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Úvod
Miroslav Penka

Publikace si klade za cíl shromáždit současné poznatky dotýkající se diagnostiky a terapie krvácení
z nejširšího pohledu celého problému zasazeného
do rámce klinické medicíny.
Ve své části teoretické by měla pojednat o základních aspektech krevního srážení a možnostech
vzniku krvácení jak z lokálních, tak i systémových
příčin, provázejících poruchy koagulace, nebo bez
jejich prvotní přítomnosti. Dalším teoretickým oddílem je pojednání o možnostech diagnostiky krvácení z hlediska laboratorního a dále pak z hlediska
detekce lokálních zdrojů krvácení spolu s alternativami jejich odhalení.
V terapeutickém oddíle obecné části jsou rozebírány možnosti systémové léčby a použití lokálních
medicínských přípravků. Samostatná stať je v této
kapitole věnována použití transfuzních přípravků
a krevních derivátů.
Ve speciální části je pozornost soustředěna zejména na lokální aspekty krvácení a jejich specificitu v dané oblasti podle jednotlivých medicínských

oborů. Začátek speciální části je však věnován specifické problematice krvácivých stavů ze systémových
příčin, jako hematologické problematice krvácení,
a kapitola pak pokračuje rozborem možností péče
o nemocné krvácející v důsledku interních, chirurgických a gynekologických chorob a patologických
stavů v porodnictví. Pozornost je také soustředěna na vybrané typy krvácení – epistaxi, hematurii,
krvácení z GIT, menoragii, menometroragii, nitrolební krvácení apod.
Publikace je doplněna obrazovou přílohou, schématy, tabulkami a grafy. V souvislosti s jednotlivými okruhy jsou poskytovány případně i informace
o běžících či proběhlých studiích a jejich závěrech
a současných doporučeních. Kniha je doplněna rejstříkem, seznamem zkratek a souhrnem.
Publikace by měla posloužit širokému okruhu
klinických lékařů, kteří se v rámci své profese mohou s krvácením setkat a kteří v ní mohou najít nejen pomocníka, ale i inspiraci pro další náměty ve
své práci.

I Obecná část

1
Patofyziologie krevního srážení
Jan Novotný, Miroslav Penka

Hemostáza je integrální součástí nespecifické obrany organismu, je úzce provázána se systémy, iniciujícími a modulujícími pochody zánětu a imunologické obranné mechanismy. Přitom tyto systémy
mohou reagovat v různých situacích jak více či
méně nezávisle, tak se i výrazně navzájem ovlivňovat. Endotelové buňky, které představují jeden
z nejdůležitějších buněčných systémů v obraně organismu proti vnějším i vnitřním noxám, exprimují
na svém povrchu a produkují do krevního proudu
řadu molekul, které hrají bazální role jak v oblasti
hemostázy (např. trombomodulin, prostacyklin,
t-PA, PAI), tak v oblasti imunitních dějů (cytokiny,
cytoadhezivní molekuly aj.). Z nespecificity hemostatického systému navíc vyplývá, že mnoho dosti
rozdílných podnětů (trauma, operace, infekt, zánět,
tumor aj.) může vyvolat do jisté míry nespecifickou
uniformní odpověď v podobě aktivace hemostázy
a tato odpověď se může v jednotlivých případech
lišit pouze v kvantitativních kritériích.
Základním úkolem hemostatických mechanismů
je zajišťovat v cirkulaci stav tzv. fluidokoagulační
rovnováhy. Nejde přitom o statický, nýbrž vysoce dynamický stav, kdy všechny zúčastněné systémy (enzymatické kaskády s inhibitory, cévní stěna, buněčné

populace) jsou vzájemně propojeny složitým, doposud
ne zcela prozkoumaným systémem pozitivních i negativních zpětných vazeb, majících zabezpečit jednak
účinnou lokální hemostázu v místě traumatu se zabráněním nežádoucí systémové generalizace koagulace, jako následný krok pak zajistit reparační pochody
ve smyslu fibrinolýzy koagula a hojení rány. Vrozená
nebo získaná porucha jednoho či více faktorů tohoto
systému může mít pak za následek nežádoucí vychýlení této složitě vybalancované rovnováhy na stranu hypokoagulace nebo hyperkoagulace, navíc s možností
kombinace obou tendencí.
Základní aktéry „ve hře hemostázy“ představují
enzymatické kaskády a jejich inhibitory, cévní stěna
a celulární součásti krve. Z didaktických důvodů probereme jednotlivé systémy odděleně, je nutno si však
uvědomit, že hemostáza reaguje vždy jako celek, jen se
v jednotlivých případech může lišit podíl jmenovaných
faktorů (tab. 1) na celkové hemostatické odpovědi. Kvalitu koagulace navíc mohou ovlivnit i nekoagulační
proteiny (např. při hypoalbuminémii se popisuje kvalitativní porucha tvorby fibrinového koagula se zvýšenou rezistencí k lýze plazminem), nebo závažné poruchy metabolismu (u diabetiků glykozylace fibrinogenu
i faktorů fibrinolytického potenciálu může vést rovněž
k snížené solventnosti fibrinu).

Tab. 1 Hemostatické systémy
systém
kaskády

koagulační, fibrinolytická, prekalikrein-kininogenová, komplementu

inhibitory kaskád
celulární součásti krve

trombocyty, leukocyty, erytrocyty

faktory cévní stěny

endotelie, hladké svalové buňky, fibroblasty, pericyty, mezangiální buňky, mezibuněčná matrix
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Při poranění cévy dochází k vazokonstrikci
a k adhezi trombocytů na místa s porušeným endotelem. Tyto reakce probíhají v sekundách, hovoříme
zde o tzv. primární hemostáze. V dalším průběhu
v řádu minut spolu s generací trombinu vzniká fibrinové koagulum, představující definitivní hemostatickou zátku, která je pak degradována fibrinolytickým systémem.

lace, kdy malé množství trombinu, vzniklé aktivací
zevní cestou, pozitivní zpětnou vazbou (aktivace
faktorů XI, IX a VIII) generuje vznik většího množství trombinu, nutného pro vytvoření fibrinového
koagula. Pacienti s defekty FVIII a FIX a FXI proto
trpí různě vyjádřenými krvácivými příznaky, jejichž závažnost je přímo závislá na hloubce defektu
(nejzávažnější jsou spontánní a intraartikulární krvácení u těžkých hemofiliků).

1.1 Enzymatické kaskády

Faktor VIII je v plazmě vázán na nosič v podobě
von Willebrandova faktoru. Tato vazba je důležitá,
jak je zřejmé u pacientů s různými typy von Willebrandovy nemoci, kdy u nejtěžších jednotek vidíme
i hemofilický typ krvácení (výrazně zkrácený poločas faktoru VIII u těchto nemocných).
Von Willebrandův faktor (vWF) hraje důležitou roli v primární hemostáze a v koagulaci.
V primární hemostáze se váže na subendotelové
struktury (kolagen) na jedné straně a na destičkový
specifický receptor GP Ib v komplexu glykoproteinů
I/V/IX na membráně trombocytů a zprostředkovává tak adhezi destiček na místa traumatizace cév.
Vazbou na aktivovaný komplex GP IIb/IIIa na povrchu trombocytů rovněž zajišťuje jejich agregaci.
Tyto funkce jsou vázány na velké multimery vWF.
V koagulaci (funkce vázaná na koagulační faktor VIII) chrání vazbou na FVIII tento faktor před
proteolytickou degradací, lokalizuje FVIII do míst
poškození cévní stěny, uvolňuje jej do oběhu (podpora vazby mezi lehkým a těžkým řetězcem FVIII)
a má efekt kofaktoru při proteolytické aktivaci FVIII
trombinem. V těchto funkcích jsou stejně účinné
všechny multimery vWF bez ohledu na velikost.

Enzymatické kaskády jsou systémy koagulačních
faktorů s kofaktory a inhibitory koagulace, systém fibrinolytický a jeho inhibitory, systém prekalikrein-kininogenový a systém komplementu.
Z hlediska hemostázy mají největší klinický význam
první dva – systém koagulační a fibrinolytický, systém komplementu hraje závažnější roli při aktivaci
koagulace zánětem.
Systém koagulační lze schematicky a historicky
rozdělit na zevní a vnitřní. Je však známo, že oba
systémy se mohou vzájemně aktivovat (např. faktor VIIa je schopen aktivovat faktor IX, faktor XIIa
může aktivovat faktor VII), nedají se proto od sebe
oddělovat. Jak je zřejmé z obr. 1.1, oba systémy se
setkávají při aktivaci faktoru X na faktor Xa. Na
rozdíl od starších názorů o větší důležitosti vnitřního systému (pramenily z klinického pozorování
nejtěžších vrozených krvácivých poruch u pacientů s hemofilií A a B) je dnes všeobecně přijímaná
závažnější úloha zevní cesty aktivace koagulace,
význam aktivace koagulace vnitřní cestou je méně
jasný. Faktory VIII a IX jsou totiž aktivovány převážně zevní cestou. Je však nepochybné, že faktory
vnitřního systému, zvláště pak faktory VIII a IX,
hrají nezastupitelnou roli ve fázi amplifikace koaguXII
XI

VII
IX

VIII

fosfolipidy

X
fosfolipidy

V

II

IIa
XIII

FBG

F

Obr. 1.1 Simplifikované schéma hemostázy

F

Teorie koagulace na bázi kaskádové reakce, kdy
aktivovaný enzym aktivuje svůj substrát (proenzym), který je dalším článkem koagulační kaskády, byla postulována v 60. letech minulého století.
Zároveň byl kladen důraz na aktivaci koagulace
vnitřní cestou, význam zevní cesty byl podceňován. Oba systémy byly navíc nazírány jako relativně nezávislé. Tyto představy se zdály být potvrzeny
i koagulačními reakcemi in vitro, kdy při aktivaci
koagulace vnitřní cestou u pacientů s hemofilií A
a B je výrazně prodloužen čas srážení aPTT a zevní
cesta je intaktní.
Na koagulační systém se tedy podle tohoto modelu můžeme dívat jako na kaskádovitě aktivovaný
systém serinproteáz (mají serin v aktivním centru
enzymu) s výjimkou faktorů VIII a V, které fungují jako kofaktory. Oba kofaktory jsou aktivovány

