przeszczepem skórnym.
W wykonanej arteriografii w obrębie tętnic koń−



czyn dolnych ustalono zmiany o charakterze miaż−
dżycy zarostowej. Z powodu pogorszającego się
stanu miejscowego, nasilonych dolegliwości bólo−
wych i nieskuteczności dotychczasowego leczenia
w październiku 1996 r. wykonano amputację
podudzia lewego. W 1998 r. w obrębie powierzch−
ni przyśrodkowej prawego podudzia pojawiło się
owrzodzenie, które stopniowo powiększało się, aż
do połowy obwodu podudzia. Dwa miesiące przed

zgłoszeniem się do Kliniki pojawił się obrzęk
i maceracja naskórka paliczka dalszego lewego
kciuka.

Przy przyjęciu do Kliniki w lutym 2004 r. stan
ogólny był dobry. Przedmiotowo stwierdzono stan
po amputacji podudzia lewego, wyczuwalne tętno
w pachwinach, suchą martwicę z zaczerwienie−
niem i obrzękiem segmentu dystalnego kciuka le−
wego (ryc. 1), duże, czyste owrzodzenie podudzia
prawego (ryc. 2). W badaniach dodatkowych od−
czyny Waalera−Rossego i lateksowy, miana prze−
ciwciał przeciwjądrowych (ANA), antyfosfoli−
pidowych i przeciwko cytoplazmie neutrofilów
c−ANCA były prawidłowe. Wykluczono obecność
krioglobulin. Enzymy wątrobowe utrzymywały
się w granicach normy. Z materiału pobranego
z kciuka wyhodowano Enteroccocus foecalis.
Wdrożone postępowanie miejscowe oraz leczenie
ogólne za pomocą sulodeksydu i antybiotyku zgo−
dnie z wynikiem antybiogramu spowodowało po−
prawę stanu miejscowego – brzeżne naskórkowa−
nie owrzodzenia i ograniczenie martwicy kciuka.
Konsultujący chirurg naczyniowy zaproponował
wykonanie sympatektomii piersiowej, na którą
chory nie wyraził zgody. Martwica uległa samoist−
nej demarkacji po 5 miesiącach.

Przyczyną następnej hospitalizacji we wrze−
śniu 2004 r. było nagłe pogorszenie stanu miejsco−
wego – pogłębienie i powiększenie owrzodzenia
na prawej kończynie dolnej, które sięgało do tyl−
nej powierzchni podudzia, oraz obrzęk stopy
z martwicą V palca i owrzodzeniami na I i II pal−
cu (ryc. 3). Występowało również prawostronne
powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych.
W badaniu mikrobiologicznym posiewu z rany
wyhodowano Pseudomonas aeruginosa. W bada−
niu ultrasonograficznym układu żylnego uwidocz−
niono rezydualny zakrzep w prawej żyle udowej
powierzchownej prawej. Z powodu niejasnej etio−
logii choroby poszerzono diagnostykę laboratoryj−
ną o oznaczenie stężenia składowych C3 i C4 do−
pełniacza, przeciwciał SmRNP oraz przesiewowe
testy w kierunku trombofilii (aktywność antytrom−
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Ryc. 1. Sucha martwica z obrzękiem segmentu dystal−
nego lewego kciuka

Fig. 1. Dry necrosis and edema of the distal segment
of the left thumb

Ryc. 2. Rozległe, czyste owrzodzenie prawego podu−
dzia

Fig. 2. Vast, clean ulceration of the right calf

a                                       b

Ryc. 3a, b. Obrzęk stopy z mar−
twicą V palca i owrzodzeniami
I i II palca (a) oraz owrzodzenie
podudzia (b)

Fig. 3a, b. Edema of the foot,
necrosis of the calf, the fifth toe
and ulceration of the first and
second toe (a) and ulceration of
the calf (b)



biny III, oporność na aktywne białko C, białka
C i S). Wykazano zmniejszoną aktywność białka
C (39,6%) oraz patologiczny wynik oznaczenia
oporności na białko C (system ProC Global) –
0,61 NR (norma: 0,69–1,56), w teście potwierdze−
nia z surowicą pozbawioną czynnika V (ProC Glo−
bal Factor V) uzyskano jednak wynik w granicach
normy, co wykluczyło mutację w obrębie czynni−
ka V. Na podstawie badań genetycznych wyklu−
czono mutację genu protrombiny G20210A. Roz−
poznano skazę zakrzepową, do leczenia włączono
heparyny drobnocząsteczkowe, a następnie doust−
ny antykoagulant (acenokumarol), z INR mie−
szczącym się w zakresie 2–3. Ze względu na silne
dolegliwości bólowe i szybko postępujące zmiany
mimo skojarzonej i celowanej antybiotykoterapii,
a także stosowanego leczenia zachowawczego
(owrzodzenie podudzia znacznie powiększyło się,
u podstawy palca V pojawiła się martwica roz−
pływna), ze wskazań życiowych wykonano ampu−
tację udową. Do badania histopatologicznego po−
brano wycinki z brzegu owrzodzenia oraz frag−
ment tętnicy typu mięśniowego. Wynik badania
histopatologicznego potwierdził zakrzepowo−za−
rostowe zapalenie naczyń. Ustalono rozpoznanie
choroby Beurgera ze współistniejącym niedobo−
rem białka C.

Omówienie

Etiologia choroby Buergera – mimo że od jej
opisu minęło ponad 100 lat [4] – pozostaje nieja−
sna. Zwykle zapadają na nią młodzi palacze tyto−
niu, wykazano również częstsze występowanie
choroby u nosicieli alleli HLA−A9, HLA−Bw5,
HLA−B8, B35 i B40 [5]. Niewiele publikacji
wskazuje na występowanie zakrzepowo−zarosto−
wego zapalenia naczyń u osób z zaburzeniami
krzepnięcia usposabiającymi do zakrzepicy – obe−
cności przeciwciał antykardiolipinowych, oporno−
ści na aktywne białko C i niedoboru białka S. Ta−
naka [6] wskazał na możliwość zmniejszonej ak−
tywności fibrynolitycznej pogrubiałej błony
wewnętrznej w odcinku proksymalnym zajętej tęt−
nicy jako czynnika patogenetycznego w rozwoju
choroby Buergera. Masłowski et al. [7] dowiedli
częstszego występowania przeciwciał antykardio−
lipinowych wśród 47 pacjentów z chorobą Buer−
gera w porównaniu z osobami z miażdżycą zaro−
stową i grupą kontrolną. Avcu et al. [8] opisali
przypadek współistnienia mutacji typu Leiden
czynnika V i allelu genu protrombiny
G20210A u 28−letniego pacjenta z chorobą Buer−
gera o ciężkim przebiegu, ze zmianami martwi−
czymi w obrębie palców stóp. Ci sami badacze [9],
analizując 36 przypadków choroby Buergera, po−

twierdzili jedynie częstsze występowanie mutacji
G20210A genu protrombiny u pacjentów z zakrze−
powo−zarostowym zapaleniem naczyń, chociaż
analizowano również mutację typu Leiden oraz
czynnika V 4070 A→G (His 1299 Arg). 

Interpretacja niedoboru białka S u pacjentów
z chorobami zapalnymi wymaga szczególnej
ostrożności, ponieważ białko S krążące we krwi
tworzy kompleks z białkiem wiążącym składową
C4b dopełniacza (C4bBP), którego stężenie
zwiększa się w stanach zapalnych; jedynie 40%
białka S jest niezwiązane i uczestniczy w hamo−
waniu procesów krzepnięcia [10]. Mimo to Atha−
nassiou et al. [11] opisali przypadek choroby Bu−
ergera u palącego pacjenta z niedoborem białka
S, u którego osiągnięto remisję dzięki leczeniu
prostacykliną. W dostępnej literaturze nie spotka−
no doniesienia o współwystępowaniu zakrzepo−
wo−zarostowego zapalenia naczyń i niedoboru
białka C. 

Białko C jest inhibitorem krzepnięcia o krót−
kim okresie półtrwania (około 15 min), wytwa−
rzanym w wątrobie. Po związaniu się z trombo−
moduliną (w obrębie małych naczyń) lub śród−
błonkowym receptorem dla białka C (EPCR,
w obrębie dużych naczyń) w obecności białka
S i fosfolipidów inaktywuje czynniki krzepnięcia
Va i VIIIa oraz PAI−1 [12]. Wrodzony niedobór
białka C może odpowiadać za 3,2% epizodów za−
krzepicy [13]. Wiadomo, że stężenie białka
C zmniejsza się w chorobach wątroby [14].
Wzrost krzepliwości w ciężkiej sepsie spowodo−
wany niedoborem białka C wyraźnie pogarsza ro−
kowanie, za czym przemawia również zwiększo−
na przeżywalność pacjentów, u których zastoso−
wano rekombinowane białko C [15]. Warto
zaznaczyć, że niedobór białka C wpływa na prze−
siewowy test wykrywający oporność na aktywne
białko C z użyciem wyciągu z jadu węża Agki−
strodon contortrix w około 63% przypadków (sy−
stem ProC Global), co obserwowano również
u opisanego pacjenta. O ostatecznym rozpoznaniu
choroby Buergera zadecydował wynik badania hi−
stopatologicznego. W przedstawionym przypadku
na zmiany zapalne w obrębie tętnic nałożyły się
zmiany o charakterze zakrzepowym, wynikające
z niedoboru białka C.

Podsumowanie

W przypadku szybko postępującej choroby
Buergera, mimo stosowanego leczenia zachowaw−
czego oraz eliminacji czynników ryzyka (zaprze−
stania palenia papierosów), należy brać pod uwa−
gę możliwość współistnienia nieprawidłowości
w układzie krzepnięcia – skazy zakrzepowej.
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