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Streszczenie
Terapia przeciwpłytkowa znacząco zmniejsza śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, 

jednakże charakteryzuje się powikłaniami w postaci niekontrolowanych, nadmiernych krwawień czy trombo-
cytopenii. Działania niepożądane leków przeciwpłytkowych są bodźcem do poszukiwania nowych możliwości 
terapii, korzystniejszych dla pacjentów. W ostatnich latach odkryto nowe punkty uchwytu działania leków prze-
ciwpłytkowych, między innymi kompleks receptora glikoproteiny Ib-IX-V, integryny β3, czy glikoproteinę VI. 
Działanie nowych leków powinno być kompromisem pomiędzy hamowaniem funkcji płytek krwi a zachowaniem 
fizjologicznej hemostazy. (Farm Współ 2018; 11: 89-93)
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Summary
Anti-platelet therapy significantly reduces cardiovascular mortality, however it is associated with several 

complications such as: excessive  bleeding or thrombocytopenia. These adverse effects motivate to search for 
new therapies, more beneficial for patients. Last years have brought new targets for antiplatelets drugs, such as: 
Glycoprotein Ib-IX-V Receptor Complex, β3 integrins or glycoprotein VI. Mechanism of these new drugs should 
be a compromise between inhibiting function of platelets and maintaining physiological hemostasis. (Farm Współ 
2018; 11: 89-93)
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Wstęp
Jednym z istotnych etapów w przebiegu hemostazy 

są mechanizmy związane z płytkami krwi – ich adhe-
zja, aktywacja i agregacja [1]. W wymienione procesy 
zaangażowane są cząsteczki adhezyjne, integryny 
i GP Ib-IX-V (ang. glycoprotein Ib-IX-V; glikoproteina 
Ib-IX-V) [2]. Pośrednim dowodem na konieczność 
prawidłowego funkcjonowania poszczególnych ele-
mentów układu hemostatycznego w celu utrzymania 
jego sprawności są rzadkie choroby genetyczne, takie 
jak zespół Bernarda-Souliera, gdzie defekt jednego 
elementu układu kompleksu GP Ib-IX-V prowadzi 
do ciężkich objawów klinicznych związanych z pato-
logicznym krwawieniem [3]. Nadmierna aktywność 
może być przyczyną ciężkich powikłań  zakrzepo-
wych, takich jak: zawał serca czy udar niedokrwienny 
mózgu - najczęstszych przyczyn śmierci [1]. Klasyczna 
podwójna terapia przeciwpłytkowa (ang. dual antipla-
telet therapy; DAPT) z użyciem klopidogrelu i kwasu 

acetylosalicylowego (ang. acetylsalicylic acid; ASA) była 
przez lata standardem w  leczeniu ostrych zespołów  
wieńcowych (ang. acute coronary syndrome; ACS). 
U części pacjentów leczonych w ten sposób obserwo-
wano skłonności do występowania nawracających 
incydentów zakrzepowych, prawdopodobnie z powodu 
aktywacji i  agregacji płytek krwi, przez pobudzenie 
ścieżki sygnałowej regulowanej przez receptor trom-
boksanu A2 [4]. Zrozumienie interakcji pomiędzy 
cząsteczkami adhezyjnymi płytek krwi, a wiążącymi je 
ligandami jest niezbędne w celu opracowania nowych 
leków przeciwzakrzepowych. Artykuł ten ma na celu 
przedstawienie obecnych i  przyszłych możliwości 
terapeutycznych  leczenia przeciwpłytkowego.

Obecnie stosowane leki przeciwpłytkowe
Niestabilna blaszka miażdżycowa może ulec 

przerwaniu, co z kolei często skutkuje tworzeniem na 
jej powierzchni  zakrzepów [1]. Dochodzi wtedy do 




