
Krvácení a hemostáza

Miroslav Durila

KARIM, 2. LFUK  a FN Motol
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Destičkový trombus - primární hemostáza

GP Ib/V/IX
GP IIb/IIIa



Kaskádový-starý model koagulace



Buněčný – nový model koagulace 

- fibrínový trombus – sekundární hemostáza



Retrakce koagula - terciální hemostáza

Interakcia 
GP IIb/IIIa a
Fibrinove vlákna
nutný FXIIIa



Fibrinolýza



Antikoagulační systémy 



Výsledek hemostázy závisí od rovnováhy



Buněčný – nový model koagulace 

- fibrinový trombus – sekundární hemostáza



Tvorba trombinu pomocí meření trombin–antithrombin (TAT) 

komplexů je závislá na čase.

K. G. MANN, K. BRUMMEL and S . BUTENAS, 2003, 

Journal of Thrombosis and Haemostasis



Vysvětlivky: 
• R (CT) – reakční čas, čas od začátku měření do začátku detegovatelné tvorby  

koagula amplitudy 2 mm

• K (CFT) – čas od R po dosažení pevnosti koagula amplitudy 20 mm

• α uhel - společně s K je funkcii rychlosti polymerizace, vyjadřuje rychlost tvorby koagula

• MA (MCF) - maximální amplituda =  maximálna pevnost koagula,

• LY 30 a LY 60 – procento lýzy koagula po 30 a 60 minutach od MA

• CI – z R, K, α uhel a MA

Viskoelastické POC testy plné krve



Viskoelastické metody - používají plnou krev -

v europských doporučeních - 1C 

The European guideline on management of major bleeding and coagulopath

y following trauma: fourth edition. Rossaint R, Bouillon B, Cerny V et al. Crit. 

Care. 2016 Apr 12;20:100.

Management of severe perioperative bleeding: Guidelines from 

the European Society of Anaesthesiology. Kozek-Langenecker SA, Afshari 

A, Albaladejo P, et al. Eur J Anaesthesiol. 2013 Jun;30(6):270-382. 

Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u dospělých pacientů 

v intenzivní a perioperační péči. Blatný J, Bláha J, Cvachovec K, et al. Anest 

intenziv Med 2017; 28: 263-269

Česko-Slovensky mezioborovy doporučeny postup diagnostika a lečba život 

ohrožujiciho krvaceni (ŽOK) u dětskych pacientů v intenzivni a perioperačni 

peči. Zaoral T, Blatný J, Vobruba V, et al. Čes-slov Pediat 2018; 73 (1): 57–

61.



Tromboelastografie/metrie
◼ hodnotí viskoelastické vlastnosti krevního koagula plné krve, 

v procese jeho tvorby a lýzy

◼ Výhody: 

– plná krev (Tr, Er, Leu...) - nekoreluje s PT, aPTT, 

– rychlá diagnostika fibrinolýzy a dif. dg., 

– ,,bed side“ metoda  

◼ Nevýhody a limity: 

– neposkytuje informace o primární hemostáze (chybí endotel a 

strižní sily) (PFA-100) - t.j. není vhodné u von Willebrand...

– není citlivý na antiagregancia (ROTEM ® Platelet                                  

je alternatíva ADP, IIb//IIIa...)



TEG Haemoscope, 

Niles, IL, USA

Prof. Helmut Hartert, Nemecko, 

40- roky minulého storočí 

TEG/ROTEM

RoTEM Pentapharm GmbH, 

Munich, Germany



Princíp TEG/ROTEM



Viskoelastické POC testy plné krve





EXTEM - obsahuje aktivátory vnější cesty

INTEM – obsahuje  aktivátory vnitřní cesty

FIBTEM – obsahuje blokátory trombocytů

HEPTEM - obsahuje heparinázu

APTEM – obsahuje aprotinin/tranexamovu kys.

NATEM - bez aktivátorů - nejcitlivější 

Typy testů ROTEM



ROTEM 

1. v předoperačním/perioperačním období

2. při ŽOK



ROTEM vs PT/APTT v hodnocení koagulace



Předoperační hodnocení koagulace

ROTEM vs. PT/APTT

Evaluation of Thromboelastometry in Sepsis in Correlation With

Bleeding During Invasive Procedures.
Lukas P, Durila M, Jonas J, Vymazal T.Clin Appl Thromb Hemost. 2018 

Sep;24(6):993-997.

Thromboelastometry as an Alternative Method for Coagulation

Assessment in Pediatric Patients Undergoing Invasive Procedures: A 

Pilot Study.
Durila M, Jonas J, Durilova M, Rygl M, Skrivan J, Vymazal T.Eur J Pediatr Surg. 

2019 Jun;29(3):298-301

➢ ROTEM lépe hodnotí srážecí proces v porovnání s PT/APTT

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28950719/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30068007/


Perioperační hodnocení koagulace

ROTEM vs. PT/APTT

Usefulness of perioperative rotational thrombelastometry during scoliosis 

surgery in children.

Jonas J, Durila M, Malosek M, Maresova D, Stulik J, Barna M, Vymazal T.J 

Neurosurg Spine. 2020 Jan 24:1-6.

Utility of rotational thromboelastometry in total hip replacement revision surgery 

(case-control study).

Jonas J, Tomas V, Broz T, Durila M.Medicine (Baltimore). 2020 Dec 

18;99(51):e23553.

Rotational thromboelastometry reduces blood loss and blood product usage 

after lung transplantation.

Durila M, Vajter J, Garaj M, Pollert L, Berousek J, Vachtenheim J Jr, Vymazal T, 

Lischke R.J Heart Lung Transplant. 2021 Jul;40(7):631-641.

- ROTEM snižuje krevní ztrátu, počet EBR a FFP

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978886/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33371082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33934981/


Praktický dopad používání

ROTEM  na KARIM FN Motol 

Durila M. et al. Transfuze Hematol dnes. 2016;22(3):168-171



ROTEM vs PT/APTT u ŽOK

Polytrauma

Rotational thromboelastometry along with thromboelastography plays 

a critical role in the management of traumatic bleeding.  

Durila M, Malošek M. 

Am J Emerg Med. 2014. Mar;32(3):288

Transfúzní protokol není dostačující ke korekcii traumatické 

koagulopatie!

Běžné testy jsou nepraktické!



33 - ročná žena, autonehoda

▪ krvácení z okcipitální části hlavy

▪ mydriáza vlevo bez fotoreakce

▪ otevřená fraktura levého femuru

▪ volná tekutina v dutině břišní

▪ oběhová podpora noradrenalinem

▪ Laktát 7.8 mmol/l, pH 7.0.

Kazuistika



Iniciální terapie:

◼ 2g Exacyl

◼ 4 g Fibrinogen

◼ 4 jednotky ČMP a 4 jednotky EBR

◼ 2000 ml krystaloidů a 500 ml koloidů

◼ 100 mmol bikarbonátu

◼ TT 35.9 ˚C.





Vstupní hodnoty z laboratoře za cca 45 minút:

▪ trombocyty   189 x 109/l 

▪ PT/INR 2.5

▪ APTT 103 s

▪ fibrinogen 1.27 g/l. 

operace: splenektomie, omentektomie, 

sutura jater, osteosyntéza



Pooperačně trvá oběhová nestabilita a pokračuje anemizace

➢ ROTEM: EXTEM a FIBTEM - v normě

➢ TEG při teplotě pacienta (33˚C) a 37˚C: téměř identické křivky

➢ nesvědčí o hypotermické koagulopatii
➢ suspekce na chirurgický zdroj krvácení 

z neznámé oblasti



Lab. výsledky po stabilizaci:

▪ trombocyty  67x109/l

▪ INR 1.32, APTT 31.5 s, fibrinogen 1.46 g/l. 

▪ ROTEM – EXTEM: MCF 50 mm, bez fibrinolýzy

FIBTEM: ↓ MCF 4 mm 

Terapie: 2g fibrinogenu

ROTEM – EXTEM: normal (MCF 57 mm)

Extubace 6. den bez neurologického deficitu

Terapie: 

▪ 26j. ČMP a 30j EBR

▪ 4000 ml krystaloidů a 1500 ml koloidů

CT: zdroj v oblasti sleziny - insuficientní steh na a. lienalis



Fibrinový trombus, retrakce a fibrinolýza

ROTEM - delta a sigma

delta sigma



Destičkový trombus u high shear stress

PFA 200

Col/EPI - citlivý a aspirin a slabý deficit vWF

Col/ADP – citlivý na clopidogrel a značný  

deficit vWF

-je nespecifický skríningový test, hodnotí 

primární hemostázu v podmínkach 

,,high shear stress“ (artérie, arterioly, kapiláry 

ale i vény za patologických podmínek) – vznik 

trombocytární zátky, tj. zejména adhezi

a částečně agregaci



Destičkový trombus u low shear stress

Multiplate, ROTEM platelet

ARAtem, 

ADPtem, 

TRAPtem

ASPI, 

ADP, 

TRAP,

RISTO

- hodnotí primární hemostázu v podmínkach ,,low shear stress“ 

(aorta, vény, venuly ale i artérie za patologických podmínek) –

vznik trombocytární zátky, tj. částečně adhezi ale zejména agregaci; 

diagnostický test trombocytů)



ŽOK

Definice:

- pokračující krevní ztráta přesahující objem 150 ml/min                                                                 

- ztráta 50 % objemu krve během 3 hodin                                                                                        

- krevní ztráta v lokalizaci vedoucí k ohrožení životních     

funkcí (např. krvácení do CNS)          

- ztráta objemu krve v průběhu 24 hodin                                                                                        

- přítomnost klinických a laboratorních známek tkáňové 

hypoperfuze v průběhu krvácení 



ŽOK

◼ Provést základní vyšetření POC (point of care):

1. ROTEM - EXTEM, FIBTEM, INTEM

2. PFA 200 - Col/EPI, Col/ADP

3. Při patologii CT EXTEM a INTEM – provést dTT a anti Xa

(diagnostika NOAC)



POC diagnostika



Manažměnt ŽOK při nedostupnosti 

POC

- snažíme se minimalizovat přívod krystaloidů a koloidů (vyhýbáme se 

škrobům) jelikož zhoršují koagulopatii

- podáváme erytrocyty (EBR) a mraženou plazmu (MP) v poměru 1:1 až 

2:1, trombocyty podávame při poklesu hodnoty pod 50x109/l (prakticky 

při krevní ztrátě celého intravaskulárního objemu), u polytraumat nebo 

kraniotraumat při hodnotě pod 100x109/l  (u polytraumat lze použít 

masívni transfúzní protokol tj. EBR:MP:trombocyty v poměru 1:1:1)         

- dále podáváme fibrinogen 25-50 mg/kg s cílem fibringenu nad 2 g/l 

(MP nestačí ke korekci hypofibrinogenemie



Manažměnt ŽOK při nedostupnosti 

POC

- při hodnotě PT-r (ratio protrombinového času) nebo INR 

(international normalised ratio) nad 1,5 podávame MP 20 

m/kg/koncentrát faktorů protrombinového komplexu 25-50 j/kg     

- podávame antifibrinolytikum Exacyl (tranexamová kyselina) v dávce 

20-25 mg/kg (u traumat pokračovat v 8 hodnové infuzi v dávce 15 

mg/kg)  

- podávat FXIII (fibrogammin) v dávce 30 mg/kg při hladině pod 60% 

nebo   3-5ml/kg MP                           

- aktivovaný rekombinantní faktor VIIa (Novoseven) používáme jako 

„ultimum refugium“:  úvodní dávka 90-120 µg/kg i.v.                                

Při pokračování krvácení lze zvážit podání dalších dávek rFVIIa cca 

100 µg/kg, obvykle ve 2-4 hodinových intervalech.                                                    



Manažměnt ŽOK při nedostupnosti 

POC

- hematokrit udržujeme kolem hodnoty 0,3 (je důležitý pro primární 

hemostázu jelikož erytrocyty vytěsňují trombocyty k endotelu)

- hladinu kalcia a magnezia udržujeme v normě (empiricky na každé 2 

jednotky EBR podávame 10 ml Calcium gluconicum a na každé 4 

jednotky EBR podáme 10 ml 10% magnesium sulfuricum, jelikož jsou 

důležité pro sekundární hemostázu a retrakci koagula. Při znalosti 

hladiny calcemie-upřednostňujeme podávaání calcium chloratum

- samozřejmostí je i normální pH a snaha o normotermii (minimálně 

nad 33st. C).



T

Tr ze 100 na 200 - zvýšení MCF o 40 jednotek

Fib ze 174 na 341 - zvýšení o  80 jednotek



Bez fibrinu (malty) je stěna nestabilní



Terapie DIK

◼ DIK – je přítomný MODS (při obyčejném krvácení není MODS)

◼ Prakticky lze přistupovat k pacientovi s DIK dvěma způsoby (léčba 

příčiny je základem společně se symptomatickou terapií MODS!):

a., pokud pacient nekrvácí:

- je na místě zablokovat konzumpci faktorů podáváním antitrombinu 

(korigovat na hodnotu 80-100%, raději na 100%) a nefrakcionovaného 

heparinu (heparin nepodáváme v případě anamnézy krvácení do mozku 

nebo stavu po recentní operaci tělových dutin, kde by případně vzniklé 

krvácení nebylo možné kontrolovat a mohlo by mít katastrofální 

důsledky)



Terapie DIK

b., pokud pacient těžce krvácí:

- je nutné krvácení nejprve zastavit terapií výše popsanou u ŽOK 

(ideálně dle výsledku ROTEM podat fibrinogen, PCC, Exacyl…) a po 

zastavení krvácení pokračovat v ,,zabrzdění“ konzumpce podáváním 

antitrombinu

- použití heparinu je nutné pečlivě zvážit, a pokud je riziko vzniku život 

ohrožujícího krvácení vysoké (anamnéza krvácení do mozku, stav po 

recentní operaci tělových dutin...) raději nepodávat!    

- obecně jsou antifibrinolytiká u DIK kontraindikované (zastaví 

kompenzační fibrinolýzu fibrinových depozitů a teoreticky můžou zhoršit 

MODS), nicméně v případě ŽOK jde o ultimum refugium



Přímé inhibitory trombinu

Dabigatran - Pradaxa

▪ Poločas eliminace 12 hodin

▪ k terapii a prevenci TEN, 2 x 15O mg

▪ Monitoring – diluting TT, aPTT, Ecarin test, ROTEM, 

Clotpro

▪ Jak eliminovat účinek - černé uhlí, Dialýza-CVVF/CVVHDF, 

Cytosorb, PCC, FEIBA

▪ Monoklonálna protilátka: Idarucizumab (Praxbind) 5 g i. v. s 

max 4 hodiny 

NOAC



NOAC

Přímé inhibitory Xa, prevence CMP a TEN v ortopédii

◼ Rivaroxaban (Xarelto) - poločas 6 hodin, 15 mg 2x/den

◼ Apixaban (Eliquis) – poločas 12 hodin, 10 mg 2x/den, 

ale vylučuje se hlavně GIT

◼ Monitoring: anti Xa, PT, ROTEM, Clotpro

◼ Terapie: FEIBA, PCC, Cytosorb, Plazmaferéza, 

Prometheus

◼ Antidotum: Andexanet alfa (Ondexxya 200 mg)

◼ Aripazine (PER977) na všetky NOAC aj LMWH



Warfarin

◼ Pro pacienty v dialyzačím programu a s 

mechanickou chlopní

◼ INR 2-3

◼ Terapie: PCC a vit K



Kazuistika

◼ Žena s mechanickou mitrální chlopní v graviditě (IE) převedena z 

warfarinu na Clexan, na anti Xa 1,2 – trombóza chlopně, nutná 

trombolýza (při zavedených filtrech do karotid)

◼ Po porodu: heparin 60000 j/den, dle APTT-r přes 3-4 (kontrolní anti 

Xa až 0,8)- krvácení do retroperitonea a součaně opět vznik trombu 

na mitrální chlopni i přes empiricky nasazen anopyrin 100 mg



Kazuistika



PFA dle plánu mírně nad normu, heparin snížen

na anti Xa 0,5-0,6

Rozpuštení trombu, bez dalšího krvácení, 

převedena postupně na warfarin s cílem INR 3,5 

a dle PFA možné snížení anopyrinu na 150 mg 

Po nasazení Anopyrin 200 mg

Po rozpuštění trombu a odeznění SIRS/Sepse- anopyrin ponechán na 200 mg



ECMO koagulopatie

◼ Acquired primary hemostasis pathology detected by platelet function analyzer

200 seen during extracorporeal membrane oxygenation is sufficient to prevent

circuit thrombosis: A pilot study.

Durila M, Vajter J, Garaj M, Smetak T, Hedvicak P, Berousek J, Vymazal T.J 

Heart Lung Transplant. 2020 Sep;39(9):980-982

Terapie: flow optimálně < 3l/min, trombocyty?, vWF? novoseven 1-2 mg

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32591313/


ECMO koagulopatie

- je potřeba antikoagulace resp. profylaxe trombozy in vivo

- kanyly představují umělý povrch, v okolí kanyl je nízky flow - aktivace vnitřní 

cesty

- Heparin – problém monitorace:

- ACT – nevhodný na malé dávky heparinu (je určen pro ,,by pass“ tj. ,,velkou 

pumpu“ v průběhu kardiochirurgické operace

- APTT – lepší… ale 

- může být falošně zkrácen v SIRS/Sepsi, kdy je FVIII přes 300% a zkracuje 

APTT…je tendence zvyšovat dávku heparinu – riziko krvácení

- může být falošně prodloužen při deficitu XII (samotné ECMO) – je tendence 

snižovat dávku heparinu – riziko trombózy 

- Anti Xa – nejlépe koreluje s klinikou – tj. s krvácením a trombózou

- ROTEM – CT INTEM a HEPTEM rozdíl cca 80s, nebo INTEM CT cca 300s

- v kardiochirurgii poměr CTIN/CTHEP >1,2 je neutralizován protaminem

- Alternativou je LMWH např. Clexan: 

cíl anti Xa 0.4-0.6 (COVID 0,8-0,9)



ECMO koagulopatie

- Fibrinolýza – je minimální problém… při poklesu fibrinogenu pod 2g/l, při 

vzestupu D dimérů nad 15 tis a FM nad 150 – je vhodná výměna oxygenátoru

- Protamin – při předávkování působí antikoagulačně podobně jako heparin 

(prodlouží INTEM) a zhoršuje agregaci trombocytů



ECMO koagulopatie

Heparin

Laboratoř po jednorázovém 

podání 5000 j heparinu                       

- Tx plic (výkon na ECMO)

Laboratoř při kontinuálním 

podávání heparinu                       

- po Tx plic (VA ECMO)



ECMO koagulopatie

Clexan

Kontinuální 

podávaní Clexan, 

pacient nekrvácí 

a bez trombozy



Děkuji za pozornost.

miroslav.durila@fnmotol.cz


