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• Krvácivé stavy mají celou řadu příčin  

 

• Jejich posouzení musí zahrnovat nejen pečlivě 
zvolené a dostatečně vypovídající fyzikální a 
laboratorní vyšetření, ale i pečlivě odebranou 
anamnézu 

 



Objeví-li se krvácení, je porušena hemostáza 

• Hemostáza je soubor navazujících procesů, vedoucích                    

           k zástavě krvácení při zachování tekutosti krve 

 

• Hemostáza zahrnuje: 

           -   primární hemostázu (trombocyty → adhese - aktivace -  
degranulace - agregace trombo → vytvoření bílého trombu) 

           -   sekundární hemostázu (aktivace koagulačních faktorů    
a jejich inhibitorů – vytvoření pevné fibrinové zátky – 
červeného trombu) 

           -   fibrinolýzu (zajišťuje obnovení průtoku krve a zabraňuje 
nadměrnému srážení → rozpuštění fibrinové zátky)  

               Všechny uvedené procesy se vzájemně prolínají    



Bílý a červený trombus  
(primární a definitivní fibrinová zátka) 
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Porucha primární hemostázy 

• Krvácení do kůže a sliznic 
•     trombocytopenie (pokles trombocytů), trombocytopatie (špatná funkce 

trombocytů),                                             

•     von Willebrandova choroba – typ 2B (destičkový typ) – varianta se 
zvýšenou afinitou vWF k destičkovému GP Ib 

                           

•    Slizniční krvácení                     Petechiální typ krvácení   

                                                                      při trombocytopenii    
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    Poruchy sekundární hemostázy – poruchy    

                               koagulace    

  - se projevují svalovým nebo kloubním krvácením, 
zvýšeným krvácením při úrazech, operacích nebo        
při extrakci zubů 

 

    - příčinou bývají deficity jednotlivých koagulačních 
faktorů (především hemofilie A - deficit FVIII nebo 
hemofilie B - deficit FIX) 



• Třetí příčinou krvácení při narušení hemostázy 
je porušená fibrinolýza 

 

•  - typicky „odložená“ krvácení vzhledem k předčasné 
lýze normálně vzniklého koagula 

• Vyšetření: 

    - euglobulinová fibrinolýza 

    - D-dimery event. fibrin-degradační produkty (FDP) 

    - TEG/TEM (Rotem) 

    -  FXIII 

 

 



Typy krvácení 

Kožní krvácení:  - petechie (trombocytopenie, -patie)                                             
                            - rozsáhlé hematomy (získaná hemofilie) 
                            - podkožní sufuze (vaskulopatie)   
 
Epistaxe:            - typicky u porušené primární hemostázy, ale také                        
   u vWCH nebo u malých zdravých dětí   
 
Menoragie:       - typicky u vWCH – ale pozor na subjektivní      
   hodnocení (závažná menoragie = prokrvácení vložky x tamponu <1 h) 

sekundární hypochromní mikrocytární anémie 
 
Kloubní a svalová krvácení: - typická pro deficity koagulačních faktorů, 
   především pro hemofilii A,B 
 
Krvácení z lokálních příčin: - krvácení do GIT, urolog. traktu, epistaxe 



Fyzikální, zobrazovací a laboratorní  vyšetření 

• Typ a četnost krvácivých projevů 

• Spontánní kloubní krvácení u mužů – proč ne u žen ?? 

• Vyšetření srdce a GIT – možná Ao stenoza se zvýšeným 
smykovým třením a výskytem krvácejících angiodysplázií v GIT 
→ možný získaný Heydeho syndrom = získaná vWCH 

• Pavoučkové névy, vaskulitida (pozor na možnou záměnu 
vaskulopatických výsevů nebo hemangiomů a petechií) 

 

• Zvolit příslušné laboratorní, zobrazovací a endoskopické   
vyšetření včetně vyšetření tenkých kliček  

 



• K potvrzení a upřesnění dg krvácivé poruchy je třeba provést 
celou řadu laboratorních vyšetření 

 

• Neexistuje jediný, všespasitelný test, kterým by bylo možno 
krvácivou poruchu diagnostikovat  



Začínáme screeningem 

• KO - počet trombo, hypochromní mikrocytární anémie (opakované krevní ztráty)  

 

• APTT – aktivovaný parciální tromboplastinový test/čas 

•             - izolovaný nebo kombinovaný deficit koagulačních faktorů vnitřní a 
společné cesty – FXI, FIX, FVIII, FX, FV, FII, fibrinogen  (FXII, HMWK, PK) 

•             - získaný inhibitor  FVIII (FIX) 

•             - antitrombotická léčba (heparin, přímé inhibitory, Warfarin – PROČ ? 

•             - chronické onemocnění jater 

•             - DIC, MAHA 

•             - hypo- a dysfibrinogenemie 

•             - bez tendence ke krvácení je deficit FXII nebo přítomnost LA 

 

•              Princip testu: čas srážení po přidání fosfolipidů a aktivátoru 

 



Začínáme screeningem 
• PT –  (protrombinový test/čas) – izolovaný nebo kombinovaný deficit faktorů vnější a 

společné cesty koagulace – FVII, FX, FIX, FII 
•        - nedostatek vitaminu K 
•        - antikoagulační léčba warfarinem nebo přímými inhibitory FX  -xabany – 

rivaroxaban, apixaban, edoxaban a další (ale i přímým inhibitorem FII - dabigatran 
etexilat - Pradaxa) 

•      
• Princip testu: čas srážení po přidání tromboplastinu a vápníku 

 

• TT – trombinový test/čas (měří čas přeměny fibrinogenu na fibrin) 

•        -  hypo- a dysfibrinogenemie 
•        -  terapie heparinem nebo přímým inhibitorem FII 
•        -  přítomnost FDP, D-dimerů 
•         
• Odlišit přítomnost heparinu lze reptilázovým testem → není ovlivněn heparinem 
•          
• Princip testu: čas srážení po přidání standard. množství trombinu 

 



  

• Speciální koagulační testy jsou určeny k přesné 
diagnostice koagulační poruchy   

 
• hemofilie A a B, von Willebrandova choroba, deficity ostatních 

koagulačních faktorů – FXII, FVII, přítomnost nespecifického inhibitoru 
typu LA nebo specifického inhibitoru 

       – nejčastěji proti koagulačnímu  

       faktoru VIII……  

                     
                 Které ??? 



Porucha primární hemostázy 

• Krvácivost – doba krvácení z kožní incise, provedené standardizovaným 

způsobem 

 

• Agregace trombo – shlukování destiček po přidání silných agonistů 

agregace 

•       – kontrola protidestičkové léčby impedanční metodou (Multiplate – ASPI, 
ADP, TRAP)  

•       – vyš. vrozené trombocytopatie optickou metodou (kyselina arachidonová, 
ADP, kolagen, ristocetin při podezření na vWCH -  typ 2B – zvýšená afinita vWF k 

destičkovému GP Ib → spontánní agregace trombo, eliminace vzniklých multimerů → konsumpční 
trombocytopenie. Zvýšená agregace trombo po ristocetinu již při velmi nízkých koncentracích - 0,3-0,5 
mg/ml, při standardní koncentraci ristocetinu -1,0-1,5 mg/ml může naopak dojít k hypoagregaci) 

•       –  PFA (Platelet Function Analyzer-100/200) – screeningový test z plné krve  
Malé objemy – vhodný pro malé děti 

       dg primární i sekundární trombocytopatie, dg vWCH kromě typu 2N (porucha 

vazby vWF k faktoru VIII) 

 



Porušená fibrinolýza 

• „Odložené krvácení“ 

• Urychlené rozpouštění koagula 

 

• Testy: 

      - stanovení D-dimerů nebo FDP (fibrin degradačních 
produktů) 

      - stanovení FXIII 

      - test euglobulinové fibrinolýzy 

      - TEG/TEM (trombelastogram /trombelastometr - 
ROTEM) 



Thrombelastometr (ROTEM) - možnost bed side monitorace               
k zachycení aktuální koagulační situace 



Rotem – různé typy křivek (Extem, Intem, Fibtem, Aptem)  

Normální hemostáza 



Rotem – různé typy křivek (Extem, Intem, Fibtem, Aptem) 



Základní laboratorní vyšetření a možná interpretace 

APTT PT TT Fbg D-dimery Krvácivé projevy Možné 
trombózy 

↑ N N N N Deficit FVIII, IX, XI, vWCH, inhibitor FVIII 
(IX), získaný von Willebrandův syndrom 

Deficit FXII, PK, 
HMWK,  
přítomnost LA 

N ↑ N N N Deficit FVII 

↑ ↑ N N /↓ N Deficit FII, V, X, terapie Warfarinem,  
hepatopatie, deficit K vitaminu, hypo / 
dysfibrinogenemie, terapie -xabany 

↑ N/↑ ↑ N N Terapie heparinem nebo přímým 
inhibitorem FII 

↑ ↑ ↑ ↓ ↑↑ DIC 

N N N N N Deficit FXIII, trombocytopatie, terapie 
protidestičkovými léky, vaskulopatie  



 

• Krvácivá onemocnění z destičkových příčin 
nejsou obsahem tohoto sdělení  



 
• Krvácivá onemocnění z plazmatických příčin  
              Deficity koagulačních faktorů (vrozené i  
                                    získané) 
 
         Předávkování antikoagulancii (LMWH,    
           Warfarin, přímé inhibitory FII a FX) 
 
                     Jaterní onemocnění 
       
   DIC, HIT, MAHA, APS – trombo-hemoragické      
                                 stavy  
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Hemofilie  

• Hemofilie = dědičný krvácivý stav, způsobený deficitem FVIII  
nebo deficitem FIX  

 

• Zhruba 1/3 onemocnění jsou sporadické formy s negativní 
rodinnou anamnézou  

 

• Onemocnění s recesivní dědičností, vázané na pohlavní 
chromozom XH. Ženy jsou přenašečky (XHX), nemocní jsou 
pouze muži (XHY) 

 



Dědičnost hemofilie 



 

• Závažnost krvácivých projevů je v korelaci s aktivitou FVIII 
nebo FIX a bývá obdobná u všech postižených členů jednoho 
rodu 

 

• těžká forma – aktivita FVIII / FIX < 1% (časté spontánní kloubní 

krvácení, krvácení do retroperitonea, m. psoas…) 

• středně těžká forma – aktivita FVIII /FIX = 1-5%  

(spontánní krvácení méně časté než u těžké hemofilie, krvácení při minimálním poranění  
nebo při chirurg. výkonech)  

• lehká forma – aktivita FVIII / FIX > 5%  (zvýšené krvácení při 

traumatech a operacích) 



Hemofilická artropatie 



Laboratorní hodnoty a vyšetření farmakokinetiky u hemofilika  



• Slizniční krvácení jsou u vrozené hemofilie méně častá, 
přesto: epistaxe, krvácení z dásní, krvácení do GIT, u těžkých 
forem onemocnění je častý údaj o hematurii (jedna z mála 
komplikací, při níž jsou kontraindikována antifibrinolytika !!!) 
 

• Otevřené poranění neadekvátně krvácí. Malé krvácení se 
může spontánně zastavit, jindy se rána po zástavě krvácení 
znovu spontánně rozkrvácí - hemofilik má méněcenné 
koagulum (a při hojení zlomenin se mu netvoří svalek) 
 

• Pacient s hemofilií nesmí dostávat léky do svalu a 
analgetika s obsahem kyseliny acetylsalicylové (ASA) - 
Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin, Godasal, Stacyl…. 

• Sekundární prevence tepenné trombózy - ano, ale s 
preventivní substitucí chybějícího koagulačního faktoru 



• Deficity ostatních koagulačních faktorů nemají 
tak závažné krvácivé projevy jako hemofilie  

 

• Deficit FXII není provázen krvácivými projevy, 
naopak – deficit FXII zvyšuje trombofilní 
dispozici (fibrinolýza) 
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Získaná hemofilie (acquired hemophilia) 

• Získaná hemofilie je autoimunní onemocnění projevující se často 

nečekaně závažným krvácením u mužů i žen s dosud negativní 

anamnézou krvácivého onemocnění 

 

       Pacienti neužívají (ale mohou užívat) protidestičkové léky či 
antikoagulancia, ale krvácivé projevy s nimi nesouvisejí 

 

• S vrozenou hemofilií má AH(A) společnou pouze nízkou hladinu FVIII a 
přítomnost inhibitoru  

• Od vrozené hemofilie A / B se liší typem krvácivých komplikací a typem 
inhibitoru (aloprotilátky x autoprotilátky) 

 

 



www.novoseven.cz – získaná hemofilie 

http://www.novoseven.cz/
http://www.novoseven.cz/pict/img_ziskhem_big_1.jpg


Získaná hemofilie 
 

• Autoimunní onemocnění 

• Náhlý začátek 

• Závažné krvácení 

• Vysoká mortalita (až 22%) 

 

• Urgentní potřeba   

        -  rychlé diagnostiky   

        -  kvalitní léčby 

  Intenzita krvácení nekoreluje    

      s hladinou FVIII (FIX) ani  

        s hladinou inhibitoru      
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     Krvácení u získané hemofilie 

Historie krvácení 
ANO 

Historie krvácení 
NE 

APTT + PT  
prodlouženo 

APTT  prodlouženo 
PT (Quick)  normální 
APTT  korekce: NE 

DIC   
jaterní Ci  

Známý deficit 
faktoru/ů 

Substituce  

 Pozitivní     

  inhibitor 

(Bethesda)  

TT norm 

FVIII (FIX)     
       ↓   FVIII 

 norm. 

TT prodloužen 

   LA 
Heparin 
dabigatran 

              U vrozené hemofilie bez inhibitoru se APTT koriguje normální plazmou 



Získaná hemofilie 

• Inhibiční potenciál inhibitoru FVIII se 
vyjadřuje v Bethesda jednotkách /ml -  
BU/ml 

 

• 1 BU odpovídá 50% zbytkové aktivity 
faktoru po dvouhodinové inkubaci      
s normální plazmou při 37 ⁰C 

 

• U nízkých titrů inhibitoru se doporučuje 
Njimegen modifikace metody  

      Low responder  <5 BU/ml 

       High responder  >10 BU/ml 

• Léčení (základní trias) 

 

• Zástava krvácení (by passové 
preparáty) 

 

• Imunosupresivní léčba 
(kortikoidy, cyclophosphamide, 
azathioprim, ciclosporin, anti-CD20 
– MabThera…) 

       Imunoadsorbce  

 

• Léčba základního onemocnění 
(ukončení těhotenství) 

 



                     FEIBA (FIIa, FVIIa, FIXa, FXa) 

FEIBA 
FIX, 
FIXa 

FEIBA 
FVII, 
FVIIa 

FEIBA 
FX, 
FXa 

FEIBA 
FIIa 

FEIBA 
FII 

FEIBA 
FXa/FII 

Turecek PL et al. Vox Sang 1999; 77 (suppl 1): 72-79 

PL = Phospholipids 
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Von Willebrandova choroba 
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Von Willebrandova choroba – Erich Adolf von Willebrand 
(1.2.1870-12.12.1949) 

 

• Nejčastější krvácivé onemocnění (až 1% populace) 

 

• vWF  -  produkován endoteliemi  (85%) 

                    megakaryocyty  (15%) 

• vWF  -  do oběhu uvolňován formou ultra velkých multimerů   

 

• Funkce vWF: 

• - adheze trombocytů v místě poranění (GP Ib) 

• - stabilizace FVIII v plazmě 

• - marker akutní fáze 
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Rodokmen první rodiny s diagnostikovanou                             
von Willebrandovou chorobou z r. 1926 

 

 

zemřelí 

dívka Hjördis 



Hjördis a její rodina 

•          Rodina žila na ostrově Föglö v souostroví Äland v Baltském moři 
 
MD von Willebrand popsal vWCH prostřednictvím krutého osudu malé dívenky 

Hjördis S., kterou poprvé léčil v jejích 5ti letech 
 
oba rodiče (bratranec se sestřenicí) zatíženi krvácivou diatézou 
3 sestry z 10 sourozenců † (včetně Hjördis † 4 děti) 
7 z 11 sourozenců mělo krvácivé projevy 
23 osob z 66 členné rodiny – závažné krvácivé projevy 
 
Ve 3 letech Hjördis téměř vykrvácela z poraněného horního rtu. Opakovaně 
prodělávala těžké epistaxe, krvácela při vypadávající mléčné dentici, 
opakovaně krvácela do kyčelního kloubu 
        † ve 14 letech (vykrvácela během svého 4. menstruačního cyklu) 
 



Typ krvácení u von Willebrandovy choroby  



Klasifikace von Willebrandovy choroby 

 

• Typ 1 - lehký kvantitativní defekt 
 
 

• Typ 2 - kvalitativní defekty 
 

•  2A - chybí velké multimery vWF v plazmě 
•  2B - zvýšená afinita vWF k destičkovému GP Ib – spontánní agregace 

trombo – zvýšené vychytávání vzniklých komplexů → trombocytopenie 
•   2M - velké multimery mají vadnou strukturu 
•   2N - výrazně snížená afinita vWF k FVIII (typ Normandy). Homozygoti se 

projevují jako lehcí hemofilici 
 

• Typ 3 -  těžký kvantitativní defekt 
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Krvácivé (a trombotické) stavy u jaterních chorob 

• Těžká onemocnění jater jsou provázena pancytopenií a komplexní 
koagulopatií – krvácivými i trombotickými komplikacemi 

• Vázne syntéza koagulačních faktorů, syntéza přirozených inhibitorů                
a syntéza fibrinolytických proteinů  
 

• Selhává proteosyntetická funkce jater –  
        ↓ faktory II, V, VII, IX, X, XI.  FV je nejcitlivějším ukazatelem funkce hepatocytů                      

↓  přirozené inhibitory koagulace – AT, Protein C, Protein S 

        ↑ FVIII, vWF,  Fbg (proteiny akutní fáze). Terminálně Fbg klesá ! 

        ↓ trombocyty (sekvestrace ve slezině, zkrácené přežívání, snížená syntéza trombopoetinu…) 

         nevyrovnané hladiny plazminogenu, PAI-1, TAFI, alfa-2 antiplazminu 

          

            Při pokročilém jaterním onemocnění se rozvíjí DIC 



Krvácivé a trombotické stavy u jaterních chorob  

• 1.)  Krvácení:  
• spontánní kožní krvácení, krvácení z jícnových varixů, krvácení z GIT, 

epistaxe, hematurie 
 

• Citlivým ukazatelem stupně jaterního postižení je PT – protrombinový 
test (ale ! hodnota testu nekoreluje s intenzitou a závažností krvácivých 
komplikací) 

• Léčení: substituce chybějících koagulačních faktorů, ČMP,                                 
při hyperfibrinolýze antifibrinolytika (kyselina tranexamová, kyselina 
paraaminobenzoová), vitamin K 
 

• 2.) Trombotické komplikace: 
• méně obvyklé než krvácivé a v neobvyklých lokalizacích: trombóza portální 

žíly, Buddův – Chiariho syndrom, trombóza mesenteriálních žil, ale objevují 
se i HŽT DK a plicní embolizace 
 
 



            5. 



Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) 

• Definice: 
• diseminovaná intravaskulární koagulace je syndrom způsobený 

deregulovanou a nelokalizovanou intravaskulární aktivací koagulace, 
vedoucí k poruše mikrocirkulace a ke konsumpci koagulačních 
faktorů a jejich přirozených inhibitorů 
 

• Příčin může být celá řada. Základem je aktivace poškozeného 
endotelu, který změní přirozený antikoagulační stav na 
prokoagulační !  

• Celý proces je extrémně složitý – účastní se ho cytokiny, nejrůznější aktivované proteázy, 
koagulační faktory, inhibitory koagulace, protromboticky působící mikropartikule, 
komplement…. 

 
• Klíčovým bodem DIC je nadbytek volného aktivovaného trombinu 

(FIIa) a nedostatek TM, TFPI a TAFI → bouřlivá aktivace                                    
a konsumpce koagulačních faktorů, jejich přirozených inhibitorů                     
a trombocytů 

 
 
 



Patofyziologie DIC 

 

Silbernagl, S. (2009). Color Atlas of Pathophysiology, Thieme Medical Publishers. Internetové zdroje 



DIC – laboratorní obraz 



      …a další 



Další…….. 

 

•   Předávkování antikoagulancii (LMWH, Warfarin, přímé  

                            inhibitory FIIa a FXa) 

 

•   Trombo-hemoragická onemocnění 

• -   Mikroangiopatické hemolytické anémie (TTP, HUS, HELLP sy)  

• -   Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT II) 

• -   Těžký antifosfolipidový syndrom 

 
                                                                                     schistocyty                                                                

                                                                   

 

 

 



  J.H. *1946, žena 
Poúrazový hemothorax 

Pradaxa 2x150 mg pro hrubovlnnou fibrilaci síní 
Vyšetřena 48 h po úrazu – dTT 290 ng/ml.   GF 0,64 ml/s  

 

Podání antidota Praxbindu 



M.O. *1930  

 

Vstupní parametry  

anti-Xa rivaro 5,16 UI/ml   

Rivaroxaban 340 ng/ml  

FXa  74%  

PT-R  2,59  

Pacientka hospitalizována pro rozsáhlý hematom na bérci LDK  s následnou hlubokou nehojící    
                       se ponekrotickou dutinou.  Rivaroxaban 15 mg užívala pro FiS     
                         



• J.E.Purkyně 

 

     …„ne sit medica gravior ipso morbo“… 

     (aby léčba nebyla nebezpečnější nežli nemoc) 

 

 

                                      Děkuji za pozornost 
      


