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Streszczenie: Płytki krwi odgrywają kluczową rolę w procesie aktywacji kaskady krzepnięcia krwi 
oraz formowaniu zakrzepu. Zaburzenia ich funkcji manifestujące się nadreaktywnością prowadzą 
do poważnych konsekwencji klinicznych – incydentów zakrzepowo-zatorowych takich jak zawały 
serca czy udary mózgu. Leczenie przeciwpłytkowe stanowi od lat podstawę leczenia choroby nie-
dokrwiennej serca. Z punktu widzenia klinicznego istotne są nie tylko zaburzenia dotyczące funkcji 
trombocytów, ale również ich liczby. Płytkowe skazy krwotoczne wynikają z nieprawidłowej liczby 
płytek krwi oraz z zaburzeń ich funkcji. Istotną rolę w procesie aktywacji płytek krwi wydają się 
odgrywać również, egzo- jak i endogenne reaktywne formy tlenu (RFT), pochodne tlenu cząstecz-
kowego. Badania eksperymentalne prowadzone w modelach in vitro i in vivo, jak i obserwacje klin-
iczne prowadzone na wybranych grupach pacjentów, wskazują na istotną funkcję RFT jako media-
torów różnych szlaków aktywacji i agregacji trombocytów. Wydaje się, że działania terapeutyczne, 
zmniejszające poziom RFT i co za tym, idzie stresu oksydacyjnego, mogą potencjalnie przyczyniać 
się do spadku reaktywacji płytek krwi, a w konsekwencji również ryzyka wystąpienia zdarzeń ser-
cowo-naczyniowych. Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na istotę podejścia multidy-
scyplinarnego do zagadnienia aktywacji płytek krwi. Wydaje się, że uwzględnienie znaczenia pro-
cesów redox jest istotne nie tylko pod względem identyfikacji czynników etiologicznych zdarzeń 
zakrzepowo-zatorowych w kardiologii, ale może odgrywać istotną rolę w utrzymaniu hemostazy. 
Kliniczne znaczenie RFT w aktywacji płytek krwi oraz celowość zastosowania antyoksydantów 
w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego wciąż nie zostało potwierdzone i wymaga 
przeprowadzenia dalszych badań.

Słowa kluczowe: płytki krwi, reaktywne formy tlenu, stres oksydacyjny
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Summary: Platelets play a crucial role in the process of blood coagulation cascade activation and 
thrombus formation. Function disorders that manifest as hyper reactivity lead to serious clinical 
consequences- thromboembolic events such as myocardial infarction or strokes. Antiplatelet therapy 
has been core treatment of coronary heart disease for years. Both, platelet function disorders and 
abnormal platelet count are of great importance from clinical point of view. Platelet hemorrhagic 
diathesis result from invalid platelet number and function disorders. Egzo- and endogenic reactive 
oxygen species (ROS), molecular oxygen derivative, seem also to play a significant role in process 
of platelet activation. Experimental studies carried out on in vitro and in vivo models, and clinical 
observation of selected groups of patients, point out important pathways of platelet activation and 
aggregation mediated by ROS. It seems that therapeutic approach on ROS level reduction hence 
oxidative stress, may potentially contribute to decrease of platelet activation and decrease adverse 
cardio-vascular events as a consequence. The aim of this paper is to point out the importance of 
a multidisciplinary approach to the platelet activation issues. It appears that consideration of redox 
processes is significant not only in identification of etiology of thromboembolic events in cardiolo-
gy, but also may be relevant in maintaining hemostasis. The clinical significance of ROS in platelet 
activation and usefulness of applying antioxidants in pharmacotherapy of cardiovascular diseases 
has not been evidenced yet and further research in this matter is required.

Keywords: platelets, reactive oxygen species, oxidative stress 

WSTĘP

Płytki krwi pełnią kluczową rolę w procesie hemostazy. Proces ten polega na 
zahamowaniu krwawienia zapobiegając utracie krwi. Podstawową funkcją płytek 
krwi jest zapewnienie hemostazy pierwotnej, a więc formowanie czopu płytkowego 
w miejscu uszkodzenia śródbłonka naczynia. Trombocyty są również istotną skła-
dową hemostazy wtórnej, a więc procesów krzepnięcia krwi [18]. Zaburzenia ich 
funkcji manifestujące się nadreaktywnością prowadzą do poważnych konsekwencji 
klinicznych – incydentów zakrzepowo-zatorowych takich jak zawałów serca czy 
udarów mózgu [13]. Leczenie przeciwpłytkowe stanowi podstawę leczenia choroby 
niedokrwiennej serca [2]. Dowody naukowe wskazują na skuteczność kwasu ace-
tylosalicylowego (aspiryny) w prewencji wtórnej, a więc u pacjentów, którzy już 
przeżyli incydent niedokrwienny. U tych chorych ryzyko wystąpienia zawału serca, 
udaru mózgu lub innych incydentów zakrzepowo-zatorowych dzięki stosowaniu 
aspiryny zostało zredukowane nawet o 25% [4].

Zakres normy liczby płytek krwi oznaczany rutynowo w morfologii krwi ob-
wodowej wynosi 150-400 x 103/L. W warunkach fizjologicznych średni czas życia 
trombocytu wynosi ok. 10 dni. Następnie płytki są eliminowane z organizmu w śle-
dzionie, wątrobie i szpiku kostnym. Proces ten odbywa się dzięki właściwościom 
żernym makrofagów układu siateczkowo-śródbłonkowego w procesie fagocytozy.

Z punktu widzenia klinicznego istotne są nie tylko zaburzenia funkcji trom-
bocytów, ale również ich liczby. Płytkowe skazy krwotoczne wynikają z nie-
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prawidłowej liczby płytek krwi oraz z zaburzeń ich funkcji (trombocytopatie). 
Małopłytkowość, a więc zbyt mała liczba płytek krwi, może być wywołana nie-
dostateczną produkcją trombocytów (małopłytkowość centralna) lub zbyt szybką 
eliminacją (małopłytkowość obwodowa). Objawy kliniczne w postaci wybroczyn 
na skórze i błonie śluzowej oraz krwawień manifestują się zwykle, gdy liczba pły-
tek krwi spada poniżej 30 x 103/L. Najbardziej poważne są krwawienia z przewo-
du pokarmowego i do centralnego układu nerwowego. W przypadku nadpłytko-
wości pierwotnych samoistnych lub w przebiegu zespołu mieloproliferacyjnego 
dochodzi zarówno do krwawień, jak i zmian zakrzepowych w naczyniach. Obja-
wy występują zwykle, gdy liczba płytek krwi przekroczy 500 x 103/L. Nadpłytko-
wości wtórne występujące m.in. w przebiegu chorób nowotworowych są zwykle 
bezobjawowe i ustępują w miarę skutecznej terapii choroby podstawowej. 

FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA PŁYTEK KRWI

Płytki krwi, obok komórek śródbłonka, stanowią najważniejszą składową pro-
cesu krzepnięcia. Trombocyty to najmniejsze elementy morfotyczne krwi, które 
mają średnicę zaledwie 2-4μm i nie posiadają jądra. Powstają w wyniku procesu 
podziału cytoplazmy komórek szpiku kostnego – megakariocytów. W spoczyn-
ku mają formę płaskich dysków o gładkich krawędziach. W wyniku aktywacji 
dochodzi do reorganizacji cytoszkieletu i zmiany kształtu trombocytów. Przyj-
mują one formę sferyczną z licznymi wypustkami ułatwiającymi agregację [35]. 
Błonę trombocytów tworzą trzy warstwy mikrotubuli, przez które uwalniane są 
substancje z ziarnistości wewnątrz komórki. Z ziarnistości α uwalniane są białka 
adhezyjne: czynniki wzrostu (GF), czynnik tkankowy (TF), czynnik von Wille-
branda (vWF) oraz czynniki krzepnięcia i fibrynolizy. W ziarnistościach gęstych 
δ zmagazynowane są jony wapnia, ATP, ADP oraz serotonina. Receptory dla 
czynników aktywujących oraz hamujących funkcję płytek krwi zlokalizowane są 
na zewnętrznej stronie błony komórkowej [33]. 

ROLA PŁYTEK KRWI W PROCESIE 
FORMOWANIA ZAKRZEPU

Aktywacja płytek krwi zapoczątkowana jest przez związanie się agonistów 
takich jak trombina, tromboksan A2, kolagen czy ADP z odpowiednimi recepto-
rami powierzchniowymi (Ryc. 1). Wywołuje to opisaną powyżej zmianę kształtu 
komórki oraz aktywację glikoproteiony IIb/IIIa (płytkowego receptora dla fibry-
nogenu; GPIIb/IIIa), która wiąże się z fibrynogenem. 
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Umożliwia to przyłączanie się kolejnych płytek krwi i tworzenie skupisk, 
a więc ich agregację. Aktywowane trombocyty uwalniają zawartość ziarnistości. 
Substancje zgromadzone w ziarnistościach α inicjują procesy koagulacji, ale rów-
nież stanu zapalnego odgrywającego istotną rolę w procesie formowania skrze-
pliny tętniczej. ADP, ATP oraz inne substancje uwolnione z ziarnistości δ wzmac-
niają proces aktywacji i agregacji. Dochodzi również do ekspozycji fosfolipidów 
na powierzchni płytek krwi. Prowadzi to do powstania trombiny, która odgrywa 
kluczową rolę w formowaniu skrzepliny w tętnicy [34]. 

Płytki krwi odgrywają kluczową w procesie aktywacji kaskady krzepnięcia 
krwi oraz formowaniu zakrzepu. W sytuacji uszkodzenia śródbłonka uczestni-
czą w procesie jego naprawy. Uwalnianie miejscowych czynników wzrostu oraz 

RYCINA 1. Schematyczny opis aktywacji płytki krwi przez wybranych agonistów i specyficzne dla 
nich receptory
FIGURE 1. A diagram describing platelet activation via agonists and specific receptors
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stymulacja procesu zapalnego przez trombocyty odgrywa istotną rolę w procesie 
tworzenia blaszki miażdżycowej [23]. Aktywowane płytki krwi uwalniają media-
tory zapalne inicjując procesy chemotaksji oraz adhezji endoteliocytów. Dochodzi 
do aktywacji lokalnego procesu zapalnego i następczej migracji monocytów oraz 
granulocytów. W warunkach fizjologicznych proces zapalny zostaje ograniczony 
z użyciem tlenku azotu, prostaglandyny PGI2 oraz ADP-azy, wydzielanych przez 
komórki śródbłonka naczyń [9].

Aktywacja płytek krwi to proces wieloetapowy, na który składają się inicjacja, 
ekstensja i perpetuacja. Kolejno dochodzi do zmiany kształtu komórki, adhezji 
(przylegania do śródnabłonka za pośrednictwem czynnika von Willebrandta), de-
granulacji i agregacji płytek. Aktywacja trombocytów jest inicjowana przez czyn-
niki powierzchniowe naczyń, prowadzące do stymulacji receptorów, w których 
zachodzi najpierw konwersja dwufosforanu adenozyny (ADP) w monofosforan 
adenozyny (AMP) a następnie dalsza przemiana do adenozyny, która pobudza 
agregację płytek krwi. Zasadniczą rolę odgrywają tu receptory związane z GPVI 
(P2Y1 i P2Y12) oraz receptor związany z kanałem wapniowym (P2X1) [3]. 

W warunkach fizjologicznych endoteliocyty naczynia hamują proces aktywa-
cji płytek poprzez uwalnianie tlenku azotu, prostaglandyny PGI2 oraz ADP-azy. 
Kiedy jednak dojdzie do uszkodzenia naczynia, osoczowy czynnik vWF wiąże się 
z kolagenem, a następnie łączy się z płytkowym kompleksem glikoprotein (GP) 
GPIb/IX/V. W wyniku związania kolagenu z GPVI następuje adhezja płytek krwi 
do ściany naczynia. Kompleks GPIb/IX/V oraz GPVI regulują interakcje płytek 
krwi z krwinkami białymi, co stanowi istotę patogenezy stanu zapalnego oraz po-
wstawania blaszki miażdżycowej w obrębie naczyń [1].

LEKI PRZECIWPŁYTKOWE

Aspiryna blokuje uwalnianie tromboksanu A2 poprzez nieodwracalny proces 
acetylacji cyklooksygenazy-1, która umożliwia konwersję kwasu arachidonowe-
go do tromboksanu A2. Tromboksan A2 jest silnym agonistą płytek krwi, powo-
duje degranulację ziarnistości płytek i przyspiesza ich agregację. Antyagregacyj-
ny efekt działania aspiryny jest jednak ograniczony z uwagi na istnienie innych 
szlaków aktywacji trombocytów. 

Receptor płytkowy P2Y1 rozpoczyna proces aktywacji płytek krwi, natomiast 
receptor P2Y12 odgrywa kluczową rolę we wzmocnieniu tego procesu. Potęgowa-
ne jest nie tylko samo zjawisko agregacji, ale również jej konsekwencje w postaci 
aktywacji płytek krwi, sekrecji zawartości ich ziarnistości oraz nasileniu aktyw-
ności prozakrzepowej trombocytów. Z uwagi na złożony efekt pobudzenia recep-
tora P2Y12 stał się on idealnym punktem uchwytu leków hamujących aktywność 
płytek krwi. Wprowadzenie do praktyki klinicznej inhibitorów tego receptora; 
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klopidogrelu, a następnie silniej działających prasugrelu i tikagreloru wiąże się 
z istotną redukcją złożonego punktu końcowego niedokrwiennego w terapii pa-
cjentów z chorobą niedokrwienną serca [28]. Wykazano, że niedostateczna inhi-
bicja płytek krwi u pacjentów poddanych zabiegom przezskórnej angioplastyki 
wieńcowej zwiększa ryzyko zakrzepicy w w stencie oraz nawracających zdarzeń 
niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego [20, 31].

Zrozumienie fizjologii płytek krwi i procesów aktywujących ich funkcję jest 
kluczowe w kontekście zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom klinicznym. 

ROLA REAKTYWNYCH FORM TLENU 
W AKTYWACJI PŁYTEK KRWI

Wiele opracowań naukowych wyjaśnia mechanizmy aktywujące płytki krwi. Istot-
ną rolę w tym procesie wydają się odgrywać również, egzo- jak i endogenne reaktyw-
ne formy tlenu (RFT), pochodne tlenu cząsteczkowego [29, 16]. RFT charakteryzują 
się obecnością przynajmniej jednego niesparowanego elektronu (Tab. 1). W rezulta-
cie są to molekuły wysoce reaktywne i mogące destrukcyjnie działać na komponenty 
komórkowe. Należy jednak podkreślić, iż RFT są normalnym produktem metaboli-
zmu komórkowego i w największym stopniu powstają na skutek działania łańcucha 
oddechowego. Dopiero poziom RFT, który przekracza możliwości antyoksydacyjne, 
na które w komórkach składa się układ enzymów (dysmutaza ponadtlenkowej, katala-
zy, peroksydazy glutationowej) i drobnocząsteczkowych antyoksydantów, prowadzi 
do zjawiska zwanego stresem oksydacyjnym. Jego rezultatem może być uszkodzenie 
struktury DNA, peroksydacja lipidów czy karbonylacja białek [5, 22, 6]. Stres ok-
sydacyjny jest stanem towarzyszącym patofizjologii wielu różnych chorób, w tym 
schorzeń sercowo-naczyniowych. Ocena parametrów, które go określają, może więc 
mieć znaczenie kliniczne – nie tylko w ocenie stanu różnych grup pacjentów, ale także 
skuteczności czy inwazyjności stosowanych działań terapeutycznych [11, 32]. 

TABELA 1. Cztery najważniejsze reaktywne formy tlenu występujące w komórkach i ich poło-
wiczny czas rozpadu
TABLE 1. Four most important intracellular reactive oxygen species and their half-life

NAZWA SYMBOL POŁOWICZNY CZAS 
ROZPADU [S]

Anionorodnik ponadtlenkowy O2
•− 10-6

Nadtlenek wodoru H2O2 10-3

Rodnik hydroksyklowy •OH 10-9

Tlen singletowy 1O2 10-5
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Badania eksperymentalne prowadzone w modelach in vitro i in vivo, jak i ob-
serwacje kliniczne prowadzone na wybranych grupach pacjentów, wskazują na 
istotną rolę RFT jako mediatorów różnych szlaków aktywacji i agregacji trombo-
cytów [16] (Ryc. 2). Ekspresja enzymów antyoksydacyjnych i glutationu w płyt-
kach krwi wskazuje zatem, iż ich rola nie ogranicza się tylko do ochrony przez 
cytotoksycznym działaniem RFT, ale obejmuje także regulację funkcji sygnaliza-
cyjnych RFT [30]. Potwierdzają to badania płytek krwi z usuniętym genem kodu-
jącym dysmutazę ponadtlenkową, które charakteryzowały się wyższym stopniem 
aktywacji [7]. Z kolei, w obecności N-acetylocysteiny, która ulega przekształce-
niu w glutation, obserwowano spadek agregacji płytek krwi [19].

Jak wykazano, anionorodnik ponadtlenkowy wpływa na aktywację trombocy-
tów indukowaną kwasem arachidonowym, kolagenem, ADP oraz trombiną [36, 
17, 15]. Ponadto, wzrostowi poziomu anionorodnika ponadtlenkowego towarzy-
szy spadek wewnątrz-płytkowego stężenia tlenku azotu, co dodatkowo sprzyja 
agregacji. Wreszcie, anionorodnik ponadtlenkowy zwiększa dostępność ADP, co 
sprzyja rekrutacji płytek i formowaniu zakrzepu [15]. Z kolei, nadtlenek wodo-
ru również sprzyjał aktywacji płytek krwi indukowanej kwasem arachidonowym 
oraz kolagenem, a także poprzez fosforylację β3 tyrozyny [27, 10]. Wszystko 
to podkreśla wartość oceny stanu redoks płytek krwi nie tylko w zakresie badań 
nauk podstawowych, ale także i znaczenia klinicznego [12]. 

W związku z tym, działania terapeutyczne, zmniejszające poziom RFT i co 
za tym, idzie stresu oksydacyjnego, mogą potencjalnie przyczyniać się do spadku 
reaktywacji płytek krwi, a w konsekwencji również ryzyka wystąpienia zdarzeń 
sercowo-naczyniowych [14, 26]. Protekcyjne działanie antyoksydantów na ak-
tywność płytek krwi wykazano m.in. dla witaminy E, wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, polifenolowych ekstraktów z pomidora czy ekstraktów z grzy-
bów hodowlanych [8, 21, 25].

RYCINA 2. Schemat przedstawiający główne szlaki aktywacji płytek krwi na skutek sygnalizujące-
go działania reaktywnych form tlenu
FIGURE 2. A diagram showing platelet main activation pathways through reactive oxygen species 
signalling
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PODSUMOWANIE

Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na istotę podejścia multidyscy-
plinarnego do zagadnienia aktywacji płytek krwi. Wydaje się, że uwzględnienie 
znaczenia procesów redox jest istotne nie tylko pod względem identyfikacji czyn-
ników etiologicznych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w kardiologii, ale może 
odgrywać istotną rolę w utrzymaniu hemostazy. Kliniczne znaczenie RFT w akty-
wacji płytek krwi oraz celowość zastosowania antyoksydantów w farmakoterapii 
chorób układu sercowo-naczyniowego wciąż nie zostały potwierdzone i koniecz-
ne jest przeprowadzenie dalszych badań.
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