
Rola homocysteiny i wybranych czynników krzepnięcia w patogenezie 

zakrzepowo zarostowego zapalenia naczyń 

 

Streszczenie 

Wstęp 

Choroba Buergera (TAO) jest to proces zapalny pęczka naczyniowo-nerwowego, 

który obejmuje wszystkie warstwy ściany naczyniowej. Zakrzepowo-zarostowe 

zapalenie naczyń nie jest chorobą częstą: w populacji polskiej – szacowaną jako 

3,3 / 100 000 (16). Choroba dotyczy ona jednak ludzi młodych, u których groźba utraty 

kończyny jest duża. U 15–25% chorych wykonuje się amputacje kończyn na różnym 

poziomie po pięciu latach trwania choroby. Etiologia choroby jest niejasna. Teoria 

autoimmunologiczna, immunogenetyczna, infekcyjna czy hemostatyczna lub ich 

kombinacje są ciągle dyskutowane. Wielu autorów zgodnie uważa, że uszkodzenie oraz 

dezintegracja warstwy komórek śródbłonka prowadzi do wystąpienia objawów choroby. 

Materiał i metody 

Badaniem objęto 65 osób – 37 z chorobą Buergera (grupa badana) i 28 zdrowych 

ochotników (grupa kontrolna). Chorych kwalifikowano do badania na podstawie 

objawów klinicznych i badania angiograficznego. Badania biochemiczne obejmowały 

oznaczanie stężenia homocysteiny, poziomu aktywności czynników krzepnięcia II, VII, 

IX, X oraz profilu lipidowego a także stężenia cholesterolu całkowitego, lipidów, HDL i 

trójglicerydów w surowicy krwi. Do oznaczenia stężeń homocysteiny użyto metody 

immunofluorescencyjnej. Aktywność czynników krzepnięcia II, VII, IX, X oznaczana 

była w ludzkim osoczu przy pomocy metody koagulometrycznej. Do znaczeń profilu 

lipidowego wykorzystano metodę Allana (cholesterol całkowity, HDL, lipidy) oraz 

Fossatiego (trójglicerydy).  

Wyniki 

Zaobserwowano istotne statystycznie (p<0,05) zwiększone stężenie 

homocysteiny w grupie z TAO w porównaniu z grupą kontrolną (11,95 ± 2,3 vs 

9,85 ± 2,35). Aktywność czynników krzepnięcia II, VII, IX, X u wszystkich chorych była 

obniżona, ale różnice pomiędzy grupą badaną i kontrolną nie były istotne statystycznie. 



Wykazano istotnie statystycznie p<0,05 obniżenie stężenia cholesterolu HDL w grupie 

chorych z TAO w porównaniu z grupą kontrolną (52,12 mg% ± 17,2 vs 

66,5 mg% ± 15,2). 

Podwyższony poziom homocysteiny jest czynnikiem ryzyka zakrzepowo-

zarostowego zapalenia naczyń i stężenie jej zwiększa się w zawansowanych stadiach 

choroby. Względnie duża grupa chorych (37) jak na tę rzadką chorobę obserwowana w 

jednym ośrodku pozwala wnioskować, że zwiększony poziom homocysteiny jest 

czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia TAO. Zauważono również, że stężenie 

homocycteiny zwiększa się w zaawansowanych stadiach choroby. Badania 

wieloośrodkowe na większej grupie chorych (104) wykazały, że homocysteina jest 

niezależnym czynnikiem tej choroby i ma tę samą siłę jako czynnik ryzyka co palenie 

tytoniu. Analiza uzyskanych wyników pozwala sformułować następujące wnioski:  

1. U chorych z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń obserwuje się 

podwyższone stężenie poziomu homocysteiny w surowicy krwi w porównaniu z 

grupa kontrolną.  

2. Homocysteinemia jest czynnikiem zwiększającym ryzyko zakrzepicy naczyniowej w 

przebiegu zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń niezależnie od płci i wieku.  

3. Nasilenie objawów zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń wydaje się 

bezpośrednio związane ze stopniem podwyższenia poziomu homocysteiny. 



1. Summary 

Introduction 

Buerger disease or thromboangiitis obliterans (TAO) is an inflammation of a 

neurovascular bundle that attacks all layers of vessel wall. It is not a very common 

disease: it is estimated that, in Polish population – 3,3 per 100,000 people suffer from it 

(16). It attacks young people, who run a considerable risk of losing a limb. Amputations 

of limbs at various levels are conducted after five years of carrying the disease among 

15–25% of patients. Its etiology is unclear. The theories that TAO is an autoimmune, 

immunogenetic, infectious or hemostatic disease are still being discussed. Many scholars 

agree that symptoms appear due to the damage or disintegration of a layer of cells of 

endothelium. 

Methodology 

65 people – participated in the study. 37 of them had Buerger disease (the 

experimental group) and the remaining 28 volunteers did not (the control group). Those 

with the disease had been qualified to the study on the basis of their symptoms and an 

MRA test. The biochemical study involved marking the homocysteine concentration, the 

level of coagulation factors activity II, VII, IX, X and the lipid profile as well as total 

cholesterol concentration, lipids, HDL and triglycerides in blood serum. 

Immunofluorescent method was used to mark the homocysteine concentration. 

Coagulometric method was used to mark the level of coagulation factors activity II, VII, 

IX, X in human blood plasma. To mark the lipid profile the Allan method (total 

cholesterol, HDL, lipids) and Fossati method (triglycerides) were used. 

Results 

A statistically relevant (p<0,05) increase of homocysteine concentration in the 

experimental group as compared to the control group was observed (11,95 ± 2,3 

vs  9,85 ± 2,35). The level of coagulation factors activity II, VII, IX, X was decreased 

among all participants of the experimental group, but it was not statistically relevant 

compared to the control group. Moreover, a statistically important (p<0,05) decrease of 

the HDL concentration in the experimental group as compared to the control group was 

observed (52,12 mg% ± 17,2 vs 66,5 mg% ± 15,2). 

Increased level of homocysteine is a risk factor of TAO. Its concentration rises in 

more advanced stages of the disease. The fact that 37 research participants, who constitute 



a relatively large group of patients suffering from this rare disease, were under 

observation in one facility makes it possible to conclude that an increased level of 

homocysteine is a factor that increases the risk of TAO. Moreover, the increase of 

homocysteine level was noted in advanced stages of the disease. A study conducted on a 

larger group of patients (104) in multiple facilities showed, that homocysteine is an 

independent factor of TAO and is equally powerful as a factor as smoking tobacco. The 

analysis of the results makes it possible to draw the following conclusions: 

1. Patients with TAO exhibit an increased level of homocysteine concentration in blood 

serum as compared to the control group. 

2. Homocysteinemia is a factor that increases the risk of arterial thrombosis TAO 

regardless of sex and age. 

3. Exacerbation of TAO symptoms seems to be linked directly with the level of 

homocysteine increase. 

 



 


