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Współczesne zastosowanie etamsylatu

Etam sy lat jest jed nym z do stęp nych na ryn ku le ków he -
mo sta tycz nych. Wpły wa na pierw szą fa zę pro ce su krzep nię -
cia krwi, uszczel nia jąc ścia ny na czyń krwio no śnych. Jest
wska za ny w sze ro kim za kre sie za bie gów chi rur gicz nych,
mię dzy in ny mi w gi ne ko lo gii, la ryn go lo gii i uro lo gii. Mo że
być po da wa ny do u st nie oraz po za je li to wo w pro fi lak ty ce
oraz le cze niu krwa wień, tak że oko ło o pe ra cyj nych.

In ten syw ny roz wój róż no ra kich tech nik chi rur gicz nych
nie odłącz nie nie sie za so bą ry zy ko krwa wie nia za rów no
w okre sie śród o pe ra cyj nym, jak i po o pe ra cyj nym. Uzy ska -
nie wpły wu na prze bieg pro ce su krzep nię cia krwi jest nie u -
sta ją cym ce lem eks pe ry men tal nych ba dań nad no wy mi oraz
już do stęp ny mi le ka mi he mo sta tycz ny mi. Wpro wa dze nie
do obro tu le ków prze ciw kr wo tocz nych po zwo li ło na po -
pra wę bez pie czeń stwa pa cjen tów w okre sie oko ło o pe ra cyj -
nym po za bie gach w wie lu dzie dzi nach chi rur gii.

Jed nym z po wszech nie sto so wa nych le ków przeciw -
krwotocznych jest etam sy lat.

Dzia ła nie etam sy la tu opie ra się na in te rak cji po mię dzy
płyt ka mi krwi a śród błon kiem na czy nio wym, lek ten ma
więc wpływ na pierw szą fa zę he mo sta zy. Skróce nie cza su
krwa wie nia i zmniej sze nie utra ty krwi osią ga ne jest po przez
po pra wę przy le ga nia pły tek do śród błon ka oraz po zy tyw ny
wpływ na wy trzy ma łość ścian na czyń wło śnicz ko wych
(uszczel nie nie ścia ny na czyń). Sub stan cja ta cha rak te ry zu je
się więc wła ści wo ścia mi prze ciw kr wo tocz ny mi i an gio pro -
tek cyj ny mi. Do dat ko wo war to do dać, że wpływ na pro ces

krzep nię cia etam sy la tu nie obej mu je fi bry no li zy, lek nie
zmie nia tak że stę że nia oso czo wych czyn ni ków krzep nię cia,
jak rów nież je go dzia ła nie nie po wo du je skur czu ani zwę że -
nia na czyń krwio no śnych. 

W ostat nich la tach ob ser wu je się zwięk sze nie po pu la cji
pa cjen tów przyj mu ją cych le ki upo śle dza ją ce pro ces krzep -
nię cia krwi za rów no ze wska zań lecz ni czych, jak i pro fi lak -
tycz nych, co z ko lei wpły wa na zwięk sze nie przy pad ków
krwa wie nia śród- oraz po o pe ra cyj ne go z przy czyn chi rur -
gicz nych. Z te go po wo du ro śnie za in te re so wa nie le ka mi he -
mo sta tycz ny mi, mię dzy in ny mi etam sy la tem. 

W li te ra tu rze fa cho wej pu bli ko wa nej w ostat nich la tach
po ja wia ją się do nie sie nia na te mat za sto so wa nia etam sy la tu
w wie lu ga łę ziach współ cze snej chi rur gii, mię dzy in ny mi
w chi rur gii ogól nej, gi ne ko lo gii, uro lo gii, la ryn go lo gii, a tak że
w chi rur gii pla stycz nej i re kon struk cyj nej oraz oku li sty ce.
Ogól nie rzecz bio rąc, lek wska za ny jest do sto so wa nia we
wszy st kich ro dza jach za bie gów prze pro wa dza nych w obrę -
bie sil nie ukrwio nych tka nek. Do stęp ne są rów nież opi sy
przy pad ków eks pe ry men tal ne go sto so wa nia le ku w in nych
niż tra dy cyj ne wska za niach.

W gi ne ko lo gii ope ra cyj nej i po łoż nic twie etam sy lat sto -
so wa ny jest sto sun ko wo sze ro ko. Kil ku au to rów ba da ło
wpływ do u st ne go po da wa nia etam sy la tu w pro fi lak ty ce
nadmier ne go krwa wie nia po pla no wym ce sar skim cię ciu.
W jed nym z ba dań prze pro wa dzo nych przez Tor ky i wsp. po -
rów ny wa no dzia ła nie etam sy la tu oraz kwa su tra ne ksa mo we -
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go z pla ce bo. Wy ka za no zmniej sze nie utra ty krwi oraz wy -
ższy po ziom he mo glo bi ny i he ma to kry tu u pa cjen tek,
którym po da no etam sy lat lub kwas tra ne ksa mo wy w po -
rów na niu do pa cjen tek, które otrzy ma ły pla ce bo. Au to rzy
kon klu du ją, że etam sy lat sta no wi cen ne na rzę dzie w pro fi -
lak ty ce i le cze niu krwo to ków po łoż ni czych, szcze gól nie uży -
tecz ne w tej gru pie pa cjen tek, która cha rak te ry zu je się
nadwraż li wo ścią na kwas tra ne ksa mo wy lub z prze ciw wska -
za nia mi do je go sto so wa nia[1]. Co waż ne, w przy ta cza nym
opra co wa niu nie stwier dzo no istot nych dzia łań nie po żą da -
nych etam sy la tu, co czy ni go le kiem nie tyl ko sku tecz nym,
ale też bez piecz nym. 

De e ksha i wsp. po rów ny wa li sku tecz ność etam sy la tu
oraz kwa su tra ne ksa mo we go w na si lo nych krwa wie niach
mie siącz ko wych nie spo wo do wa nych przy czy ną orga nicz -
ną[2]. Au to rzy ba da li wpływ po da wa nia le ków he mo sta tycz -
nych na ob ję tość utra co nej krwi, stę że nie he mo glo bi ny oraz
ogól ną ja kość ży cia. We dług au to rów opra co wa nia etam sy -
lat sta no wi przy dat ne na rzę dzie w ogra ni cza niu nie ko rzy st -
nych skut ków nadmier nych krwa wień mie siącz ko wych, ma -
jąc ko rzy st ny wpływ na ogól ną ja kość ży cia pa cjen tek. Aby
uzy skać ma ksy mal ną sku tecz ność le ku w tym wska za niu, za -
le ca ne jest, aby sto so wać etam sy lat przez 10 dni, roz po czy -
na jąc po da wa nie na 5 dni przed spodzie wa na mie siącz ką.

Etam sy lat mo że tak że być po moc ny w pro fi lak ty ce krwa -
wień zwią za nych z re sek cją mię śnia ków ma ci cy. Ist nie ją do -
nie sie nia li te ra tu ro we do wo dzą ce, że po łą cze nie etam sy la tu
i kwa su tra ne ksa mo we go jest sku tecz niej sze w re duk cji
krwa wie nia pod czas ope ra cji usu nię cia mię śnia ków ma ci cy
niż oksy to cy na[3].

W uro lo gii etam sy lat ma rów nież sze ro kie za sto so wa nie
obej mu ją ce za cho waw cze oraz wspo ma ga ją ce le cze nie
krwio mo czu, a tak że w pre wen cji i re duk cji krwa wie nia po
prze zcew ko wej elek tro re sek cji pro sta ty – wy ka za no, że
etam sy lat po wo do wał istot nie mniej szą utra tę krwi w po -
rów na niu do pla ce bo[4,5].

He mo sta tycz ne dzia ła nie etam sy la tu ba da no rów nież
w przy pad ku pa cjen tów pod da wa nych prze zskór nej ne fro li -
to to mii, gdzie nie do wie dzio no co praw da wpły wu na stę -
że nie he mo glo bi ny w gru pie osób, której pro fi lak tycz nie po -
da no etam sy lat przed za bie giem, lecz wy ka za no, że ta kie
po stę po wa nie by ło zwią za ne z re duk cją ko niecz no ści prze -
ta cza nia krwi w po rów na niu do gru py pa cjen tów, którzy
otrzy ma li pla ce bo[6].

Ko lej ną ga łę zią chi rur gii, w której etam sy lat znaj du je za -
sto so wa nie, jest la ryn go lo gia. Te mat pre wen cji i le cze nia
krwo to ków śród- i po o pe ra cyj nych po za bie gach w obrę bie
no sa i gar dła jest cią gle ży wy ze wzglę du na bo ga te una czy -

nie nie tej oko li cy, co ma wpływ na czę st sze wy stę po wa nie
krwa wień. Diaz i wsp. ba da li wpływ sto so wa nia etam sy la tu
na ob ję tość utra co nej krwi pod czas wy ko ny wa nia ade no to -
mii u dzie ci, które sta no wią więk szość po pu la cji osób pod -
da wa nych te mu za bie go wi chi rur gicz ne mu[7]. Gru pa ba daw -
cza po rów ny wa na by ła z gru pą kon trol ną, w której sto so wa -
no pla ce bo. Do podob nych wnio sków do szli au to rzy
ba da nia za pro jek to wa ne go w podob ny spo sób i rów nież
obej mu ją ce go dzie ci, tym ra zem pod da wa ne ade no to mii
wraz z ton sil lek to mią – w tym ba da niu nie wy ka za no jed nak
wpły wu po da wa nia etam sy la tu na ob ję tość krwi utra co nej
pod czas za bie gu, na to miast od no to wa no sta ty stycz nie istot -
ne zmniej sze nie czę sto ści wy stę po wa nia krwo to ków po -
operacyjnych[8]. Oko lug bo i wsp. Do no szą w swo im opra -
co wa niu, że w nie których kra jach ru ty no we pro fi lak tycz ne
przedo pe ra cyj ne sto so wa nie etam sy la tu jest czę ścią po stę -
po wa nia oko ło o pe ra cyj ne go, które ma na ce lu re duk cję po -
wi kłań po ton sil lek to mii za rów no u dzie ci, jak i u do ro słych[9].

In te re su ją ce ba da nie do ty czą ce po da wa nia etam sy la tu
wraz z kwa sem tra ne ksa mo wym prze pro wa dził Ibra him
i wsp. Gru pę ba da ną sta no wi ły dzie ci pod da wa ne za bie gom
kar dio chi rur gicz nym. Co cie ka we, w przy wo ły wa nej pra cy
wy ka za no sy ner gi stycz ny wpływ po da wa nia etam sy la tu oraz
kwa su tra ne ksa mo we go, co mo że wska zy wać na ce lo wość
po da wa nia te go le ku w pierw szym rzu cie w po łą cze niu
z TXA. Etam sy lat wraz z TXA po da wa ne by ły do żyl nie co 
6 h od mo men tu in duk cji znie czu le nia do koń ca pierw szej
do by po za bie gu. W po zo sta łych gru pach sto so wa no je dy -
nie TXA oraz pla ce bo (pa cjen ci z tej gru py nie otrzy my wa li
le ków he mo sta tycz nych). Wpływ na re duk cję utra ty krwi
naj sil niej wy stę po wał w gru pie, w której pa cjen ci otrzy ma li
kom bi na cję le ków he mo sta tycz nych[10]. 

Etam sy lat, sto so wa ny za rów no pro fi lak tycz nie, jak i lecz -
ni czo, chęt nie wy ko rzy sty wa ny jest w za bie gach o ma łej in -
wa zyj no ści, na przy kład w za bie gach oku li stycz nych oraz
w chi rur gii pla stycz nej i re kon struk cyj nej. Jest przy dat nym le -
kiem w re duk cji krwa wień oraz podbie gnięć krwa wych po
ope ra cji wy cię cia po wiek, choć dzia ła nie to jest mniej na si lo -
ne niż w przy pad ku kwa su tra ne ksa mo we go[11]. W oku li sty -
ce tra dy cyj nie sto su je się etam sy lat w pre wen cji krwa wień
pod czas ope ra cji za ćmy. We dług Ga ray i wsp. po da nie
etam sy la tu jest szcze gól nie wska za ne, je że li za bieg wy ma ga
re sek cji za po mo cą ostrza i no ży czek. Wpływ na wy stę po -
wa nie krwa wie nia był na to miast mniej wy ra żo ny w przy pad -
ku re sek cji me to dą Gra e fe[12]. 

Li te ra tu ra na u ko wa oce nia ją ca ko rzy ści zwią za ne ze sto -
so wa niem etam sy la tu w sto ma to lo gii jest dość bo ga ta. Lek
sto so wa ny jest chęt nie przez sto ma to lo gów ce lem pro fi lak -
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ty ki lub zmniej sze nia na si le nia krwa wie nia po eks trak cji zę -
bów od wie lu lat[13].

Etam sy lat sto so wa ny jest rów nież eks pe ry men tal nie, co
ozna cza, że wska za nia do je go za sto so wa nia mo gą się
w przy szło ści roz sze rzyć. Obie cu ją ce są do nie sie nia o po łą -
cze niu etam sy la tu z de smo pre sy ną, które po zwa la na re duk -
cję krwa wień po za bie gach chi rur gicz nych u pa cjen tów ob -
cią żo nych ska zą krwo tocz ną róż ne go po cho dze nia[14], jak
rów nież fakt, że etam sy lat dzia ła neu ro pro tek cyj nie w mo -
de lu zwie rzę cym uszko dze nia rdze nia krę go we go[15]. Ist nie ją
rów nież opi sy przy pad ków do ty czą ce za sto so wa nia etam sy -
la tu w szcze gól nych sy tu a cjach kli nicz nych, ta kich jak krwio -
plu cie u pa cjen ta z no wo two rem płu ca[16] lub krwa wie nie
po o pe ra cyj ne u pa cjen ta z he mo fi lią ty pu A po za bie gu en -
do pro te zo pla sty ki sta wu ko la no we go[17]. Pro wa dzo ne są
rów nież ba da nia eks pe ry men tal ne do ty czą ce etam sy la tu ja -
ko skła dni ka spe cja li stycz ne go opa trun ku he mo sta tycz ne go,
których wstęp ne wy ni ki po twier dza ją po zy tyw ny wpływ na
sta bi li za cję i ogra ni cze nie krwa wie nia[18]. 

Pod su mo wu jąc, etam sy lat jest sku tecz nym i bez piecz -
nym le kiem he mo sta tycz nym ma ją cym za sto so wa nie w wie -
lu dzie dzi nach chi rur gii, wy ko rzy sty wa nym za rów no w pro -
fi lak ty ce, jak i le cze niu krwa wień śród o pe ra cyj nych i po o pe -
ra cyj nych. Na ko rzy st ny pro fil bez pie czeń stwa le ku wpły wa
fakt, że rzad ko wy wo łu je on dzia ła nia nie po żą da ne oraz nie
ma wpły wu na ele men ty ka ska dy krzep nię cia, cze go do wo -
dem jest nie zmie nio na po po da niu etam sy la tu war tość cza -
su pro trom bi no we go. Co bar dzo istot ne, szcze gól nie w przy -
pad ku pa cjen tów po za bie gach ope ra cyj nych, czę sto unie ru -
cho mio nych, nie po wo du je on rów nież ry zy ka nadmier nej
krze pli wo ści, a za tem ry zy ka po wsta nia za krze pów.

Etam sy lat moż na okre ślić ja ko lek dru gie go rzu tu w za -
po bie ga niu i le cze niu krwo to ków. Po da wa ny jest zwy kle do -
u st nie w daw ce 500 mg 1 go dzi nę przed za bie giem chi rur -
gicz nym, a na stęp nie w tej sa mej daw ce co 4–6 h do cza su
utrzy my wa nia się ry zy ka nadmier ne go krwa wie nia.

Lek sto so wać moż na tak że w po sta ci po za je li to wej. Nie
ha mu je on krwo to ków z dużych na czyń krwio nośnych, na -
to miast do brze dzia ła w przy pad ku krwa wień po wierzch nio -
wych i zmniej sza ry zy ko po wsta wa nia wy bro czyn krwa -
wych. Na le ży wziąć pod uwa gę, że lek jest nie sku tecz ny
w krwa wie niach spo wo do wa nych nie do bo rem oso czo -
wych czyn ni ków krzep nięcia i nie ha mu je an ty a gre ga cyj ne go
dzia ła nia kwa su ace ty lo sa li cy lo we go, co po twier dza opi nia
eks per tów[19]. 

W chwi li obe cnej w Pol sce etam sy lat za re je stro wa ny jest
w za po bie ga niu i le cze niu przedo pe ra cyj nym i po o pe ra cyj -
nym krwa wie nia włośnicz ko we go we wszy st kich ty pach za -

bie gów chi rur gicz nych w re jo nie sil nie ukrwio nych tka nek,
a tak że w le cze niu za cho waw czym krwa wień wło śnicz ko -
wych o róż no ra kiej etio lo gii (np. krwio mocz, krwa wie nia
z no sa) u osób do ro słych.

Etam sy lat cha rak te ry zu je się nie wiel kim stop niem in te r -
ak cji mię dzy le ko wych, jed nak na le ży pa mię tać, że w przy -
pad ku ko niecz ności równo cze sne go po da wa nia etam sy la tu
i pły nów ko lo i do o smo tycz nych (np. de kstran) za le ca ne jest
po da nie etam sy la tu w pierw szej ko lej ności ze względu na
zmniej sza jące efekt te ra peu tycz ny dzia ła nie ko lo i dów.

Ko rzy st ny pro fil bez pie czeń stwa oraz po ten cjal ne sy ner -
gi stycz ne dzia ła nie z kwa sem tra ne ksa mo wym (w przy to -
czo nych wy żej do nie sie niach nie od no to wa no zwiek szo ne -
go ry zy ka dzia łań nie po żą da nych) czy nią etam sy lat przy dat -
nym skła dni kiem ar ma men ta rium le ków he mo sta tycz nych
i war to po my śleć o je go za sto so wa niu w ra zie zwięk szo ne -
go ry zy ka wy stą pie nia krwa wie nia.
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