
Racionální hemoterapie



motto racionální hemoterapie:

podat 
správný přípravek
správnému pacientovi
správnou technikou
ve správnou chvíli



Léčivé přípravky z krve

• transfuzní přípravky:
vyráběné v rámci TO z krve max. 10 dárců
(koncentráty erytrocytů, trombocytů, plazma….)

• krevní deriváty:
hromadně, farmaceutickými postupy vyráběné
léky (albumin, koagulační faktory, 
imunoglobuliny...)



Rizika
• infekční:

bakterie (zejm. trombokoncentrát),        
viry (HIV, HBV, HCV, CMV...)
paraziti (malárie), priony - vCJD

• imunní:
konflikt protilátka x antigen (hemolýza, TRALI ...) 
alergie, imunotolerance

• jiná:
iont. dysbalance, přetížení oběhu ... 



Bezpečnostní bariéry

výběr vhodného dárce
- poučení a dotazník
- registr osob vyřazených z dárcovství
- jednoznačný look-back protokol

laboratorní vyšetření odebrané krve
bezpečné zpracování
proti-infekční ošetření / karanténa
účelné použití přípravků



Vyšetření odebrané krve

ELISA testy na protilátky / antigen
- anti-HIV 1,2  +  HIV Ag (p24)
- HBsAg
- anti-HCV

infekční okno je  u HIV cca 2 týdny,            
u HBV a HCV cca 2-3 měsíce

reziduální riziko u HBV a HCV cca 1/250tis.    
u HIV cca 1/5 mil. odběrů



Výskyt potransfuzních hepatitid 
(podle Center for Disease Control, USA)

0

5

10

15

20

25

65 70 75 80 85 90 95



Krevní skupiny

bílkovinné či cukerné struktury na povrchu 
erytrocytu ( = vrozená struktura)

geneticky daný polymorfismus (= více forem / alel)

=> schopnost vyvolat tvorbu protilátek u člověka s 
jinou alelou (imunizační podnět = cizí krvinka nebo 
struktura jí odpovídající)



AB0 systém

erytrocyt nese znaky A, B, oba nebo žádný

struktury obdobné erytrocytárním A či B jsou mj. v 
buněčných stěnách bakterií => člověk se 
imunizuje proti těm, co sám nezná a protilátky jsou 
pak v plazmě / séru (tzv. „přirozené protilátky“)

„A“ má anti-B         „B“ má anti-A
„0“ má anti-A i anti-B   „AB“ nemá žádné

(if) hemolýza obvykle intravaskulární



Jiné antigenní systémy

26 systémů:  nejvýznamnější Rh (D, CcEe), Kell, 
Kidd, MNSs, Duffy

protilátky se mohou tvořit po imunizaci erytrocyty 
(předchozí transfuze, těhotenství…) a přetrvávat 
různě dlouho v různém titru

riziko hemolýzy závisí na typu a titru protilátek 
(aktivace komplementu = intravaskulární
hemolýza) 

=> vyhýbat se transfuzi bez imunohemat. vyšetření



Přípravky červené řady
hemoglobin  hematokrit leukocyty    plazmat. 

bílkoviny

plná krev min. 45 g* 0,30       3x 109 20 g

erytrocyty v plazmě min. 45 g* 0,70       3x 109 cca 8 g

ery resuspendované min. 45 g* 0,60       3x 109 do 2 g

ery bez buffy-coatu min. 43 g* 0,60       cca 109 do 2 g
resuspendované

ery deleukotizované min. 40 g* 0,60       cca 106 do 2 g

ery promyté min. 40 g 0,60       cca 108 0,005 g



Indikace k podání erytrocytů

Klíčovým úkolem erytrocytů je přenos kyslíku do tkání, 
neexistuje snadno měřitelný ukazatel. Rozhodující je 
intracelulární pO2. Anémie (= snížená koncentrace 
hemoglobinu) o skutečném zásobení tkání kyslíkem a jeho 
možném nedostatku vypovídá jen nepřímo. 

Terapeutické postupy jsou nejednotné, k dispozici je jen  
málo kontrolovaných studií. Indikace k podání erytrocytů se 
opírá o osobní zkušenost a místní zvyklosti daleko více, než
o prokázaná fakta. 



Důvod k transfuzi - erytrocyty

akutní krevní ztráta 
anémie z nedostatečné produkce
anémie z nedostatečné produkce + klin. 
významná ICHS
závisí na rychlosti vzniku anémie, kompenzaci 
nemocného, výkonnosti kardiovaskulárního 
systému… rozmezí pro diskusi 80-100 g/l
hyper-transfuzní protokol (zvláštní dg.)



Trombocyty- z odebrané plné krve

trombocyty leukocyty     plazmat.     
bílkoviny

trombocyty z plné krve   200-300x 109 1,2x 109 cca 15 g
(směs od 4-6 dárců)

trombocyty z buffy-coatu 200-250x 109 0,2x 109 cca 15 g
(směs od 4-6 dárců)

trombocyty deleukotizované 200-250x 109 cca 106 cca 15 g
(směs od 4-6 dárců)



Trombocyty - aferetické

trombocyty* leukocyty* plazmat.
bílkoviny

trombocyty z aferézy 200-300x 109 nad 109 cca 15 g

trombocyty z aferézy 200-400x 109 0,05x 109 cca 15 g
ochuzené o leukocyty

trombocyty z aferézy 200-400x 109 pod 106 cca 15 g
deleukotizované

( * obsah trombocytů i leukocytů je závislý na použitém přístroji a technice)



Důvod k transfuzi - trombocyty

Názory jsou sice nejednotné, ale podstatně méně se 
lišící, než u erytrocytů

Dvojí cíl:    preventivní x      kurativní podání

operační výkon ......  cca 50 x 109/l asi stačí

menší intervence ...... 30 x 109/l 

"čistá" prevence .... alespoň 10 x 109/l 

prevence při komplikacích (DIC, sepse...) 20 x 109/l

Není rozdíl mezi trombo z plné krve a z aferézy



Kompatibilita trombocytů

ABH antigeny vázané na trombocyty snižují jejich 
přežití při inkompatibilitě

inkompatibilní plazma obsažená v koncentrátu 
trombocytů může vyvolat hemolýzu u dětí, u 
transplantovaných aj. 

u refrakterních pacientů je lepší preferovat  HLA 
kompatibilitu před AB0



Plazma a její složky

plazmat.   fibrinogen   labilní koagulační von Willebrand.   
bílkoviny faktory (VIII apod.)      faktor

plazma 60 g/l 2,5 g/l 70 % 90 %

K-plazma 50 g/l 0,5-1,0 g/l 30 % 40 %
(plazma bez kryoproteinu)

kryoprotein   2-5 g     nad 0,15 g    nad 70 I.U. F VIII    cca 150 U.
(z jednoho odběru plné krve)



Indikace k podání plazmy

není jednotný názor  (Evropa x US)

všeobecné zpřísňování indikací, obecný pocit 
„nadbytečného užívání“

chybí kontrolované klinické studie, ty se 
soustřeďují na náhražky plazmy a krevní deriváty



Důvod k transfuzi - plazma

• klinicky významná porucha koagulace:
• konzumpční fáze DIC
• klinicky významná porucha syntézy více 

koagulačních faktorů (např. při těžké jaterní lézi)
• klinicky významná diluční koagulopatie
• klinicky významný deficit F V či F XI

• trombotická trombocytopenická purpura 



Zásady bezpečné transfuze

• uvážlivá indikace
• kontrola přípravku před podáním
• ověření shody pacient – přípravek
• u erytrocytů: kontrola shody krevní

skupiny AB0
• kontrola při aplikaci (zejm. zahájení)
• kontrola po transfuzi



Masivní, náhlá krevní ztráta

Léčbu nelze indikovat podle laboratorních nálezů
(zpočátku vysoký Htc při hypovolémii)

• úprava hypovolémie, stabilizace krev. oběhu
• erytrocyty při odhadnuté ztrátě 1/4 objemu (cca 

1500-2000 ml), "plná krev" nemá výhody 
• plazma při ztrátě cca 1/2-2/3 objemu = podle 

koagulačních testů
• trombocyty až při poklesu na 20x109 /l (+ vyloučit 

jinou příčinu trombocytopenie = DIC aj.)



Objednání transfuzního přípravku

• správně a úplně vyplněná žádanka
• identifikace pacienta (osobní údaje …)
• transfuzní anamnéza (těhotenství, transfuze, 

protilátky..)

• čerstvý, kvalitní a správně označený vzorek

• přesně specifikovaný požadavek
(typ přípravku, množství, doba dodání, event. dodatečné
úpravy...)



Kontrola před aplikací

• totožnost pacienta
• totožnost přípravku
• záznam z TO 

(výsledek křížové zkoušky, pokud se prováděla)
• vzhled přípravku 

(koagulum, hemolýza ?, těsnost vaku…)
• ověření krevní skupiny („sanguitest“) při 

podávání erytrocytů



Vlastní transfuze

• do vaku se „nic“ nepřidává, nesmí se 
mísit „Y“ spojkou (snad jen fyz. roztok)

• kontrola techniky (přetlak aj.)

• alespoň prvních 10 min. pod přímým 
dohledem (event. kontrola tlaku, tepu)

• kontrola po transfuzi 2-3 hod., kontrola 
moči po transfuzi (volný Hb ?) 



Záznam o transfuzi

v chorobopise (dohledatelnost 30 let!): 

indikace (důvod k transfuzi)
úplné číslo přípravku, druh přípravku 
záznam o podání (kdo aplikoval, kontroloval)
záznam o event. potransfuzní reakci a její
léčbě

transfuzní kniha ?  (doporučuji) 

Pozn: dtto u krevních derivátů (s číslem šarže)



Potransfuzní reakce – imunní (1)

akutní intravaskulární hemolýza
protilátky schopné aktivovat komplement

extravaskulární hemolýza 
erytrocyty s navázanými protilátkami se vychytávají
v RES

opožděná hemolýza
protilátky se vytvářejí až po transfuzi, reakce 5. až
20. den

Pozn: neimunní hemolýza
osmotické, tepelné či mechanické poškození
(doprava, ohřívač, pumpa, přidané roztoky …)



Potransfuzní reakce – imunní (2)

febrilní, nehemolytická reakce 
HLA protilátky + interleukiny z podaných leukocytů

alergie, anafylaxe
nejčastěji protilátky proti plazmatickým proteinům 
(CAVE: IgA deficit)

TRALI (potransfuzní plicní selhání)
protilátky proti pacientovým leukocytům => edém 
plic z vychytávání + aktivace leukocytů v plicích 

tvorba protilátek – komplikace dalších transfuzí



Potransfuzní reakce – imunní (3)

potransfuzní imunomodulace 
snížení obranyschopnosti po opakovaných 
transfuzích => více infekcí, rekurence nádorů …

potransfuzní refrakternost na podávání
trombokoncentrátů
HLA protilátky

potransfuzní purpura či neutropenie
opožděná reakce z protilátek proti trombo, leuko..

potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli
pokud dárcovy lymfocyty přežijí = při imunosupresi



Potransfuzní reakce (4)- infekce

vyšetřované viry (HIV, HBV, HCV): 
v praxi velmi malé riziko (1/200 tis. pro HCV a HBV, 
1/5mil. pro HIV…)
syfilis (teoretické riziko)
CMV
nebezpečné pro imunosuprimované a pro malé děti 
=> deleukotizace
bakteriální kontaminace 
riziko cca 1/50tis. x jen část je klinicky významná, 
smrtelná cca 1/milion
jiná infekce ?



Potransfuzní reakce (5) – jiné

iontová dysbalance (kalcium, kalium..)

přetížení oběhu (starší pacienti..)

teplotní šok (masivní transfuze !)

embolie (vzduchová – přetlakové transfuze !)

paravenozní aplikace



Potransfuzní reakce - řešení

přerušit transfuzi, ale zachovat žilní přístup 
léčit pacienta:   podle typu reakce 
při i.v. hemolýze CAVE: šok, DIC, renální selhání
prověřit „správnost“ transfuze i ostatních transfuzí
uschovat vzorky, zbytky přípravků a nabrat nový 
vzorek
dokumentovat a hlásit 

Pozn: příčinou 60% akutních hemolytických reakcí
je záměna přípravku nebo vzorku



Transfuze je velmi účinná
léčebná metoda, ale má
svá rizika



Neshody – praxe I.

nečitelně vypsaná žádanka

nedostatečně vyplněná žádanka
(chybí např. telefonní spojení, diagnóza, 
pojišťovna, nákladové středisko, nejsou 
vyplněné předepsané povinné údaje o počtu 
předchozích TRF, zjištěné protilátky, u žen 
počty porodů, potratů apod.)



Neshody – praxe II.

špatné rodné číslo nemocného či jeho 
úplná záměna
neshoda jmen na žádance a na 
zkumavce
žádanky bez další specifikace 
požadavků oddělení ( např. udání
množství požadovaných TRF, na kdy je 
TRF požadována apod.)



Neshody – praxe III.

záměna odběru vzorků u primárně
neoznačených zkumavek před odběrem krve 
od nemocného
špatné polepení zkumavek ( např. dvě
rozdílná jména na jedné zkumavce)
prázdná žádanka  (bez jména nemocného)
odběr krve do špatné / nevhodné zkumavky
neoznačená zkumavka



Neshody – praxe IV.

odběry krve z katetrů
hemolytické vzorky
chybí specifikace požadavků před 
provedením zkoušky kompatibility (např. 
ozáření, deleukotizace TRF apod.)
chybí označení vzorků celým jménem a 
rodným číslem nemocného
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