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PŘEDMLUVA 

 Účelná hemoterapie a efektivní způsob monitorace hemostázy v perioperační 

medicíně jsou stále diskutovaná témata. V nemocniční péči se neustále střetává spotřeba 

transfuzních přípravků se sníženým počtem dárců krve. Navíc nadměrná spotřeba 

transfuzních přípravků je spojována s nežádoucími reakcemi a s negativním ovlivněním 

morbidity i mortality pacientů. 

Hodnocení hemostázy patří mezi základní součásti péče o pacienty během 

perioperačního období. Testy koagulace, mezi které patří protrombinový čas, aktivovaný 

parciální tromboplastinový čas, koncentrace fibrinogenu a počet trombocytů, představují 

standard ve vyšetření hemostázy. Nicméně způsob jejich stanovení a časová dostupnost 

výsledků není vyhovující, obzvláště v případě život ohrožujícího krvácení. Z tohoto důvodu 

se jeví jako perspektivní viskoelastické metody, jakou je rotační tromboelastometrie. 

Tato práce si klade za cíl posoudit vliv využití rotační tromboelastometrie na 

perioperační krevní ztrátu a spotřebu transfuzních přípravků, zhodnotit časovou dostupnost 

výsledků jednotlivých vyšetření a zjistit vztah mezi odpovídajícími parametry standardních 

testů koagulace a parametry zjištěnými pomocí rotační tromboelastometrie. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A5, A10, A20 amplitude 5, 10, 20 (amplituda v čase 5, 10, 20 minut) 

AK arteriální katétr 

APC aktivovaný protein C 

aPTT activated partial thromboplastin time (aktivovaný parciální tromboplastinový 

čas) 

aPTT-R activated partial thromboplastin time ratio 

ARDS  acute respiratory distress syndrome (syndrom akutní dechové tísně) 

AT antitrombin 

CFT clot formation time (čas propagace srážení) 

CT clotting time (čas iniciace srážení) 

CŽK centrální žilní katétr 

ČZP čerstvě zmražená plazma 

DIC disseminated intravascular coagulation (diseminovaná intravaskulární 

koagulace) 

EBV virus Epsteina-Barrové 

ERB erytrocyty bez buffy coatu resuspendované 

ERD erytrocyty bez buffy coatu deleukotizované 

ERK erytrocytární koncentrát 

FDG Fibrinogen a fibrin degradační produkty 

HIV virus lidské imunodeficience 

HLA human leukocyte antigen (lidský leukocytární antigen) 

INR international normalized ratio  

ISI international senzitivity index 

LI30, LI60 lysis index 30, 60 (index lýzy ve 30. a 60. minutě) 

MCF maximum clot firmness (maximální síla koagula) 

ML maximum lysis (maximální lýza) 

PCC prothrombin complex concentrate (koncentrát faktorů protrombinového 

komplexu) 

POC point-of-care (testování v místě péče) 

PT prothrombin time (protrombinový čas) 

PT-R prothrombin time ratio 

ROTEM rotační tromboelastometrie 



9 
 

SOFA sequential organ failure assesment score, skóre orgánových dysfunkcí při sepsi 

TA trombocyty z aferézy 

TACO transfusion-associated circulatory overload (přetížení oběhu v souvislosti s 

transfuzí) 

TAD trombocyty z aferézy deleukotizované 

TB trombocyty z buffy coatu 

TEG tromboelastografie 

TF tkáňový faktor 

TFPI tissue factor pathway inhibitor (inhibitor zevní cesty koagulace) 

t. hm. tělesná hmotnost 

t-PA tkáňový aktivátor plasminogenu 

TRALI transfusion-related acute lung injury (akutní plicní poškození v souvislosti s 

transfuzí) 

TRIM transfusion-related immunomodulation (imunomodulace spojená s transfuzí) 

TT trombinový test 

T.U. transfusion unit (transfuzní jednotka) 

TXA kyselina tranexamová 

u-PA urokinázový aktivátor plasminogenu 

vWF von Willebrandův faktor 
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1. ÚVOD 

V perioperačním období je transfuzní léčba běžnou součástí péče o pacienta. 

Dlouhodobým problémem je však nedostatek dárců krve. Tento nepoměr mezi potřebou 

transfuzních přípravků a jejich nabídkou neustále vede k úvahám o účelném využití transfuzí 

a způsobu efektivní monitorace hemostázy. 

Podání transfuzních přípravků je však vždy spojováno s rizikem vzniku nežádoucích 

reakcí a s negativním ovlivněním morbidity a mortality pacientů. Nejvíce nežádoucích reakcí 

je udáváno při použití čerstvě zmražené plazmy [1]. Jedná se o rozvoj akutního plicního 

poškození v souvislosti s podáním transfuzního přípravku (TRALI – Transfusion-Related 

Acute Lung Injury), přetížení oběhu v souvislosti s podáním transfuzního přípravku (TACO – 

Transfusion-Associated Circulatory Overload), vznik alergické či anafylaktické, hemolytické 

nebo febrilní nehemolytické reakce, přenos infekce a aloimunizaci erytrocytů. Zvýšená 

četnost transfuzí je rovněž asociovaná s vyšším rizikem vzniku pooperačních komplikací, 

včetně nutnosti chirurgické revize, s delší hospitalizací, vyšším rizikem multiorgánového 

selhání a syndromu akutní dechové tísně (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome) [1-

5]. Dále je popisován imunomodulační, resp. imunosupresivní účinek asociovaný s podáním 

transfuzí (TRIM – Transfusion-Related Immunomodulation), který se týká obzvláště 

erytrocytárních přípravků [6]. 

Hodnocení stavu koagulace patří k základním úkonům prováděným v intenzivní péči 

a v perioperačním období. Testy koagulace, jako protrombinový čas (PT), aktivovaný 

parciální tromboplastinový čas (aPTT), koncentrace fibrinogenu a počet trombocytů, 

představují standard ve vyšetření hemostázy. Testy PT a aPTT jsou ovšem prováděny pouze 

v krevní plazmě po zpracování vzorku krve jeho odstředěním, takže vyšetření nehodnotí 

vzájemnou interakci mezi koagulačními faktory a buněčnými elementy – trombocyty 

a erytrocyty. Význam krevních buněk v procesu hemokoagulace, tak jak probíhá in vivo, 

popisuje buněčný model hemostázy [9]. Z tohoto důvodu se jeví testy, které k vyšetření 

hemokoagulace používají vzorek plné krve, jako vhodnější. Mezi takové testy patří 

viskoelastometrické metody, jakou je rotační tromboelastometrie (ROTEM).   

Čas je jedním z faktorů rozhodujících o diagnostice koagulační poruchy a její možné 

terapii. Výsledky vyšetření standardních koagulačních testů však bývají běžně dostupné 

zhruba za 45-60 minut od odběru vzorku krve, což je zcela nevyhovující, obzvláště v případě 

život ohrožujícího krvácení. Point-of-care (POC) testy, jako např. ROTEM, však přinášejí 

první relevantní výsledky zhruba za deset minut od začátku vyšetření [16]. Jejich využití je 
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tedy výhodnější oproti standardním testům při perioperační monitoraci hemokoagulačního 

stavu.  

Podávání transfuzních přípravků při terapii perioperačního krvácení prakticky 

nevychází z výsledků standardních koagulačních testů, a to zejména z časových a finančních 

důvodů, ale děje se empiricky, „naslepo“. Tento způsob nemusí být efektivní, množství 

podaných transfuzních přípravků může být jednak nedostatečné, na druhé straně však může 

vést k jejich nadměrné či zbytečné spotřebě, která může poškodit pacienta a rovněž vést 

k vyšším nákladům pro zdravotnické zařízení. 

Z těchto důvodů jsou stále častěji vyhledávány metody vyšetření hemokoagulace, 

které by v ideálním případě dokázaly rychle a přesně diagnostikovat koagulační poruchu 

a které by tak umožnily časnou a cílenou léčbu koagulopatie. Tím by vedly ke snížení krevní 

ztráty, spotřeby transfuzních přípravků, a snížily by riziko komplikací z jejich podání. 

K těmto vlastnostem se blíží viskoelastometrické metody, jakou je např. rotační 

tromboelastometrie, kterou jsme se rozhodli na našem pracovišti využít k managementu 

perioperačního krvácení u plánovaných výkonů u dospělých i dětských pacientů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Hemostáza 

Základem hemostázy je zajištění fluidokoagulační rovnováhy organismu pomocí 

dynamických zpětnovazebných mechanismů, které pozitivně i negativně ovlivňují lokální 

i generalizovanou hemostatickou aktivitu. Cílem je zajistit v místě traumatu lokální 

hemostázu a následné reparační procesy zahrnující fibrinolýzu vzniklého koagula a zhojení 

rány. Zároveň je nutné zabránit generalizaci koagulačních procesů po zbytku organismu. 

Důležitou úlohu v těchto pochodech hrají cévní endotel, krevní elementy a kaskáda 

prokoagulačních enzymů a jejich inhibitorů [7, 8]. 

2.1.1 Primární hemostáza 

Primární hemostáza (Obr. 1) má za cíl vytvoření primárního, tzv. destičkového trombu 

během několika sekund od poranění cévní stěny. Při poranění cévy dochází k obnažení 

subendoteliálně uloženého kolagenu a tkáňového faktoru, které tvoří negativně nabité 

povrchy. Na nich dochází k adhezi destiček pomocí glykoproteinových receptorů (převážně 

GP Ib) za účasti von Willebrandova faktoru (vWF). Po adhezi následuje aktivace trombocytů 

s uvolněním vazokonstrikčně působících látek (zejména tromboxan A2, serotonin aj.) 

a dalších mediátorů, které amplifikují adhezi a podporují lokální hemostázu. Zároveň se 

zvyšuje afinita molekuly GP IIb/IIIa, kterou mezi dvěma trombocyty dokáže přemostit 

molekula fibrinogenu. Tím je umožněna agregace trombocytů a vznik destičkového trombu 

[7, 8]. 

2.1.2 Sekundární hemostáza 

Cílem sekundární hemostázy je vytvoření definitivního trombu sestávajícího 

z fibrinové sítě, která v sobě zahrnuje trombocyty, erytrocyty i leukocyty. 

Na sekundární hemostázu, tedy vlastní hemokoagulaci, lze pohlížet dvěma způsoby. 

Původní model, rozdělený na vnitřní, vnější a společnou cestu, bývá znázorňován jako 

kaskádovitá aktivace koagulačních faktorů. Tento model však nezahrnuje účast krevních 

elementů na hemokoagulaci a de facto popisuje enzymatické děje v krevní plazmě. Z tohoto 

modelu vycházejí i standardní koagulační testy – protrombinový a aktivovaný parciální 

tromboplastinový čas, které popisují zevní, resp. vnitřní cestu hemokoagulace, a které byly 

původně vyvinuty pro monitoraci léčby dikumariny, resp. heparinem [7, 8]. 
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Nový, tzv. buněčný model hemostázy se blíží k situaci in vivo přesněji než model 

klasický. Zahrnuje totiž úlohu krevních elementů, obzvláště trombocytů, na procesu 

hemokoagulace. Viskoelastometrické metody vyšetření hemokoagulace vycházejí právě 

z tohoto modelu a popisují tak stav hemokoagulace v organismu lépe než testy standardní 

[9, 10]. 

 

 

 

Obr. 1. Primární hemostáza se vznikem destičkového trombu. 

Volně upraveno, vysvětlivky v textu. Zdroj: https://eclinpath.com/print-12/. 
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2.1.3 Klasický model hemostázy 

Hemokoagulace je dle klasického modelu systémem aktivovaných serinových proteáz, 

označovaných jako koagulační faktory, jejich kofaktorů a dalších koagulačních faktorů 

(Tab. 1) a jejich inhibitorů (Obr. 2). Aktivace vnitřní či vnější cesty vede ke vzniku 

protrombinového aktivátoru a následně již společnou cestou z protrombinu vzniká trombin 

a dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Dříve byla považována za hlavní systém 

hemokoagulace vnitřní cesta, následně byl připisován větší význam cestě zevní. Oba systémy 

neexistují pouze paralelně, ale vzájemně se ovlivňují a mohou se oboustranně aktivovat. 

 

Tab. 1. Seznam koagulačních faktorů. 

Upraveno [7, 8]. 

Zkratka Název Zkratka Název 

I Fibrinogen XI 

Antihemofilický faktor C, 

PTA (Plasma thromboplastin 

Antecedent) 

II Protrombin XII Hagemanův faktor 

III 
Tkáňový faktor (TF), tkáňový 

tromboplastin 
XIII 

Fibrin stabilizující faktor, 

Lakiho-Lorandův faktor 

IV Ca2+ vWF von Willebrandův faktor 

V Proakcelerin HMWK 
Vysokomolekulární kininogen, 

Fitzgeraldův faktor 

VII Prokonvertin PKK Prekalikrein, Fletcherův faktor 

VIII Antihemofilický faktor A Kalikrein 

IX 
Antihemofilický faktor B, 

Christmasův faktor 
Destičkové fosfolipidy 

X Stuartův-Prowerové faktor a – aktivovaný faktor 

 

Vnější cesta koagulace 

Aktivace vnější cesty koagulace se děje uvolněním tkáňového faktoru (tkáňový 

tromboplastin, TF, FIII) ze subendotelu poraněné cévy či exprimací TF na leukocytech 

a endotelu. Za normálních okolností TF nepřichází s krví do styku. Slouží jako kofaktor, který 

způsobí aktivaci FVII (prokonvertin). Za přítomnosti Ca2+ způsobí FVIIa aktivaci FX (faktor 

Stuartův-Prowerové). Následně vazbou FXa na fosfolipidy TF dochází za účasti FV 

(proakcelerin) ke vzniku protrombinového aktivátoru. 
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Vnitřní cesta koagulace 

Vnitřní cesta koagulace je započata aktivací FXII (Hagemanův faktor) na negativně 

nabitých površích (aktivovaný endotel, trombocyty, leukocyty, či cizorodý materiál – okruh 

mimotělního oběhu apod.). Následně FXIIa aktivuje FXI (antihemofilický faktor C, PTA – 

Plasma Thrombin Antecedent) na FXIa, který za přítomnosti Ca2+ způsobí aktivaci FIX 

(antihemofilický faktor B, Christmasův) a dále vzniklý FIXa aktivuje FX (Stuart-Prowerové 

faktor) za účasti Ca2+, FVIII (antihemofilický faktor A) a destičkových fosfolipidů. Vnitřní 

cesta končí vytvořením protrombinového aktivátoru za účasti FXa a FV. Dále může být 

pomocí FXIIa aktivován FVII, a tak může být aktivována i zevní cesta koauglace. Vnitřní 

cesta systémem FXIIa – prekalikrein – kalikrein – plasminogen – plasmin aktivuje 

fibrinolýzu, dále je aktivován vazoaktivní kininogenový systém cestou kalikrein – HMWK – 

kininy, rovněž i komplement cestou plasmin – C1 složka komplementu a tvorba prostanoidů 

cestou bradykinin – fosfolipáza A2 – kyselina arachidonová. Vnitřní cesta tak úzce souvisí 

s hemokoagulací, fibrinolýzou i systémovou zánětovou odpovědí a představuje tak obranný 

mechanismus organismu. 

Společná cesta koagulace 

Společná cesta navazuje na vnější a vnitřní cestu a začíná přeměnou protrombinu na 

trombin pomocí komplexu FXa-FV. Následuje vznik monomerů fibrinu, které se tvoří 

odštěpením peptidů z fibrinogenu vlivem trombinu. Trombin rovněž aktivuje FXIII (fibrin 

stabilizující faktor) na FXIIIa, který za účasti Ca2+ umožní vznik a stabilizaci fibrinové sítě 

(fibrinové polymery) [7, 8]. 
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Obr. 2. Klasický model hemokoagulace. 

PL – fosfolipidy. Zdroj: http://fblt.cz/wp-content/uploads/2013/12/Kapitola-05-04-031.jpg. 

 

 

2.1.4 Buněčný model hemostázy 

Buněčný model hemostázy (Obr. 3) nahrazuje model klasický, ve kterém se uplatňují 

pouze koagulační faktory. Klasický model popisuje dobře situaci in vitro, nicméně nestačí pro 

popis komplexnosti děje in vivo. Skutečnost tak lépe zachycuje buněčný model. Ten totiž 

kromě koagulačních faktorů připisuje důležitý význam i trombocytům, leukocytům i endotelu. 

Buněčný model je popisován jako třífázový – na počátku je iniciace, dále probíhá 

amplifikace a následuje fáze propagace. Tento model zároveň připisuje největší důležitost 

zevní cestě koagulace. 

Fáze iniciace 

Při poranění, ale např. i v místech zánětu, se na exprimovaný TF naváže FVIIa, který 

volně v malém množství cirkuluje krví. Konformační změna TF při jeho expresi zvyšuje 

afinitu TF k FVIIa. Vzniklý komplex TF-FVIIa následně aktivuje inaktivní formu FVII 

s generací velkého množství FVIIa a komplexů TF-FVIIa, které následně aktivují FIX na 
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FIXa a dále FX na FXa. Vytvořený FXa jednak aktivuje další FVII, jednak z protrombinu 

vytvoří malé množství trombinu. Toto množství není dostačující pro vytvoření koagula, ale 

umožní amplifikaci procesu s následnou generací velkého množství trombinu. 

Fáze amplifikace 

Trombin vzniklý ve fázi iniciace nyní aktivuje trombocyty, leukocyty i endotel, na 

jejichž površích dochází k exprimaci negativně nabitých fosfolipidů, čímž dochází k aktivaci 

vnitřní cesty koagulace za účasti FIXa, FVIIIa a FVa. Dále trombin aktivuje FXI, který pak 

aktivuje další FIX, a dále FVIII a FV. Tímto dochází k amplifikaci procesu, tvorbě většího 

množství trombinu a vzniku reakčních ploch, které umožní fázi propagační. 

Fáze propagace 

Během této fáze dochází na aktivovaných površích pomocí FVIIIa a FVa k aktivaci 

FX, který pak umožní přeměnu protrombinu na velké množství trombinu, který je následně 

schopný konvertovat fibrinogen na fibrin a aktivací FXIII je zároveň schopný vzniklý fibrin 

stabilizovat [9]. 

 

Obr. 3. Buněčný model hemokoagulace. 

Zdroj: Durila M., Vyšetrenie rotačnej tromboelastometrie (ROTEM) v manažmente krvácania 

a koagulopatie v pediatrii, Čes-slov Pediat 2019; 74 (7): 431. 
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2.1.5 Inhibitory hemokoagulace 

K zachování fluidokoagulační rovnováhy jsou potřeba kromě prokoagulačně 

působících systémů i jejich inhibitory. Mezi nejvýznamnější inhibitory koagulační kaskády 

patří antitrombin (AT), inhibitor zevní cesty (TFPI – Tissue Factor Pathway Inhibitor) 

a systém proteinu C. 

Antitrombin (AT) 

Jedná se o terciární protein patřící do skupiny tzv. serpinů (serin proteases inhibitor), 

který blokuje funkci převážně trombinu a FXa. Při vazbě AT na glykosaminoglykany povrchu 

cévního endotelu, či po vytvoření komplexu s heparinem, dochází ke změně konformace 

molekuly AT, což následně vede k výrazné akceleraci inhibiční funkce. 

Inhibitor zevní cesty koagulace (TFPI – Tissue Factor Pathway Inhibitor) 

TFPI je významným inhibitorem zevní cesty hemokoagulace. Tvoří komplexy 

a reverzibilně inhibuje FXa. Vytvořený komplex TFPI-FXa následně inhibuje komplex 

FVIIa-FIII a dál tak snižuje aktivitu zevní cesty koagulace. 

Systém proteinu C 

Tento systém je důležitý v zachování antikoagulačních vlastností endotelu. Ten na 

svém povrchu exprimuje trombomodulin a endotelový protein C receptor (EPCR). Vazba 

trombinu na trombomodulin blokuje funkci trombinu, díky čemuž nedochází k přeměně 

fibrinogenu na fibrin, a aktivuje protein C na aktivní protein C (APC), přičemž vazba proteinu 

C na EPCR dále vznik APC akceleruje. Kofaktorem působení APC je protein S, který zvyšuje 

aktivitu APC, jež vede k inhibici funkce FVa a FVIIIa [7, 8]. 

2.1.6 Fibrinolytický systém 

Úlohou fibrinolytického systému je rozpuštění fibrinové zátky (Obr. 4). Fibrinolýza je, 

podobně jako hemostáza, dynamickým systémem zahrnujícím zpětnovazebně účinkující 

aktivátory a inhibitory. Hlavní úlohu při fibrinolýze zaujímá plasminogen, prekursor 

plasminu. Aktivace přeměny plasminu se děje převážně působením tkáňového 

a urokinázového aktivátoru plasminogenu (t-PA a u-PA). Mezi hlavní inhibitory ve 

fibrinolytickém systému patří inhibitory aktivátorů plasminogenu (PAI, podtypy 1-3), které 

brání vzniku fibrinolýzy inhibicí t-PA a u-PA. Dalšími inhibitory jsou 2-antiplasmin, 1-
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antitrypsin a 2-makroglobulin, které inaktivují již vzniklý plasmin. Vazbě t-PA 

a plasminogenu na fibrin brání trombinem aktivovaný inhibitor fibrinolýzy (TAFI), který tak 

zvyšuje rezistenci fibrinové zátky vůči fibrinolytickým procesům. 

Působením plasminu na fibrinovou zátku dochází k jejímu štěpení. Zároveň, díky 

afinitě plasminu k fibrinogenu, dochází i ke štěpení fibrinogenu. Vznikají tak fibrinogen 

a fibrin degradační produkty (FDG). Jedním z konečných produktů fragmentace fibrinové 

zátky jsou D-dimery [7, 8].  

 

Obr. 4. Fibrinolýza. 

Schematické znázornění průběhu fibrinolýzy. Zeleně jsou označeny aktivátory fibrinolýzy, 

červeně její inhibitory. Zdroj: http://fblt.cz/wp-content/uploads/2013/12/Kapitola-05-04-

07.jpg. 
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2.2 Vyšetření hemostázy 

Hodnocení hemostázy patří k základním úkonům prováděným v intenzivní péči 

a v perioperačním období. Mezi základní prováděná vyšetření patří protrombinový čas (PT), 

aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), hladina fibrinogenu a počet trombocytů. 

Dále je možné vyšetření doplnit o hladiny jednotlivých koagulačních faktorů a inhibitorů 

koagulace, vyšetřit parametry fibrinolýzy a také provést funkční testy trombocytů. 

Základní, screeningové testy PT, aPTT a fibrinogen se provádí v lokálních 

hematologických laboratořích. Vzorek krve je odebrán do zkumavky obsahující citrát sodný, 

který zajišťuje nesrážlivost vzorku. Následně je vzorek centrifugací zbaven pevných částic, 

vč. trombocytů, a tak vyšetření probíhá pouze v krevní plazmě. Toto oddálení situace 

probíhající in vivo představuje limitaci vyšetření. Dalším významným omezením je časový 

faktor. Od odběru vzorku, jeho transportu, ošetření centrifugací, až do vlastního vyšetření 

a získání výsledku může uběhnout i více než 40 minut. Tato doba je zcela nevyhovující 

v případech život ohrožujícího krvácení. 

K dispozici jsou metody vyšetření hemostázy, které využívají vzorek plné krve, a tak 

mohou posoudit situaci in vivo lépe než standardní testy. Jedná se viskoelastometrické 

metody, mezi které patří tromboelastografie či rotační tromboelastometrie. Tato vyšetření lze 

využít tzv. bed-side, u lůžka pacienta či na operačním sále, řadí se mezi tzv. point-of-care 

testy. Kromě těchto výhod je další nespornou předností časová dostupnost výsledků. První 

relevantní výsledky jsou k dispozici do deseti až patnácti minut od začátku vyšetření 

[8, 10, 16]. 

2.2.1 Standardní testy hemostázy 

Protrombinový čas (PT) 

Protrombinový čas je vyšetřován ve vzorku citrátové plazmy po její rekalcifikaci 

a přidání tkáňového tromboplastinu, čímž je aktivována zevní cesta koagulační kaskády. 

Výsledkem tohoto testu je čas k vytvoření fibrinového vlákna. Výsledek je udáván 

v sekundách, jako poměr výsledku testované plazmy oproti normálu (PT-R, Prothrobin Time 

Ratio), v procentu normální koagulační aktivity (Quickův test, %), či jako mezinárodní 

normalizovaný poměr (INR, International Normalized Ratio), který představuje 

exponenciální poměr zjištěného času ze vzorku oproti času naměřenému v kontrolní plazmě. 

Pro výpočet INR je jako exponent užíván index ISI (International Senzitivity Index) 

umožňující standardizaci typu používaného tromboplastinu. Jako INR je uváděn výsledek 
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u pacientů léčených dikumariny. Pro tuto situaci byl původně protrombinový čas vyvinut. 

Normální hodnoty PT jsou 12-15 s, PT-R 0,8-1,2, Quick 70-120 %, INR 0,8-1,2. Hodnoty 

jsou patologicky prodlouženy při vrozeném či získaném deficitu faktorů I, II, V, VII, X, při 

léčbě dikumariny, nebo heparinem ve vyšších dávkách a při nedostatku vitaminu K. 

Fyziologicky je hodnota PT prodloužena u novorozenců. 

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) 

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas je vyšetřován rovněž ve vzorku citrátové 

plazmy po rekalcifikaci a přidání kefalinu, parciálního tromboplastinu aktivujícího FX a FII, 

a kaolinu, povrchového aktivátoru faktorů XII a XI. Tímto způsobem je aktivována vnitřní 

cesta koagulace. Výsledkem je opět čas potřebný k vytvoření fibrinového vlákna a je udáván 

v sekundách, nebo jako poměr časů testované plazmy oproti normálu (aPTT-R). Normální 

hodnoty jsou 25-40 s, či 0,8-1,3. Hodnoty jsou patologicky prodloužené při vrozeném či 

získaném deficitu faktorů XII, XI, IX, VIII, u těžkých deficitů fibrinogenu, dále při deficitu 

FII, FV a FX u současně patologicky prodlouženého PT a při terapii nefrakcionovaným 

heparinem, pro jehož monitoraci byl původně test určen. Mezi vrozené deficity, projevující se 

prodloužením aPTT, patří hemofilie A (nedostatek FVIII), hemofilie B (nedostatek FIX), 

hemofilie C (nedostatek FXI) a von Willebrandova choroba (porucha vWF). Hodnota aPTT je 

fyziologicky prodloužena u novorozenců. 

Fibrinogen 

Hladina fibrinogenu je nejčastěji stanovována pomocí Claussovy metody. Do vzorku 

ředěné citrátové plazmy je přidán nadbytek trombinu. Vznik fibrinových vláken je v tomto 

případě přímo závislý na koncentraci fibrinogenu. Zaznamenává se čas vzniku fibrinových 

vláken, výsledek je pak odečten z kalibrační křivky a je udáván jako koncentrace fibrinogenu 

v g/l. Normální hodnoty jsou 1,8-4,2 g/l. Patologicky snížené hodnoty jsou pozorovány 

u vrozených hypo- či afibrinogenemiích, dysfibrinogenemii, při snížené syntéze (poruchy 

jaterních funkcí), zvýšených ztrát (krvácení) nebo zvýšené spotřebě (diseminovaná 

intravaskulární koagulace, DIC).  

Další testy 

Mezi další testy patří trombinový čas (TT), který se provádí přidáním určeného 

množství trombinu do vzorku citrátové plazmy bez předchozí rekalcifikace a který popisuje 

tvorbu fibrinu z fibrinogenu. 
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Počet trombocytů je zjišťován buď automatickými analyzátory při vyšetření krevního 

obrazu, či opticky z obarveného nátěru periferní krve. 

Vyšetřením D-dimerů lze získat představu o aktivaci hemokoagulace a aktivitě 

fibrinolytického systému. Přes to, že jsou testy D-dimerů vysoce senzitivní, jsou málo 

specifické. Jejich elevace je pozorována např. u tromboembolických příhod, DIC, ale 

i u poranění, po rozsáhlých operačních výkonech, při zánětech, u sepse a při léčbě 

fibrinolytiky. 

Primární hemostázu lze vyšetřit pomocí stanovení doby krvácení dle Dukeho, Ivyho či 

Mielkeho metody. Doba krvácení je stanovována jako čas ke spontánní zástavě krvácení 

u standardně provedeného řezu či vpichu. Při Dukeho metodě je proveden řez v oblasti ušního 

lalůčku, při Ivyho a Mielkeho metodě je proveden řez komerčně vyráběnými nožíky v oblasti 

předloktí, po naložení turniketu na paži a použití kompresního tlaku 40 mmHg. Testy jsou 

obtížně standardizovatelné a interpretovatelné a v současné době se prakticky nepoužívají.  

Dalším testem, který vyšetřuje primární hemostázu pomocí fragility kapilár, je 

Rumpelův-Leedův test. Během tohoto testu je pozorován počet petechií na plochu předloktí 

po naložení turniketu na paži a použití kompresního tlaku 100 mmHg po dobu pěti minut. 

Počet petechií je pak stanovován za patnáct minut. Stejně jako doba krvácení, i test fragility 

kapilár je obtížně vyhodnotitelný a rovněž se běžně nevyužívá. 

V současné době jsou k dispozici metody, jež vyšetřují funkci trombocytů, které hrají 

v primární hemostáze klíčovou roli. Jedná se o přístroje PFA 100/200, ROTEM-platelet či 

Multiplate. Přístroje PFA vyšetřují adhezi a agregaci trombocytů, a tedy vytvoření 

destičkového trombu ve vzorku citrátové plné krve. V přístroji je umístěna membrána 

potažená aktivátory trombocytů – kolagenem a epinefrinem (Col/Epi) či kolagenem 

a adenosindifosfátem (Col/ADP). Během vyšetření je zaznamenávána doba k uzavření otvoru 

v membráně destičkovým trombem (CT, Closure Time). Patologické prodloužení CT u testu 

Col/ADP je pozorováno v případě vrozených trombocytopatií (von Willebrandova choroba, 

Glanzmannova trombastenie aj.), ale i při trombocytopenii pod 100×109/l, sníženém 

hematokritu pod 0,3 a afibrinogenemii, dále v případě urémie či jaterního selhání, nebo 

u terapie inhibitorem GP IIb/III receptoru (abciximab), u testu Col/Epi dochází k prodloužení 

CT navíc při terapii kyselinou acetylosalicylovou a nesteroidními antirevmatiky. 

Přístroje ROTEM-platelet a Multiplate využívají k vyšetření trombocytů impedanční 

agregometrii. Kromě trombocytopatií je možné vyšetřit i vliv antiagregačně působících léků. 

Po přidání aktivátoru trombocytů (ADP, kolagen, kyselina arachidonová, ristocetin, aktivátor 

trombinového receptoru pro peptid 6 – TRAP-6, prostaglandin E1) dochází k jejich adhezi na 
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elektrody přístroje a následně je zaznamenávána změna impedance během tvorby agregátů 

destiček. Výsledkem je agregační křivka, na které jsou hodnoceny rychlost agregace, 

maximální míra agregace a plocha pod křivkou. Patologické hodnoty jsou pozorovány 

u vrozených trombocytopatií (von Willebrandova choroba, Glanzmannova trombastenie 

a Bernardův-Soulierův syndrom) a při léčbě antiagregancii (kyselina acetylosalicylová, 

clopidogrel, ticlopidin, abciximab) [8, 10, 11]. 

2.2.2 Viskoelastometrické metody 

Mezi viskoelastometrické metody patří historicky původní tromboelastografie (TEG), 

rotační tromboelastometrie (ROTEM, dříve též RoTEG), dále přístroje Sonoclot a ClotPro. 

Principem této metody je vyšetření vzorku plné krve, ve kterém jsou v reálném čase 

hodnoceny mechanické (viskoelastické) vlastnosti vznikajícího koagula, jehož tvorba je dána 

vzájemnou interakcí mezi koagulačními faktory, včetně fibrinogenu, trombocyty a erytrocyty, 

tak, jak znázorňuje hemostázu tzv. buněčný model [9]. Ten rozděluje proces hemokoagulace 

na fázi iniciační (tvorba malého množství trombinu na základě vzniku komplexu FVIIa/FIII), 

amplifikační (aktivace FXI, FVIII a FV na trombinem aktivovaných trombocytech) 

a propagační (rozsáhlá aktivace FX s následnou generací velkého množství trombinu 

a přeměnou fibrinogenu na fibrin). Kromě rychlosti vzniku koagula a jeho pevnosti, hodnotí 

viskoelastometrické metody i fibrinolytické procesy, tedy stabilitu koagula. Tím tyto metody 

popisují situaci in vivo lépe než standardně využívané koagulační testy, které k vyšetření 

používají plazmu vzniklou centrifugací vzorku krve, a tedy zbavenou trombocytů a erytrocytů 

[10]. 

Principy funkce jednotlivých přístrojů jsou podobné. Liší se ve své konstrukci, v počtu 

kanálů, na kterých lze paralelně provádět jednotlivá vyšetření, v přítomnosti automatické 

pipety, či v plné automatizaci přístroje. Výhodou těchto zařízení je možnost jejich využití 

u lůžka pacienta. Jsou proto označovány jako metody POC či bed-side. 

Další nespornou předností těchto přístrojů je časová dostupnost výsledků. První 

relevantní výsledky o stavu hemokoagulace jsou dostupné již za pět až deset minut, což má 

v diagnostice a terapii život ohrožujícího krvácení zásadní význam. Z těchto důvodů je použití 

viskoelastometrických metod zahrnuto v Evropských doporučení pro management 

traumatického a perioperačního život ohrožujícího krvácení [12, 13], a dále v případě život 

ohrožujícího krvácení v intenzivní a perioperační péči jak u dospělých, tak dětských pacientů 

[14, 15]. 
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Pro efektivní využití těchto metod je navrhováno vytvoření lokálních protokolů pro 

management krvácení [16, 17]. Implementací protokolů založených na viskoelastometrických 

metodách je pak možno docílit snížení velikosti krevní ztráty a spotřeby transfuzních 

přípravků. To vše vede ke snížení morbidity, mortality a celkových nákladů na léčbu [17-

19, 31]. 

Standardní koagulační testy rovněž nedokáží detekovat hyperkoagulační stavy. I přes 

normální či dokonce patologicky prodloužené hodnoty PT a aPTT je možné pomocí 

viskoelastometrických metod detekovat tendenci k hyperkoagulaci a predikovat riziko 

tromboembolických komplikací [20, 21]. 

Rotační tromboelastometrie (ROTEM) 

Princip vyšetření ROTEM spočívá v hodnocení mechanických vlastností vznikajícího 

koagula ve vzorku krve o objemu 0,3 ml umístěného v kyvetě, do níž je ponořen trn 

vykonávající oscilační pohyb s úhlovou amplitudou 4° 45´ a rychlostí dvanáctkrát za minutu. 

(Obr. 5). Vznikající fibrinová vlákna postupně začnou vytvářet odpor pohybujícímu se trnu, 

naopak odpor v rotaci trnu opět klesá při fibrinolytických procesech. Tento odpor v čase je 

elektronicky zaznamenáván a výsledkem je tromboelastometrická křivka (Obr. 6). 

 

 

Obr. 5. Kyveta a trn. 

Do vzorku krve v kyvetě je ponořený trn vykonávající oscilační pohyb, jenž je pomocí 

optické soustavy registrován a dále jako elektronický signál zpracováván procesorem. 

Upraveno. Zdroj: https://www.rotem.de/wp-content/uploads/2014/03/detection-principle-en-

800px.jpg 



25 
 

 

Obr. 6. Tromboelastometrická křivka. 

Zelená část křivky představuje iniciaci koagulace, fialová její kinetiku a modrá část výslednou 

pevnost koagula společně s fibrinolytickými procesy. Upraveno. Vysvětlivky v textu. Zdroj: 

https://www.rotem.de/wp-content/uploads/2016/02/TEMogramme-EN-A5-768x384.jpg. 

 

ROTEM je čtyřkanálový přístroj a umožňuje tedy provést až čtyři testy současně. Po 

technické stránce je provedení vyšetření pomocí ROTEM usnadněno přítomností automatické 

pipety (přístroj ROTEM delta) či plně automatizovaným zpracováním vzorku krve, do 

kterého jsou jednotlivé reagencie přidávány ze zásobní cartridge (přístroj ROTEM sigma) 

(Obr. 7). Navíc je možné přístroj využít u lůžka pacienta nebo na operačním sále. 

 

 

Obr. 7. Přístroje ROTEM. 

Obr. 7. Přístroje ROTEM. Vlevo přístroj ROTEM delta, vpravo ROTEM sigma. Zdroj: 

https://www.rotem.de. 
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ROTEM vyšetřuje všechny fáze sekundární hemostázy. Odebraný vzorek nesrážlivé 

citrátové krve je pomocí automatické pipety umístěn do kyvety a následně jsou k němu dle 

typu testu přidávány různé reagencie. Tyto reagencie fungují jako aktivátory hemokoagulace 

a lze pomocí nich selektivně hodnotit vnější i vnitřní cestu koagulace, vyšetřit hladinu 

funkčního fibrinogenu a detekovat přítomnost heparinu či fibrinolýzu. 

Jednotlivými parametry, které popisují průběh vzniku, tvorby či lýzy koagula jsou: 

▪ CT (Clotting Time) – doba srážení (v sekundách) popisující iniciační fázi 

koagulace. Představuje čas od začátku vyšetření do vzniku první fibrinové 

formace, která způsobí na tromboelastometrické křivce vzestup amplitudy na 

2 mm. Závisí především na koncentraci koagulačních faktorů a jejich 

inhibitorů. 

▪ CFT (Clot Formation Time) – čas (v sekundách) měřený od vzestupu 

amplitudy ze 2 mm na 20 mm. Společně s následujícím parametrem (úhel ) 

popisuje propagační fázi a kinetiku koagulace, která je závislá na tvorbě 

trombinu a na koncentraci a funkci trombocytů a fibrinogenu. 

▪ Úhel  – úhel mezi časovou osou a tečnou k tromboelastometrické křivce 

v bodě, kde se nachází amplituda 2 mm,  

▪ A5-20 – amplitudy (v milimetrech) měřené v čase 5-20 minut. Představují sílu 

koagula v dané minutě. 

▪ MCF (Maximum Clot Firmness) – maximální dosažená amplituda 

(v milimetrech), resp. síla koagula, která je dána počtem a funkcí trombocytů 

a fibrinogenu a také aktivitou fibrin stabilizujícího faktoru XIII. 

▪ LI30 a LI60 (Lysis Index) – hodnotí míru fibrinolýzy ve 30. a 60. minutě. Jsou 

vyjádřené jako podíl (v procentech) aktuální amplitudy vůči parametru MCF. 

▪ ML (Maximum Lysis) – hodnotí maximální míru fibrinolýzy. Je vyjádřen jako 

procentuální pokles z hodnoty MCF. 

Normální hodnoty parametrů jednotlivých testů pro dospělé a děti uvádí Tab. 2 a 3. 
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Tab. 2. Normální hodnoty parametrů ROTEM u dospělých. 

Vysvětlivky v textu. Upraveno dle: Durila M., Vyšetrenie rotačnej tromboelastometrie 

(ROTEM) v manažmente krvácania a koagulopatie v pediatrii, Čes-slov Pediat 2019; 74 (7): 

434. 

Parametr EXTEM INTEM FIBTEM 

CT (s) 38-79 100-240  

CFT (s) 34-159 30-110  

Úhel  (°) 63-83 70-83  

A5 (mm) 34-55 38-57 4-17 

A10 (mm) 43-65 44-66 7-23 

MCF (mm) 50-72 50-72 9-25 

LI30 (%) 94-100 94-100  

ML (%) <15 <15  

 

 

Tab. 3. Normální hodnoty parametrů ROTEM u dětí. 

Vysvětlivky v textu. Upraveno dle: Oswald E. et al. Thromboelastometry (ROTEM) in 

children: age-related reference ranges and correlations with standard coagulation tests. Br 

J Anaesth, 2010, 105:830. 

 CT (s) CFT (s) Úhel  (°) A10 (mm) MCF (mm) LI60 (%) 

0-3 měsíce 

EXTEM 38-65 30-105 69-84 51-72 54-74 71-94 

INTEM 105-285 27-88 74-85 50-72 54-73  

FIBTEM    8-22 8-23  

4-12 měsíců 

EXTEM 37-77 44-146 68-82 46-68 46-71 71-95 

INTEM 76-239 37-100 73-83 47-70 52-73  

FIBTEM    6-24 7-25  

13-24 měsíců 

EXTEM 37-73 46-139 64-81 41-68 46-72 77-94 

INTEM 99-207 42-112 70-82 45-67 50-72  

FIBTEM    5-24 6-24  

2-5 roků 

EXTEM 46-97 41-109 69-82 46-68 52-70 74-93 

INTEM 99-239 40-94 72-82 46-68 53-73  

FIBTEM    7-22 7-23  

6-10 roků 

EXTEM 43-74 49-114 67-80 49-65 53-68 70-97 

INTEM 97-212 48-93 72-80 49-66 53-69  

FIBTEM    7-21 7-22  

11-16 roků 

EXTEM 44-91 53-115 67-80 49-67 53-72 76-94 

INTEM 128-206 45-106 70-81 48-67 54-71  

FIBTEM    7-22 8-24  
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Test EXTEM 

Jedná se o test, při kterém je do vzorku citrátové krve přidáno kalcium (CaCl2 

0,2 mol/l) a tkáňový tromboplastin (rekombinantní tkáňový faktor s fosfolipidy). Tato aditiva 

následně aktivují zevní cestu hemostázy, v jejíž iniciační fázi jsou stěžejní faktory VII, X, 

V a II. Jelikož má zevní cesta hemostázy v organismu zásadní roli, test EXTEM tak poskytuje 

základní přehled o stavu hemokoagulace. 

Při deficitu koagulačních faktorů zevní cesty je prodloužena iniciační fáze, což se 

projeví prodloužením parametru CT (Obr. 8). V terapii pak přichází v úvahu podání 

koncentrátu protrombinového komplexu, eventuálně čerstvě zmražená plazma. 

Porucha propagační fáze spojená s prodloužením parametru CFT a snížením 

úhlu  a dále snížení pevnosti koagula reprezentované poklesem hodnot A5-20 a MCF může 

znamenat absolutní či funkční deficit fibrinogenu nebo trombocytů. K odlišení je nutné 

provést test FIBTEM. 

V případě patologických hodnot parametrů hodnotících fibrinolýzu koagula (LI30, 

LI60 a ML) je nutné odlišit skutečnou fibrinolýzu od situace tzv. retrakce koagula, která je 

podmíněna hyperkoagulačním stavem, jenž má za následek pevné přichycení koagula k trnu 

zařízení, a naopak odtržení koagula od stěny kyvety. V této situaci je nutné provést test 

APTEM. 

 

 

 

Obr. 8. Deficit koagulačních faktorů. 

Vlevo fyziologická křivka vyšetření EXTEM, vpravo křivka s patologicky prodlouženým 

parametrem CT (červený rámeček a šipka, normální hodnoty 38–79 s), který značí deficit 

koagulačních faktorů s poruchou iniciační fáze srážení. Zdroj vlastní. 
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Test FIBTEM 

Tento test vychází z testu EXTEM. Kromě kalcia a tkáňového tromboplastinu je však 

do vzorku krve přidán ještě cytochalasin D. Jedná se ireverzibilní inhibitor funkce 

trombocytů, který tak následně vyloučí vliv krevních destiček na tvorbu koagula. V případě 

snížení amplitudy, resp. parametru MCF v testu EXTEM, lze vyšetřením FIBTEM odlišit 

hypofibrinogenemii a trombocytopenii. Pokud jsou během vyšetření FIBTEM sníženy 

hodnoty A5-20 a MCF, jedná se o nedostatek či o funkční poruchu fibrinogenu (Obr. 9A). 

V terapii pak přichází v úvahu substituce fibrinogenu. Pokud nejsou parametry A5-20 a MCF 

sníženy, jedná se o nedostatek či funkční poruchu trombocytů, kdy je nutná jejich substituce 

(Obr. 9B). 

 

 

Obr. 9. Deficit fibrinogenu a trombocytů. 

Obr. 9A znázorňuje deficit fibrinogenu. Vlevo patologická křivka EXTEM se snížením 

parametru MCFEXTEM (červený rámeček, normální hodnoty 50–72 mm), které může značit 

deficit fibrinogenu či trombocytů. K odlišení je proveden test FIBTEM (vpravo). Snížení 

parametru MCFFIBTEM (červený rámeček, normální hodnoty 9–25 mm) představuje deficit 

funkčního fibrinogenu. 

Obr. 9B znázorňuje deficit trombocytů. Vlevo patologická křivka EXTEM opět se snížením 

parametru MCFEXTEM a vpravo normální hodnota parametru MCFFIBTEM značící deficit 

funkčních trombocytů. Zdroj vlastní. 
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Test APTEM 

Test APTEM opět vychází z testu EXTEM. Po aktivaci koagulačních procesů pomocí 

kalcia a tkáňového tromboplastinu je do vzorku krve přidán antifibrinolyticky působící 

aprotinin, či kyselina tranexamová (test t-APTEM). Test se provádí k potvrzení fibrinolýzy, 

která se na testu EXTEM projeví patologickými hodnotami parametrů LI30, LI60 a ML. 

Pokud při testu APTEM dojde k normalizaci tvaru tromboelastometrické křivky, resp. 

normalizaci parametrů LI30, LI60 a ML, jedná se o skutečnou fibrinolýzu, a v terapii je tak 

možné podat antifibrinolytikum, např. kyselinu tranexamovou (Obr. 10). 

 

 

Obr. 10. Hyperfibrinolýza. 

Provedený test EXTEM s patologickým tvarem křivky a patologickými hodnotami parametrů 

LI30, LI60 či ML (vlevo, červený rámeček, normální hodnoty 0-15 %) může znamenat 

zvýšenou míru fibrinolýzy. K ověření je proveden test APTEM s antifibrinolyticky působícím 

aprotininem (vpravo). Zdroj vlastní. 

 

 

Test INTEM 

Jedná se o test, během kterého je do citrátového vzorku krve přidáno kalcium a dále 

kyselina ellagová s fosfolipidy, jež společně aktivují vnitřní cestu koagulace. Iniciační fáze 

koagulace je při testu INTEM závislá na faktorech XII, XI, IX, VIII, X, V a II. Pevnost 

koagula je v testu INTEM, obdobně jako u testu EXTEM, funkcí fibrinogenu a trombocytů. 

Patologické hodnoty parametru CT tedy poskytují informaci o poruchách vnitřní cesty 

hemostázy, které mohou být zapříčiněny deficitem koagulačních faktorů, tedy i hemofiliemi 

A a B, či přítomností heparinu, jehož účinek je možné tímto testem i monitorovat. K odlišení 

deficitu faktorů a ovlivnění heparinem je potřeba provést test HEPTEM. 
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Test HEPTEM 

Tento test je doplňkem testu INTEM. Heparináza přidána do rekalcifikovaného vzorku 

krve, do kterého byla dále přidána kyselina ellagová s fosfolipidy, neutralizuje účinek 

heparinu na vnitřní cestu koagulace. Pokud se během testu HEPTEM normalizuje parametr 

CT, byla příčinou patologické hodnoty CTINTEM přítomnost heparinu, jehož účinek lze 

antagonizovat podáním protaminu (Obr. 11). V opačném případě je nutné substituovat 

koagulační faktory vč. faktorů vnitřní cesty. 

 

 

Obr. 11. Vliv heparinu. 

Obr. 11A vlevo znázorňuje přítomnost nízkých dávek heparinu ve vyšetřovaném krevním 

vzorku (prodloužený parametr CT, červený rámeček, normální hodnoty 100–240 s). 

Přítomnost heparinu potvrzena testem HEPTEM (vpravo, normální parametr CT). 

Obr. 11B vlevo představuje ovlivnění vzorku vyšetřované krve vysokou dávkou heparinu. 

Parametr CT je neměřitelný, netvoří se žádná tromboelastometrická křivka. Přítomnost 

heparinu potvrzena testem HEPTEM (vpravo, normální parametr CT). Upraveno [16]. 

 

. 

Test NATEM 

Tento test je prováděn bez přidání specifické reagencie. Do vzorku krve je přidáno 

pouze kalcium. Test NATEM není vzhledem k poměrně dlouhé době aktivace srážení (zhruba 

patnáct minut) vhodný pro akutní diagnostiku a terapii krvácení. Nicméně může poskytnout 

cenné informace např. o fibrinolýze, přítomnosti nízkomolekulárního heparinu či endogenních 
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heparinoidů v situaci, kdy jsou u krvácejícího pacienta normální hodnoty parametrů při 

vyšetření EXTEM i INTEM. 

Vyšetření ROTEM má i své limity. Jedná se o nemožnost detekce poruch primární 

hemostázy – např. von Willebrandova choroba, přímé detekce antiagregancií (kyselina 

acetylsalicylová či clopidogrel) a antikoagulancií (nízkomolekulární heparin 

v profylaktických dávkách a tzv. nová orální antikoagulancia). Nicméně pro podrobnější 

vyšetření zjištěné trombocytopatie existuje ROTEM platelet modul, který po přidání 

specifických reagencií (kyselina arachidonová – test ARATEM, adenosindifosfát – test 

ADPTEM, trombinový receptor aktivující peptid 6 – test TRAPTEM) dokáže na základě 

impedanční agregometrie detekovat vliv antiagregačně působících léků (inhibitory 

cyklooxygenázy, antagonisté ADP receptoru, GP IIb/IIIa receptoru nebo PAR-1 receptoru) 

[10, 22-24]. 

 

2.3 Hemoterapie 

Do perioperační medicíny náleží i hemoterapie, jež má své indikace, přináší pacientovi 

benefit, ale je rovněž vždy zatížena rizikem vzniku nežádoucích reakcí s negativním 

ovlivněním morbidity a mortality pacientů. To se týká hlavně alogenních transfuzí, obzvláště 

čerstvě zmražené plazmy [1-6]. Z těchto důvodů je nutné dodržovat koncept tzv. účelné 

hemoterapie, kdy jsou pacientovi podávány pouze chybějící složky krve. Za tímto účelem 

jsou v perioperační medicíně stále častěji využívány viskoelastometrické metody, které dokáží 

včas identifikovat koagulační poruchu a umožní tak její časnou a cílenou terapii. 

 

2.3.1 Rizika podání transfuzních přípravků 

Po podání transfuzních přípravků může dojít k rozvoji četných komplikací. 

Z časového hlediska je můžeme rozdělit na akutní a pozdní, z hlediska příčiny na 

imunologické a neimunologické a dle průběhu pak na závažné a lehké. Mezi nejzávažnější 

rizika patří rozvoj akutního plicního poškození v souvislosti s podáním transfuzního přípravku 

(TRALI), přetížení oběhu v souvislosti s podáním transfuzního přípravku (TACO), vznik 

alergické a anafylaktické, hemolytické či febrilní nehemolytické reakce, přenos infekce 

a aloimunizaci erytrocytů. Zvýšená četnost transfuzí je rovněž asociovaná s vyšším rizikem 

vzniku pooperačních komplikací, včetně nutnosti chirurgické revize, s delší hospitalizací, 

vyšším rizikem multiorgánového selhání a syndromu akutní dechové tísně (ARDS) [1–5]. 
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Dále je popisován imunomodulační, resp. imunosupresivní účinek asociovaný s podáním 

transfuzí (TRIM), což se obzvláště týká erytrocytárních přípravků [6]. 

TRALI – Transfusion-Related Acute Lung Injury 

Jako TRALI se označuje rozvoj akutního plicního poškození v souvislosti s podáním 

transfuzního přípravku. Je způsobený podáním transfuzního přípravku bohatého na krevní 

plazmu – tedy čerstvě zmražené plazmy, trombocytárního koncentrátu či plné krve. 

V patogenezi se uplatňují antileukocytární protilátky (hlavně HLA-A2 a HNA-2) obsažené 

v transfuzním přípravku, které interagují s neutrofily příjemce. Po navázání protilátky dojde 

buď k agregaci neutrofilů s následnou sekvestrací v plicním řečišti, či dojde k jejich adhezi na 

cévní endotel a aktivaci s vyplavením cytotoxických působků a kyslíkových radikálů 

poškozujících cévy s následným zvýšením permeability cévní stěny a průnikem tekutiny do 

intersticia a alveolů. Plicní poškození se manifestuje do šesti hodin od podání transfuzního 

přípravku a projevy zahrnují rozvoj dyspnoe, tachypnoe a hypoxémie. V rentgenovém obraze 

jsou patrné bilaterální infiltráty a plicní edém. Incidence TRALI je zhruba 1 : 5 000 podaných 

transfuzních jednotek. Terapie TRALI je symptomatická, zahrnuje oxygenoterapii, nicméně 

velká část pacientů (až 70 %) vyžaduje intubaci a umělou plicní ventilaci. Riziko TRALI je 

možné snížit deleukotizací transfuzních přípravků, preferencí mužských netransfundovaných 

dárců, či neprováděním odběrů od dárkyň s anamnézou těhotenství, u nichž s každou 

graviditou narůstá riziko vzniku antileukocytárních protilátek. Dále je možné podávat 

trombocyty resuspendované v náhradním roztoku.  

TACO – Transfusion-Associated Circulatory Overload 

Rozvoj TACO je podmíněný nadměrným přívodem transfuzních přípravků. Rizikovou 

skupinou pacientů jsou kardiálně či renálně kompromitovaní pacienti. TACO se projevuje 

hypervolémií s hypertenzí a vznikem plicního edému s rozvojem dušnosti. Následně může 

dojít ke kardiálnímu selhání projevujícímu se hypotenzí až šokem. V prevenci je důležité 

uvážlivé dávkování transfuzních přípravků. Terapie je symptomatická, podávají se diuretika, 

dodržuje se restrikce tekutin. 
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Alergické a anafylaktické reakce 

Vznik alergické, vzácněji anafylaktické reakce, je opět vázán na transfuzní přípravky 

bohaté na krevní plazmu. Ta obsahuje globuliny, jež jsou interakcí s IgE protilátkami schopné 

aktivovat mastocyty příjemců. Aktivací těchto buněk dochází k vyplavení histaminu. 

Incidence nezávažné alergické reakce je zhruba 1-3 % u čerstvě zmražené plazmy a 0,3 % 

u ostatních transfuzních přípravků. Alergická reakce se nejčastěji projevuje rozvojem urtiky 

a pruritu, anafylaxe pak šokovým stavem a bronchospasmem. Terapie je opět symptomatická, 

v případě rozvoje šoku je indikováno časné podání adrenalinu, dále objemová terapie a jako 

doplňková léčba jsou pak ke zvážení antihistaminika a glukokortikoidy. V prevenci je nutné 

podávat pacientům s IgA hypoglobulinemií přípravky chudé na globuliny, u pacientů 

s anamnézou alergické reakce je možno před podáním transfuze podat antihistaminika 

a eventuálně i glukokortikoidy. 

Akutní hemolytická potransfuzní reakce 

Důvodem vzniku akutních hemolytických reakcí je nejčastěji záměna transfuzního 

přípravku, respektive podání transfuzního přípravku, který je inkompatibilní s krví příjemce, 

převážně v AB0 systému. Přítomnost protilátek proti erytrocytům vede k jejich destrukci, 

rozvíjí se intravaskulární hemolýza, je aktivován komplement i systém hemokoagulace 

s následným rozvojem DIC a dochází k aktivaci sympatiku s vazokonstrikcí splanchnických, 

renálních a plicních kapilár. Akutní hemolytická reakce může mít až fatální průběh. Obecně 

se projevuje zvýšením tělesné teploty, třesavkou, vyrážkou, bolestí břicha a zad, nauzeou, 

eventuálně zvracením, dyspnoí, hypotenzí, tachykardií, až rozvojem šoku, hemoglobinurií, 

renálním selháním s oligurií až anurií, a difusním krvácením. Důležitým opatřením při rozvoji 

příznaků je zastavení aplikace transfuzního přípravku. Další terapie je symptomatická. 

Zahrnuje objemovou terapii, případně vazopresorickou či inotropní podporu, podporu 

diurézy, eventuálně zahájení eliminační metody, a terapii koagulační poruchy. 

Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce 

Jedná se o relativně častou benigní reakci, kdy během podávání, či do jedné až dvou 

hodin od podání, dojde ke zvýšení tělesné teploty o 1 °C a více, přičemž nedochází k rozvoji 

hemolýzy a neexistuje jiná vysvětlitelná příčina zvýšení teploty. Incidence je zhruba 0,5-2 % 

aplikací transfuzního přípravku. Důvodem vzniku je vyplavení pyrogenních cytokinů IL-1,  

IL-6 a TNF z leukocytů transfuzního přípravku. Terapie je symptomatická, podávají se 
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antipyretika. Důležité je odlišit febrilní nehemolytickou reakci od reakce hemolytické či 

bakteriální kontaminaci. 

Přenos infekce 

Přenos infekce je závažnou komplikací, která může mít až fatální průběh. V úvahu 

přichází přenos bakterií, virů (hepatitidy, herpesviry, EBV – virus Epsteina-Barrové, HIV – 

virus lidské imunodeficience), parazitů (malárie, toxoplasma) i prionů (Creutzfeldt-Jakobova 

choroba). V případě bakteriální kontaminace přichází nejčastěji v úvahu gramnegativní 

bakterie (rodu Escherichia, Pseudomonas, Yersinia aj.) u erytrocytárních koncentrátů 

a trombokoncentrátů pak nejčastěji jde o grampozitivní bakterie (rodu Staphylococcus, 

Streptococcus aj.). Incidence bakteriální kontaminace je zhruba 1 : 500 000 podaných 

transfuzí u erytrocytárních přípravků, 1,8 : 10 000 transfuzí u trombocytárních přípravků. 

V klinickém obraze dominuje horečka a příznaky rozvíjejícího se septického šoku. Kromě 

symptomatické terapie, zahrnující léčbu šoku, je terapie cílená pomocí antibiotik.  

Neimunologické reakce po masivním převodu transfuzí 

Do této kategorie spadá například hypotermie z podání velkého množství neohřátých 

transfuzí, hyperkalémie vzniklá po podání transfuzních přípravků s blížícím se koncem 

exspirace, předávkování citrátem s následnou hypokalcemií apod. 

Pozdní potransfuzní reakce 

K pozdním potransfuzním reakcím patří např. potransfuzní purpura, která je 

zapříčiněna tvorbou protilátek proti trombocytům s jejich následnou destrukcí. Postihuje 

nejčastěji ženy, zhruba za pět až deset dnů od aplikace transfuzního přípravku, a projevuje se 

trombocytopenií, eventuálně krvácením. V terapii přichází v úvahu aplikace imunoglobulinů. 

Další pozdní reakcí je reakce štěpu proti hostiteli. Tato často letální komplikace je 

zapříčiněna podáním transfuzního přípravku obsahujícího leukocyty schopné proliferace 

pacientům s potlačenou imunitou (imunosuprimovaní pacienti, pacienti po transplantaci či 

chemoterapii, nedonošení novorozenci). Těmto pacientům je nutné podávat přípravky ozářené 

dávkou 25-30 Gy. 

Rovněž je možný rozvoj aloimunizace erytrocytů, obzvláště při opakovaném či 

chronickém převodu transfuzí. K aloimunizaci dojde po podání krve obsahující erytrocyty 

nesoucí antigen, jenž není přítomný u příjemce transfuze. K podobné situaci může dojít 

i u fetomaternálního krvácení při rozdílné antigenní výbavě plodu a matky. Nejčastější 
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antigeny působící aloimunizaci se vznikem IgG protilátek se týkají systémů Rh, Kell, Kidd, 

Duffy, Lewis a MNS. Vznik protilátek může následně vést k hemolytickým reakcím různé 

závažnosti. Z tohoto důvodu je nutné provádět před transfuzí screening protilátek a v případě 

jejich pozitivity podat pacientovi transfuzní přípravek, který daný antigen neobsahuje. 

Podání transfuzního přípravku, obzvláště erytrocytárního koncentrátu, může mít 

v organismu příjemce účinek imunomodulační či imunosupresivní (TRIM). Roli v rozvoji 

TRIM mohou hrát jednak krevní buňky (monocyty, neutrofily, Th a Tc lymfocyty, B 

lymfocyty a NK buňky), resp. jejich mediátory a další působky (solubilní HLA molekuly, Fas 

a Fas ligand, cytokiny IL-6, IL-10, TNF , TGF , složky komplementu). Důsledkem TRIM 

může být zvýšený výskyt bakteriálních infekcí či zvýšený počet relapsů maligních 

onemocnění. Pravděpodobnost rozvoje této komplikace lze snížit deleukotizací přípravku [1-

6, 8, 10]. 

2.3.2 Možnosti terapie krvácení a koagulopatie 

V rámci hemoterapie rozlišujeme transfuzní přípravky, krevní deriváty a další 

hemostaticky účinkující léčiva. Transfuzní přípravky patří mezi individuálně vyráběné léčivé 

přípravky, zhotovované na transfuzních stanicích. Krevní deriváty jsou hromadně vyráběná 

léčiva, jež se připravují ze směsi plazmy velkého počtu dárců, či jsou vyráběna 

rekombinantně. 

Transfuzní přípravky 

Mezi transfuzní přípravky patří plná krev, erytrocytární a trombocytární koncentrát 

a čerstvě zmražená plazma. Přípravky vznikají buď odběrem plné krve, která je dále 

zpracována a je možné z ní připravit erytrocytární i trombocytární koncentrát a plazmu, nebo 

jsou jednotlivé složky připraveny aferézou (plazmaferéza, leukocytaferéza, trombocytaferéza 

ev. granulocytaferéza). 

I. Plná krev 

Plná krev je dále nezpracovaný přípravek, který je umístěn v nesrážlivém 

a konzervačním roztoku CPDA-1 obsahujícím citrát, fosfát, dextrózu a adenin. Životnost 

tohoto přípravku je maximálně 28 dní. Slouží především jako autologní transfuzní přípravek, 

který je pacientovi odebrán zhruba tři týdny před plánovaným výkonem. Plnou krev je taktéž 

možné odebrat těsně před výkonem v rámci normovolemické diluce, či je možný odběr při 
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peroperační nebo pooperační rekuperaci krve. Možnost využití je rovněž v urgentní a válečné 

medicíně [8, 10]. 

II. Erytrocytární koncentrát 

Po odběru dárcovské krve je erytrocytární koncentrát připraven oddělením plazmy 

a leukocytů i trombocytů (tzv. buffy coat). Erytrocyty mohou být dále promyté fyziologickým 

roztokem, čímž dojde k vyplavení plazmatických bílkovin a k další redukci počtu leukocytů 

i trombocytů. Vznikne tak erytrocytární přípravek bez buffy coatu resuspendovaný (EBR), 

obsahující méně než 109 leukocytů/T.U. Tento přípravek je vhodný pro nerizikové skupiny 

dospělých pacientů. U dětí, polytransfundovaných pacientů, v hematoonkologii, či v případě 

pozitivity protilátek proti erytrocytům je možné využít deleukotizace, která významně sníží 

počet leukocytů (<106/T.U.). Deleukotizace je prováděna ihned při odběru dárcovské krve či 

během dalšího zpracování transfuzního přípravku. Takový přípravek se nazývá erytrocytární 

koncentrát bez buffy coatu deleukotizovaný (ERD). Deleukotizaci je možné provést i přes 

jednorázový filtr během aplikace přípravku příjemci. Pro eliminaci T-lymfocytů je možné 

před aplikací přípravek ozářit dávkou 25-30 Gy. Oba přípravky, EBR i ERD, mají hematokrit 

0,5-0,7, jejich objem je zhruba 200-350 ml, skladují se při teplotě 2-6 °C a jejich životnost je 

42 dní. U vysoce rizikových pacientů s přítomností protilátek proti plazmatickým proteinům, 

IgA deficitu, či u hemolytických anémií je možné podávat erytrocyty získané aferézou 

a zpracované promytím. Tyto promyté erytrocyty je nutné podat do 24 hodin od přípravy. 

Indikací k podání erytrocytárního koncentrátu je zvýšení transportní kapacity krve pro 

kyslík v případě projevů anemické hypoxie. Rozdíl v indikaci je u pacientů s akutní anémií 

a anémií chronickou, kdy mohou být pacienti dobře adaptováni na velmi nízké koncentrace 

hemoglobinu (50-60 g/l). Jako absolutní transfuzní práh je brána hodnota hemoglobinu 50 g/l. 

Obecně je dále doporučován restriktivní přístup s transfuzním prahem 70 g/l a udržováním 

koncentrace hemoglobinu v rozmezí 70-90 g/l, před přístupem liberálním, kdy byla za 

transfuzní práh považována koncentrace hemoglobinu 100 g/l. Vždy je ovšem nutné stanovit 

transfuzní práh individuálně dle pacienta a jeho komorbidit. O podání transfuze rozhoduje 

i rychlost rozvoje anémie a její klinické projevy (tzv. fyziologický transfuzní práh). V případě 

život ohrožujícího krvácení je po ošetření zdroje krvácení doporučována cílová koncentrace 

hemoglobinu 70-90 g/l. 

Při podání je nutné přísně respektovat kompatibilitu v AB0 a Rh systému. Před 

vlastním podáním se provádí křížová zkouška, orientační zkouška u lůžka a biologická 
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zkouška. Z vitální indikace je při nebezpečí z prodlení lege artis postupem podání přípravku 

0 Rh negativního pacientovi s neznámou či odlišnou krevní skupinou. 

Podáním jedné transfuzní jednotky erytrocytů dojde u dospělého, 70 kg vážícího 

pacienta ke zvýšení koncentrace hemoglobinu zhruba o 10 g/l, či zvýšení hematokritu o 3 % 

[8, 10, 12-15]. 

III.  Trombocytární koncentrát 

Trombocytární koncentrát může být připraven buď zpracováním po odběru plné krve 

z plazmy bohaté na trombocyty, či z buffy coatu (TB), nebo trombocytaferézou na separátoru 

(TA). Dále je možné získaný přípravek rovněž ošetřit deleukotizací (TAD). Přípravek se 

může skládat buď z trombocytů a krevní plazmy, či místo ní může být použit náhradní roztok. 

Tím je možné snížit riziko nežádoucích potransfuzních reakcí. Vzniklý přípravek je nutné 

skladovat při teplotě 20-24 °C za stálého pohybu na agitátoru. Objem TB je zhruba 60 ml, 

objem TA 200-250 ml. Použitelnost trombocytárního koncentrátu je pět dní. 

Indikací k podání trombocytárního koncentrátu je buď profylaxe nebo terapie krvácení 

při trombocytopenii či trombocytopatiích. V případě profylaktického podání může být 

transfuzním prahem počet trombocytů 5-10×109/l k prevenci spontánního krvácení. Před 

plánovanými invazivními nebo operačními výkony je substituce trombocytů prováděna dle 

rizikovosti výkonu. Pro výkony s nejvyšším rizikem krvácení (neurochirurgické výkony, 

císařský řez, operace prostaty) jsou vyžadovány hodnoty trombocytů nad 100×109/l, pro 

výkony se středním rizikem (břišní a hrudní výkony, ortopedie, centrální žilní kanylace) jsou 

postačující hodnoty 50×109/l, pro málo rizikové výkony (drobné excize, endoskopické 

výkony bez prováděné biopsie, kanylace periferních žil) pak 20×109/l. Indikací 

k terapeutickému podání je život ohrožující krvácení při masivním transfuzním protokolu, či 

krvácení při dokumentované tormbocytopenii či  trombocytopatii. U akutního krvácení je 

nutné udržovat hodnoty trombocytů nad 50×109/l, při traumatickém krvácení a úrazech 

mozku nad 100×109/l, eventuálně je možné udržování vyšších hodnot v případě užívání 

antiagregancií či při trombocytopatiích detekovatelných např. pomocí přístrojů PFA, ROTEM 

platelet a Multiplate. 

Podáním jedné transfuzní jednotky TA (odpovídá 4-6 T.U. TB) dojde u dospělého 

pacienta vážícího 70 kg k vzestupu počtu trombocytů zhruba o 20×109/l. Doporučováno je 

podávání stejnoskupinových transfuzí, v případě nutnosti je možné podat univerzální 

transfuzní přípravek se skupinou AB, z vitální indikace je rovněž možné podat i přípravek 

nekompatibilní v systému AB0. Rh pozitivní přípravky se nepodávají dívkám a ženám ve 
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fertilním věku. Trombocytární náplav je nutné aplikovat zhruba do 20 minut z důvodu 

agregace trombocytů v transfuzním vaku. 

Podání trombocytárního koncentrátu je mimo stavy život ohrožujícího krvácení 

kontraindikováno v případech hemolyticko-uremického syndromu, trombotické 

trombocytopenické purpury a u heparinem indukované trombocytopenie [8, 10, 12-15]. 

IV. Čerstvě zmražená plazma 

Rovněž čerstvě zmraženou plazmu je možné připravit z odběru plné krve (P) nebo 

pomocí plazmaferézy (PA). Plazma se po odběru či separaci společně 

s přidaným antikoagulačním roztokem šokově zmrazí pro zachování funkce termolabilních 

koagulačních faktorů a je uložena na šest měsíců do karantény, po které je opětovně testována 

na infekci viry hepatitidy B a C, HIV 1 a 2, a syfilis. Čerstvě zmražená plazma (ČZP) má 

obvykle objem 220-300 ml a její použitelnost je 36 měsíců v případě skladování při teplotě 

pod -25 °C, nebo tři měsíce při teplotě -25 až -18 °C. Obsahuje normální plazmatické 

koncentrace termostabilních a minimálně 70 % plazmatických hladin termolabilních 

koagulačních faktorů (např. FVIII). Dále obsahuje normální plazmatické hladiny 

imunoglobulinů a albuminu, méně než 0,1×109/l reziduálních leukocytů, 6×109/l erytrocytů 

a 50×109/l trombocytů. 

Indikací k podání je krvácení při deficitu koagulačních faktorů, obzvláště při deficitu 

kombinovaném, kdy jsou hodnoty PT-R a aPTT-R větší než 1,5. V případech, kdy je možné 

substituovat jednotlivé faktory, by měly být používány koncentráty těchto faktorů. Např. při 

deficitu vitamin K dependentních koagulačních faktorů (II, VII, IX, X) při terapii warfarinem 

je možné využít čtyřsložkový koncentrát protrombinového komplexu, který tyto faktory 

obsahuje. Rovněž substituce při deficitu fibrinogenu jeho koncentrátem je výhodnější než 

podání ČZP. Plazmu je naopak možné podat v případech deficitu faktorů V a XI, jejichž 

koncentráty nejsou dostupné. Při život ohrožujícím krvácení by mělo být iniciálně podané 

množství ČZP alespoň 15 ml/kg tělesné hmotnosti a dále by měla být ČZP podávána společně 

s erytrocytárním koncentrátem v poměru alespoň 1 : 2. 

Při podání ČZP se preferuje plazma skupinově kompatibilní, z vitální indikace je 

možné použít plazmu skupiny AB. U dívek a žen ve fertilním věku je při četných podání 

doporučeno používat plazmu Rh negativní. Před aplikací musí být rozmražena a ohřáta na 

37 °C. 

Preventivní podání ČZP není doporučováno u pacientů bez krvácivých projevů 

s hodnotami PT-R a aPTT-R nad 1,5 a normálním výsledkem ROTEM. Studie dokazují, že je 
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u takových pacientů možné bezpečně provést invazivní či chirurgický výkon bez vzniku 

krvácivé komplikace [28-30, 46]. Kontraindikace ČZP zahrnují alergie na plazmatické 

bílkoviny, podání z důvodu volumoterapie při normálních výsledcích koagulačních testů 

a podání z důvodu substituce albuminu, bílkovin či imunoglobulinů [8, 10, 14, 15, 25, 35]. 

Krevní deriváty 

Mezi krevní deriváty, léčiva vyráběná ze směsi plazmy velkého množství dárců 

a protivirově ošetřená, patří koncentráty koagulačních faktorů, jejich inhibitorů, dále v širším 

smyslu i albumin a imunoglobuliny. 

I. Koncentrát faktorů protrombinového komplexu 

Tento koncentrát (PCC – Prothrombin Complex Concentrate) obsahuje faktory II, VII, 

IX, X, protein C a eventuálně i protein S. Standardizovaný je obsah faktoru IX, kterého 

přípravky obsahují 600 IU. Obsah ostatních faktorů může být variabilní mezi jednotlivými 

výrobci preparátů PCC. 

Indikací k podání PCC je prevence a terapie krvácení u vrozených i získaných deficitů 

faktorů protrombinového komplexu, např. při užívání či předávkování antagonisty vitaminu 

K s potřebou rychlé substituce faktorů a úpravou stavu. Dále se PCC podává u těžkých 

hepatopatií s významnou koagulační poruchou a krvácivými projevy. Výhodou podání PCC 

oproti ČZP je významně vyšší koncentrace faktorů, a tedy velmi malý objem, který je nutné 

pacientovi podat, dále mohou být přípravky PCC aplikovány ihned po naředění, mají velmi 

dobrý bezpečnostní profil a nehrozí u nich komplikace spojené s použitím ČZP. Dávkování 

PCC je možné v úvodu léčby těžkého krvácení dle tělesné hmotnosti, kdy se aplikuje 20-

25 IU/kg. Další dávkovací schémata vycházejí z výsledků standardních koagulačních testů, 

kdy je pro zvýšení hodnoty Quickova testu o 1 % nutné aplikovat 1 IU FIX/kg tělesné 

hmotnosti, eventuálně z výsledků vyšetření ROTEM, kdy je dávkování určené parametrem 

CTEXTEM a pohybuje se od 7,5 IU FIX/kg při hodnotách CTEXTEM 81-100 s, 15 IU FIX/kg při 

CTEXTEM 101-120 s až 22,5 IU FIX/kg při CTEXTEM nad 120 s [8, 10, 26]. 

Kontraindikací podání PCC jsou alergie na přípravek či jeho složky a heparinem 

indukovaná trombocytopenie u přípravků PCC, které heparin obsahují. 

II. Fibrinogen 

Fibrinogen je stěžejním faktorem hemokoagulace. Jedná se o glykoprotein 

syntetizovaný játry. Zároveň se jedná o faktor, u kterého dochází k deficitu při krvácení 



41 
 

časněji, než jak je tomu u ostatních faktorů. K získanému deficitu fibrinogenu dochází ztrátou 

při krvácení, konsumpcí při DIC či hyperfibrinolýze, dilucí při volumoterapii a nedostatkem 

tvorby u těžkých jaterních poruch. Dále mohou být příčinou deficitu tohoto faktoru i vrozené 

hypofibrinogenemie až afibrinogenemie či funkční dysfibrinogenemie. Normální sérová 

koncentrace fibrinogenu je 2-4,5 g/l, koncentrace fibrinogenu nutná pro efektivní 

hemokoagulaci je zhruba 0,5-1 g/l, při závažném krvácení je však doporučováno udržovat 

koncentrace 1,5-2 g/l. 

Iniciální dávkování u dospělých pacientů je dle závažnosti krvácení 2-8 g, eventuálně 

alespoň 50 mg/kg tělesné hmotnosti. Hemokoagulační schopnost a dávkování fibrinogenu 

může být efektivně hodnocena pomocí ROTEM. Při poklesu parametru MCFFIBTEM pod 

10 mm je doporučována substituce alespoň na tuto hodnotu. Dávkování je pak možné 

vypočítat ze vzorce, který udává množství substituovaného fibrinogenu na kg tělesné 

hmotnosti: 

6,25 × (MCFpožadovaná – MCFaktuální) mg/kg t.hm. 

Vyšetření fibrinogenu pomocí viskoelastometrických metod má přednost před 

vyšetřením pomocí standardních laboratorních testů, které nejsou schopny detekovat funkční 

poruchy fibrinogenu. Zdrojem tohoto faktoru je rovněž ČZP. Množství fibrinogenu v ČZP 

však není přesně definováno a pro substituci 1 g fibrinogenu je nutné podání minimálně 300 

ml ČZP. I zde platí podobná situace jako u PCC, kdy koncentrát fibrinogenu je pro substituci 

efektivnější a nenese s sebou rizika podání ČZP [8, 10, 12-15, 26].  

III. Aktivovaný faktor VII 

Tento faktor je vyráběn rekombinantním způsobem. Mechanismus účinku faktoru 

rVIIa po podání farmakologických dávek spočívá v přímé aktivaci FX na aktivovaných 

trombocytech, bez nutnosti interakce s tkáňovým faktorem. Faktor Xa následně umožní 

generaci velkého množství trombinu a následnou konverzi fibrinogenu na fibrin. 

Indikací podání je vrozený deficit FVII, hemofílie s tvorbou inhibitoru proti FVIII či 

FIX a Glanzmannova trombastenie. Použití rFVIIa mimo tyto stavy je tzv. off-label indikací 

v případech selhání standardní léčby pomocí transfuzních přípravků a krevních derivátů. Týká 

se život ohrožujícího krvácení, nejčastěji původu traumatického, pooperačního 

a peripartálního. Úvodní dávka 90-100 g/kg tělesné hmotnosti může být dle situace 

podávána opakovaně v intervalu 2-4 hodiny. Předpoklady pro ideální účinek rFVIIa jsou 

normotermie, pH nad 7,2, normokalcémie, koncentrace fibrinogenu větší než 1 g/l, hladina 
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trombocytů nad 50×109/l a koncentrace hemoglobinu větší než 60 g/l. V souvislosti s podáním 

rFVIIa je udávána vyšší incidence tromboembolických příhod, nicméně při traumatickém 

krvácení toto riziko pozorováno nebylo. Tento přípravek by tedy měl být podáván s největší 

opatrností u vybraných pacientů s jinak neztišitelným krvácením [8, 10, 12-15]. 

IV. Hemofilické faktory VIII, IX, XIII 

Substituce faktorů VIII a IX je vázána na terapii či prevenci krvácení před invazivními 

a chirurgickými výkony u pacientů s vrozeným nedostatkem těchto faktorů a s nízkou 

hladinou jejich inhibitorů. V případě faktoru XIII se může jednat i o jeho získaný deficit. 

Dávkování závisí na koncentraci daného faktoru a míry krvácení či rizika operačního výkonu 

[8, 10]. 

V. Antitrombin 

Antitrombin (AT) je přirozeným inhibitorem hemokoagulace. Jedná se o glykoprotein 

syntetizovaný v játrech a jeho hlavní úlohou je antitrombotický účinek spočívající v inhibici 

funkce trombinu a faktoru Xa. Účinek AT je mnohonásobně zesílen při současném podávání 

heparinu. 

Podání AT je indikováno při poklesu jeho plazmatické hladiny pod 50 %, kdy se 

významně zvyšuje incidence vzniku tromboembolické příhody. Nedostatečné hladiny AT jsou 

přítomné u vrozeného deficitu AT, u deficitu získaného při jaterních onemocněních, nebo 

u konsumpce AT při sepsi. Nicméně substituce AT při sepsi není v současnosti doporučována, 

obzvláště při sepsí indukované DIC, kdy muže podání AT krvácení zesílit. Obdobná je 

i situace při život ohrožujícím krvácení, kdy opět podání AT není podporováno [8, 10]. Přesto 

existují práce, které dokládají úspěšný efekt léčby počátečního, tzv. non-overt stadia DIC 

pomocí heparinu a antitrombinu [27]. 

VI. Ostatní přípravky 

K dalším hemostaticky účinkujícím přípravkům patří heterogenní skupina farmak, 

která ovlivňují funkci trombocytů, endotelu i svaloviny cév, zasahují do syntézy koagulačních 

faktorů a fibrinolytických procesů. 

Jedním z často užívaných léků je kyselina tranexamová, která reverzibilní blokádou 

vazebných míst plasminogenu inhibuje fibrinolýzu. Indikací podání je tedy krvácení nebo 

jeho prevence při hyperfibrinolýze, kterou je možné detekovat pomocí viskoelastometrických 

metod, či při hypofibrinogenemii. Použití kyseliny tranexamové během ortopedických výkonů 
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vede k signifikantnímu snížení krevní ztráty a spotřeby transfuzních přípravků během 

operačního výkonu i v pooperačním období. V případě život ohrožujícího krvácení u traumat 

je doporučeno podání 20-25 mg/kg tělesné hmotnosti. Její použití nevede ke zvýšení rizika 

vzniku tromboembolických příhod. Mezi další antifibrinolytika patří aprotinin, kyselina 

aminokapronová a paraaminometylbenzoová [8, 10, 12-15]. 

K lékům ovlivňujícím funkci trombocytů patří etamsylát, který zvyšuje schopnost 

adheze trombocytů k endotelu cév bez ovlivnění hemokoagulačních faktorů. Indikován je 

k profylaxi a terapii kapilárního krvácení [8]. 

Dezmopresin, syntetický analog vazopresinu, je lék zvyšující adhezivitu trombocytů 

k cévnímu endotelu pomocí zvýšení plazmatické hladiny vWF a FVIII. Indikován je nejen 

u deficitu těchto faktorů při Willebrandově nemoci typu I a hemofílii A, ale i u pacientů 

s trombocytopatiemi. Dezmopresin má minimální vazokonstrikční účinky. Naopak druhý 

syntetický analog vazopresinu, terlipresin, působí vazokonstrikčně, a to především v oblasti 

splanchniku. Indikován je při krvácení v oblasti gastrointestinálního a urogenitálního traktu, 

při břišních a gynekologických operacích [8]. 

Pro syntézu koagulačních faktorů II, VII, IX a X a přirozených inhibitorů koagulace, 

proteinu C a S, je nutný vitamin K, který se účastní karboxylace glutamátových zbytků 

koagulačních faktorů. Hypovitaminóza K může být přítomna u novorozenců s nedostatečně 

kolonizovaným tlustým střevem bakterií Escherichia coli, nebo u stavů, které střevní flóru 

poškozují (často širokospektrá antibiotika), dále při malabsorpci tuků a při těžkých jaterních 

onemocněních. Užívání warfarinu vede k inhibici reduktázy, která ovlivňuje metabolismus 

vitamínu K a následně i proces karboxylace koagulačních faktorů, což následně vede 

k významnému snížení jejich koagulační aktivity. K terapii či profylaxi krvácení u stavů 

s hypovitaminózou K je možné použít fytomenadion (vitamin K1). K rychlému zvrácení 

účinku warfarinu při život ohrožujícím krvácení je však fytomenadion nevhodný a je nutné 

koagulační faktory substituovat, ideálně v podobě koncentrátu faktorů protrombinového 

komplexu [8, 14, 15]. 
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3. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

3.1 Výsledky ROTEM jsou časově dostupnější v porovnání s výsledky 

standardních koagulačních testů 

ROTEM lze využít jako metodu POC přímo u pacienta. Není tedy nutný transport 

odebraného krevního vzorku na jiné místo či pracoviště. Navíc průběh vyšetření v čase je 

zobrazován na monitoru přístroje, takže jednotlivé parametry vyšetření jsou ihned k dispozici. 

Cíl práce: 

1) Ověřit, zda jsou v podmínkách našeho pracoviště relevantní výsledky ROTEM 

časově dostupnější než výsledky standardních laboratorních testů. 

 

3.2 Výsledky standardních koagulačních testů nekorelují s výsledky 

ROTEM 

Principy vyšetření koagulace pomocí ROTEM a standardních testů jsou odlišné. 

Přesto existují vzájemně odpovídající parametry, které mezi sebou lze porovnat. 

Cíl práce: 

1) Zhodnotit míru korelace srovnatelných parametrů zjištěných pomocí ROTEM 

a standardních koagulačních testů. 

 

3.3 Využití ROTEM pomáhá snížit perioperační krevní ztrátu a spotřebu 

transfuzních přípravků u dospělých i dětí 

Zatímco standardní testy koagulace využívají k vyšetření vzorek krve zpracovaný 

centrifugací, a tedy vyšetření samo probíhá pouze v takto vzniklé krevní plazmě, ROTEM 

vyšetřuje mechanické vlastnosti koagula vznikajícího ve vzorku plné krve. Tímto způsobem, 

kdy je vyšetřována interakce koagulačních faktorů spolu s krevními elementy, se ROTEM 

více blíží situaci in vivo nežli testy standardní. Navíc pomocí různých reagencií může 

ROTEM odhalit deficit koagulačních faktorů, deficit nebo sníženou funkci fibrinogenu či 

trombocytů, zvýšenou míru fibrinolýzy nebo vliv heparinu. ROTEM, jako POC metoda, 
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umožňuje přímo na operačním sále či u lůžka pacienta detekovat povahu koagulační poruchy 

a následně umožňuje její cílenou terapii. 

Cíle práce: 

1) Zjistit, zda má implementace metody ROTEM do managementu krvácení během 

reimplantace totální náhrady kyčelního kloubu u dospělých pacientů vliv na 

velikost krevní ztráty, spotřebu transfuzních přípravků a délku hospitalizace. 

2) Zjistit, zda má implementace metody ROTEM do managementu krvácení během 

korekční operace skoliózy páteře a následně v období 24 hodin po výkonu 

u dětských pacientů vliv na velikost krevní ztráty, spotřebu transfuzních přípravků 

a délku hospitalizace. 

3) Zjistit, zdá hodnocení hemostázy pomocí ROTEM pomáhá snížit spotřebu 

transfuzních přípravků před provedením invazivního výkonu na jednotce 

intenzivní péče u dospělých pacientů. 

4) Zjistit, zdá hodnocení hemostázy pomocí ROTEM pomáhá snížit spotřebu 

transfuzních přípravků před provedením invazivního výkonu na jednotce 

intenzivní péče u dětských pacientů. 
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4. SOUBOR PACIENTŮ A METODIKA 

Ve své práci jsem se zabýval porovnáním ROTEM a standardních koagulačních testů. 

V první části jsme na našem pracovišti zjišťovali časovou dostupnost výsledků jednotlivých 

vyšetření. V části druhé jsme pak mezi sebou porovnávali odpovídající relevantní výsledky 

vyšetření ROTEM a standardních testů koagulace. V poslední části jsme se zabývali využitím 

ROTEM v managementu perioperačního krvácení a před plánovanými invazivními výkony. 

Provedené studie byly realizovány u dospělých i dětských pacientů, na jednotkách 

intenzivní a resuscitační péče i na operačních sálech.  

Studie byly schváleny Etickou komisí Fakultní nemocnice v Motole a s účastníky 

studií, popřípadě jejich zákonnými zástupci, byly podepsány informované souhlasy. 

 

4.1 Porovnání výsledků ROTEM a standardních koagulačních testů 

V této části práce jsme zkoumali výsledky získané vyšetřením celkem 60 pacientů, 

kteří podstupovali plánovaný operační výkon v celkové anestezii. 

Cílem bylo porovnat časovou dostupnost jednotlivých výsledků a zjistit míru korelace 

relevantních, vzájemně si odpovídajících výsledků zjištěných pomocí ROTEM a pomocí 

standardních koagulačních testů a počtu trombocytů. Jednalo se o parametry PT a CTEXTEM, 

aPTT a CTINTEM, fibrinogen stanovený Claussovou metodou a A5FIBTEM, fibrinogen stanovený 

Claussovou metodou a MCFFIBTEM, koncentraci trombocytů a rozdíl parametrů MCFEXTEM – 

MCFFIBTEM. 

Jednotlivá vyšetření byla u každého pacienta provedena po úvodu do celkové 

anestezie před začátkem operačního výkonu a dále na jeho konci. Další vyšetření byla 

provedena při každé krevní ztrátě o velikosti představující 10-15 % předpokládaného 

celkového objemu krve. A to jak během operačního výkonu na sále, tak během 24hodinového 

pooperačního období, pokud byl pacient hospitalizován na resuscitačním oddělení. Celkem 

bylo provedeno 165 párových vyšetření. 

Při každém vyšetření byly odebrány tři vzorky krve. První dva vzorky o objemu 2 ml 

byly odebrány do zkumavek, které obsahují 3,2% citrát sodný. Tyto vzorky byly určené 

k vyšetření pomocí ROTEM a k vyšetření standardních koagulačních testů. Třetí vzorek, 

rovněž o objemu 2 ml, byl odebrán do zkumavky obsahující tridraselnou sůl kyseliny 

ethylendiamintetraoctové (K3EDTA) v pevné formě. Tento vzorek byl určen k vyšetření 

krevního obrazu včetně počtu trombocytů. Vzorky k vyšetření krevního obrazu a standardních 
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koagulačních testů byly odeslány do lokální hematologické laboratoře. Vzorek pro vyšetření 

metodou ROTEM byl společně s jednotlivými reagenciemi napipetován kalibrovanou 

automatickou pipetou do kyvety přístroje. 

Ke zhodnocení zevní a vnitřní cesty koagulace a posouzení funkční hladiny 

fibrinogenu a trombocytů byly současně na třech kanálech přístroje provedeny testy EXTEM, 

INTEM a FIBTEM. U testů EXTEM a INTEM byly vyhodnocovány parametry CT, CFT, 

úhel  parametry A5, A10, A20, MCF, LI30, LI60 a ML. U testu FIBTEM byly 

vyhodnocovány parametry A5, A10, A20 a MCF. 

Zaznamenáván byl čas odběru krevního vzorku a dále čas, kdy byly dostupné 

výsledky jednotlivých vyšetření. 

Ke statistickému zpracování byl použit program Statistica 13.0 (TIBCO Software 

Inc.). V rámci popisné statistiky byly pro každou proměnnou určeny počet, průměr 

a směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnoty, medián a interkvartilový rozsah. 

Jelikož zjištěná data neodpovídala normální distribuci, byl k analýze dat využit párový 

Wilcoxonův test. Ke stanovení míry korelace byl použit neparametrický Spearmanův 

korelační koeficient. Za statisticky významné byly považovány hodnoty p <0,05. 
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4.2 Využití ROTEM u reimplantací totálních náhrad kyčelních kloubů 

[studie „Utility of rotational thromboelastometry in total hip 

replacement revision surgery (case-control study)”] 

Do této studie bylo zahrnuto celkem 90 dospělých pacientů podstupujících 

reimplantaci totální náhrady kyčelního kloubu v období let 2015-2018. Ze studie byli 

vyloučeni pacienti s anamnézou koagulační poruchy či krvácivých projevů a pacienti užívající 

antikoagulačně či antiagregačně působící léky. 

Cílem studie bylo posoudit, zda implementace metody ROTEM do perioperačního 

managmentu krvácení během reimplantace totální náhrady kyčelního kloubu vede ke snížení 

krevní ztráty a spotřeby čerstvě zmražené plazmy a erytrocytárního koncentrátu oproti 

managementu krvácení, ve kterém se metoda ROTEM nevyužívá. 

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin po 45 subjektech. V první skupině (skupina 

ROTEM), ve které byl management perioperačního krvácení založen na výsledcích vyšetření 

ROTEM, byla data sbírána prospektivně. Skupina těchto pacientů byla následně porovnána 

s historickou kontrolní skupinou pacientů, kteří podstoupili stejný výkon bez využití přístroje 

ROTEM (skupina non-ROTEM). 

K hodnocení stavu hemokoagulace a případné terapii koagulopatie během operačního 

výkonu byl u skupiny ROTEM využit protokol založený na metodě rotační 

tromboelastometrie (Obr. 12). Tento protokol vychází z obdobného protokolu vytvořeného 

autory Görlingerem a Schöchlem a využívaného při managementu krvácení v hepatochirurgii 

a u traumatických krvácení [33, 34]. K vyšetření byl použit přístroj ROTEM delta, Tem 

International GmbH, SRN. 

Ve skupině ROTEM byla jednotlivá vyšetření u každého pacienta provedena po úvodu 

do celkové anestezie před začátkem operačního výkonu, následně během operačního výkonu 

opakovaně při každé krevní ztrátě o velikosti představující 10-15 % (500-750 ml) 

předpokládaného celkového objemu krve a poslední vyšetření bylo provedeno na konci 

operačního výkonu. U každého pacienta tak byla provedena zhruba tři vyšetření. 

Každé vyšetření zahrnovalo odběr celkem tří vzorků krve. První dva vzorky o objemu 

2 ml byly nabrány do zkumavek obsahujících 3,2% citrát sodný. Tyto vzorky byly určené 

k vyšetření pomocí ROTEM a standardních koagulačních testů. Třetí vzorek krve o objemu 

2 ml byl odebrán do zkumavky obsahující K3EDTA v pevné formě. Tento vzorek byl určen 

k vyšetření krevního obrazu včetně počtu trombocytů. Zkumavky určené k vyšetření 

standardních koagulačních testů a počtu trombocytů byly odeslány do lokální hematologické 
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laboratoře potrubní poštou. Vzorek určený k vyšetření pomocí ROTEM byl společně 

s jednotlivými reagenciemi napipetován kalibrovanou automatickou pipetou do kyvety 

přístroje. 

 

 

 

 

Obr. 12. ROTEM protokol. 

Schéma postupu vyšetření a návrhu případné terapie detekované koagulační poruchy. 

ČZP – čerstvě zmražená plazma, PCC – koncentrát faktorů protrombinového komplexu, TXA 

– kyselina tranexamová. Zdroj vlastní. 

 

 

Ke zhodnocení zevní a vnitřní cesty koagulace a posouzení funkční hladiny 

fibrinogenu a trombocytů byly současně na třech kanálech přístroje provedeny testy EXTEM, 

INTEM a FIBTEM. U testů EXTEM a INTEM byly vyhodnocovány parametry CT, CFT, 

úhel , A5, A10, A20, MCF, LI30, LI60 a ML. U testu FIBTEM byly vyhodnocovány 

parametry A5, A10, A20 a MCF. 
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K vyšetření koncentrace hemoglobinu byl na operačním sále využíván POC přístroj 

HemoCue AB, Ängelholm, Švédsko. 

Ve skupině non-ROTEM byly transfuzní přípravky podávány empiricky dle velikosti 

krevní ztráty. Čerstvě zmražená plazma byla podávána společně s erytrocytárním 

koncentrátem v poměru 1 : 1 – 1 : 1,5. 

Ke statistickému zpracování byl použit program GraphPad Prism 8. V rámci popisné 

statistiky byly pro každou proměnnou určeny počet, průměr a směrodatná odchylka, 

minimální a maximální hodnoty, medián a interkvartilový rozsah. Ke statistickému posouzení 

významnosti rozdílů mez porovnávanými skupinami ROTEM a non-ROTEM byl vzhledem 

k nesplnění podmínky normálního rozdělení použit neparametrický nepárový Mann-

Whitneyův test. Za statisticky významné byly považovány hodnoty p <0,05. 
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4.3 Využití ROTEM v managementu perioperačního krvácení při 

korekčních operacích skolióz páteře u dětských pacientů (studie 

„Usefulness of perioperative rotational thromboelastometry during 

scoliosis surgery in children“) 

Do této studie bylo zahrnuto celkem 37 pediatrických pacientů, kteří pro diagnózu 

juvenilní idiopatické či neurogenní skoliózy podstoupili korekční operační výkon. Ten byl 

proveden buď v jedné době z dorzálního přístupu k páteři, či byl proveden jako dvoudobý. 

V první době byl proveden tzv. release z ventrálního přístupu a s odstupem byl výkon 

dokončen stabilizací a korekcí z dorzálního přístupu v době druhé. Do studie byli zahrnuti 

pouze pacienti podstupující jednodobý či druhou fázi dvoudobého výkonu. Vylučujícími 

kritérii byla anamnéza koagulační poruchy či krvácivých projevů. 

Pacienti byli opět rozděleni do dvou skupin. Celkem patnáct pacientů bylo po 

předchozím souhlasu pacienta či zákonného zástupce zařazeno do prospektivní skupiny 

(skupina ROTEM), u kterých byla k diagnostice a případné terapii koagulopatie využita 

metoda rotační tromboelastometrie. Tato skupina byla následně porovnána se skupinou 

22 pacientů (skupina non-ROTEM), kteří podstoupili stejný výkon ve srovnatelném období 

bez využití ROTEM. 

Cílem studie bylo porovnat tyto dvě skupiny pacientů a zhodnotit, zda má využití 

ROTEM vliv na velikost krevní ztráty a spotřebu erytrocytárního koncentrátu a čerstvě 

zmražené plazmy. Velikost krevní ztráty i spotřeba transfuzních přípravků byla hodnocena 

během operačního výkonu a v období 24 hodin po operaci. Dále bylo cílem zjistit vliv využití 

ROTEM na délku hospitalizace na resuscitačním oddělení a celkovou dobu hospitalizace. 

Vzhledem k předpokládanému rozdílnému věku a hmotnosti pacientů byla krevní 

ztráta zaznamenávána jako procento z odhadovaného celkového krevního objemu. Ze 

stejného důvodu byla spotřeba transfuzních přípravků počítána jako podaný objem vztažený 

k tělesné hmotnosti (ml/kg). 

Ve skupině ROTEM byl k hodnocení stavu hemokoagulace využit přístroj ROTEM 

delta, Tem International GmbH, SRN, a to jak na operačním sále během výkonu, tak v období 

24 hodin po operačním výkonu, po kterém byli pacienti hospitalizováni na resuscitačním 

oddělení pro děti. K diagnostice koagulopatie a její případné terapie byl využit zmíněný 

ROTEM protokol (Obr. 12). 

Ve skupině ROTEM byla jednotlivá vyšetření u každého pacienta provedena po úvodu 

do celkové anestezie před začátkem operačního výkonu a na jeho konci. Dále byla vyšetření 
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prováděna během operačního výkonu při každé krevní ztrátě o velikosti představující 10-15 % 

předpokládaného celkového objemu krve. Na resuscitačním oddělení bylo vyšetření 

prováděno obdobně jako během operační výkonu, tedy při každé odhadované krevní ztrátě do 

zavedených drenáží z operační rány představující zhruba 10-15 % předpokládaného 

celkového objemu krve. 

Při každém vyšetření byly odebrány tři vzorky krve. První dva vzorky o objemu 2 ml 

byly odebrány do zkumavek obsahujících 3,2% citrát sodný. Tyto vzorky byly určené 

k vyšetření pomocí ROTEM a k vyšetření standardních koagulačních testů. Třetí vzorek 

o objemu 2 ml byl odebrán do zkumavky obsahující K3EDTA v pevné formě. Tento vzorek 

byl určen k vyšetření krevního obrazu včetně počtu trombocytů. Vzorky k vyšetření krevního 

obrazu a standardních koagulačních testů byly odeslány do lokální hematologické laboratoře. 

Vzorek pro vyšetření metodou ROTEM byl společně s jednotlivými reagenciemi napipetován 

kalibrovanou automatickou pipetou do kyvety přístroje. 

Ke zhodnocení zevní a vnitřní cesty koagulace a posouzení funkční hladiny 

fibrinogenu a trombocytů byly současně na třech kanálech přístroje provedeny testy EXTEM, 

INTEM a FIBTEM. U testů EXTEM a INTEM byly vyhodnocovány parametry CT, CFT, 

úhel  A5, A10, A20, MCF, LI30, LI60 a ML. U testu FIBTEM byly vyhodnocovány 

parametry A5, A10, A20 a MCF. 

Hodnota hemoglobinu byla zjišťována na operačním sále pomocí POC přístroje 

HemoCue AB, Ängelholm, Švédsko, na resuscitačním oddělení POC přístrojem Nova 

Biomedical Critical Care Xpress či z hodnoty krevního obrazu stanoveného v lokální 

hematologické laboratoři. Erytrocytární koncentrát byl indikován při poklesu koncentrace 

hemoglobinu pod 90 g/l.  

Ve skupině non-ROTEM byly transfuzní přípravky podávány dle zvyklosti 

anesteziologa, velikosti krevní ztráty, hodnot krevního obrazu vč. počtu trombocytů a dle 

standardních koagulačních testů. Erytrocytární koncentrát byl podáván společně s čerstvě 

zmraženou plazmou v poměru 1 : 1, trombocyty při poklesu jejich hladiny pod 50-100×109/l. 

Pacientům v obou skupinách byla dle zvyklosti našeho pracoviště podávána v úvodu 

operačního výkonu antifibrinolyticky působící kyselina tranexamová v dávce 15-20 mg/kg 

tělesné hmotnosti. Další dávky byly podávány pacientům ve skupině ROTEM dle uvedeného 

protokolu. 

Ke statistickému zpracování byl použit program Statistica 13.0 (TIBCO Software 

Inc.). V rámci popisné statistiky byly pro každou proměnnou zjištěny počet, průměr 

a směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnoty, medián a interkvartilový rozsah. Ke 
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statistickému posouzení významnosti rozdílů mez porovnávanými skupinami ROTEM a non-

ROTEM byl vzhledem k nesplnění podmínky normálního rozdělení použit neparametrický 

nepárový Mann-Whitneyův test. Za statisticky významné byly považovány hodnoty p <0,05. 
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4.4 Využití ROTEM na jednotkách intenzivní a resuscitační péče před 

plánovanými invazivními a chirurgickými výkony u dospělých pacientů 

(studie „Evaluation of Thromboelastometry in Sepsis in Correlation 

With Bleeding During Invasive Procedures“) 

V rámci této části práce jsme retrospektivně analyzovali data od dospělých pacientů se 

septickým šokem hospitalizovaných na našem pracovišti v období let 2013-2016.  Do studie 

bylo zahrnuto celkem 76 pacientů, u kterých bylo plánováno provedení invazivního či 

chirurgického výkonu, výsledky provedených standardních koagulačních testů před výkonem 

byly patologické (PT >15 s, PT-R či INR ≥1,3), a zároveň při provedení ROTEM byly 

pozorovány normální hodnoty v testu EXTEM. 

Cílem této studie bylo vyhodnotit, zda jsou patologické hodnoty standardních 

koagulačních testů při normálních výsledcích vyšetření ROTEM asociovány s rozvojem 

klinicky závažného krvácení v návaznosti na provedení invazivních či chirurgických výkonů 

u dospělých pacientů se septickým šokem. 

Provedené výkony byly vzhledem k možnosti rozvoje krvácení rozděleny na 

nízkorizikové (zavedení centrálního žilního katétru, dialyzačního katétru či hrudního drénu) 

a na vysokorizikové (chirurgická tracheostomie, laparotomie či torakotomie). 

Septický šok byl diagnostikován dle definice Sepsis-3, jednalo se o pacienty, kterým 

byla podávána vazopresorická podpora k dosažení středního arteriální tlaku alespoň 

65 mmHg, hodnota sérové koncentrace laktátu byla u těchto pacientů větší než 2 mmol/l, a to 

při vyloučení hypovolémie. U těchto pacientů jsme vyhodnocovali skóre SOFA (Sequential 

Organ Failure Assessment Score) [62]. Dále bylo hodnoceno DIC skóre dle ISTH 

(International Society of Thrombosis and Haemostasis) s přítomností overt a non-overt stádia 

DIC [63]. Rovněž byla hodnocena přítomnost krvácení. 

K vyšetření stavu hemokoagulace byly využity přístroje ROTEM delta, Tem 

International GmbH, SRN, který se nachází přímo na resuscitačním oddělení, a přístroj ACL 

TOP 700 Automated Haemostasis Testing System, Instrumentation Laboratory, Bedford, 

Massachusetts, který je k dispozici v lokální hematologické laboratoři. 

Ke zhodnocení koagulace pomocí ROTEM byl použit test EXTEM a byly 

vyhodnocovány jeho parametry CT, CFT, úhel  A5, A10, A20, MCF, LI30, LI60 a ML. Do 

lokální hematologické laboratoře byl odesílán vzorek nesrážlivé citrátové krve k vyšetření 

protrombinového času a určení hodnot PT, PT-R a INR. 
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Krvácení bylo vyhodnocováno jak během výkonu, tak v období 24 hodin po něm. Za 

závažné bylo považováno, pokud chirurg, nebo lékař provádějící výkon, krvácení vyhodnotil 

jako nestandardní k danému výkonu. Dále bylo za závažné považováno v případě nutnosti 

chirurgické revize k zástavě krvácení, či při krvácení doprovázeném poklesem koncentrace 

hemoglobinu o více než 10 g/l/24 h. 

Ke statistickému zpracování byl použit program GraphPad Prism 6.0. V rámci popisné 

statistiky byly pro každou proměnnou zjištěny počet, medián, minimální a maximální 

hodnoty. 
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4.5 Využití ROTEM na jednotkách intenzivní a resuscitační péče před 

plánovanými invazivními a chirurgickými výkony u dětských pacientů 

(studie „Thromboelastometry as an Alternative Method for Coagulation 

Assessment in Pediatric Patients Undergoing Invasive Procedures: 

A Pilot Study“) 

Během této studie jsme provedli retrospektivní analýzu dat od dětských pacientů 

hospitalizovaných na našem pracovišti v letech 2015-2017. Jednalo se o pacienty, u kterých 

byl plánován invazivní či operační výkon a kteří měli patologicky prodloužené hodnoty 

standardních koagulačních testů (PT-R, INR či aPTT-R ≥1,3), ale zároveň výsledky získané 

při vyšetření ROTEM byly v testech EXTEM i INTEM normální. Do studie bylo zahrnuto 

celkem 25 pacientů. 

Cílem této studie bylo vyhodnotit, zda jsou patologické hodnoty standardních 

koagulačních testů při normálních výsledcích vyšetření ROTEM asociovány s rozvojem 

klinicky závažného krvácení v návaznosti na provedení invazivních či chirurgických výkonů 

u dětských pacientů. 

K vyšetření stavu hemokoagulace byly využity přístroje ROTEM delta, Tem 

International GmbH, SRN, který se nachází přímo na resuscitačním oddělení, a přístroj ACL 

TOP 700 Automated Haemostasis Testing System, Instrumentation Laboratory, Bedford, 

Massachusetts, který je k dispozici v lokální hematologické laboratoři. 

Ke zhodnocení koagulace pomocí ROTEM byl použity testy EXTEM a INTEM. 

U obou testů byly vyhodnocovány parametry CT, CFT, úhel  A5, A10, A20, MCF, LI30, 

LI60 a ML. Do lokální hematologické laboratoře byl odesílán vzorek nesrážlivé citrátové krve 

k vyšetření protrombinového a aktivovaného parciálního tromboplastinového času a určení 

hodnot PT-R, INR a aPTT-R. 

Krvácení bylo vyhodnocováno jak během výkonu, tak v období 24 hodin po něm. Za 

závažné bylo považováno, pokud chirurg, nebo lékař provádějící výkon, krvácení vyhodnotil 

jako nestandardní k danému výkonu, dále v případě nutnosti chirurgické revize k zástavě 

krvácení, či při krvácení doprovázeném poklesem koncentrace hemoglobinu o více než 

10 g/l/24 h. 

Ke statistickému zpracování byl použit program GraphPad Prism 6.0. V rámci popisné 

statistiky byly pro každou proměnnou zjištěny počet, medián, minimální a maximální 

hodnoty.  
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Porovnání výsledků ROTEM a standardních koagulačních testů 

Časová dostupnost relevantních výsledků ROTEM byla signifikantně rychlejší, než 

srovnatelné výsledky standardních koagulačních testů (Tab. 4). 

 

Tab. 4. Časová dostupnost výsledků. 

Data jsou uvedena jako medián (minimum-maximum [interkvartilový rozsah]). Hladina 

fibrinogenu stanovena Claussovou metodou. CTEXTEM – srážecí čas testu zevní cesty 

koagulace, PT – protrombinový čas, CTINTEM – srážecí čas testu vnitřní cesty koagulace, 

aPTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas, A5FIBTEM – amplituda vyšetření funkčního 

fibrinogenu v čase 5 min. 

 Čas (min) p 

CTEXTEM 10 (2-8; [8-13]) 
<0,001 

PT 73 (25-250; [62-85]) 

 

CTINTEM 13 (7-28; [11-16,5]) 
<0,001 

aPTT 73 (25-250; [62-85]) 

 

A5FIBTEM 15 (7-34; [13-18]) 
<0,001 

fibrinogen 73 (25-250; [62-85,5]) 

 

 

 

Při porovnání srovnatelných testů jsme zjistili silnou pozitivní lineární korelaci mezi 

hladinou fibrinogenu stanovenou Claussovou metodou a parametry A5FIBTEM (Obr. 13) 

a MCFFIBTEM (Obr. 14). 

Mezi koagulačními časy PT a aPTT a odpovídajícími parametry CTEXTEM a CTINTEM 

při vyšetření ROTEM byla zjištěna pouze slabá pozitivní lineární korelace (Obr. 15 a 16). 

Korelace mezi koncentrací trombocytů a rozdílem parametrů MCFEXTEM a MCFFIBTEM 

pozorována nebyla (Obr. 17). 
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Obr. 13. Korelace fibrinogenu s parametrem A5FIBTEM. 

Silná pozitivní lineární korelace sérové koncentrace fibrinogenu stanovené Claussovou 

metodou s parametrem A5FIBTEM. Zdroj vlastní. 

 

 

 

 

Obr. 14. Korelace fibrinogenu s parametrem MCFFIBTEM. 

Silná pozitivní lineární korelace sérové koncentrace fibrinogenu stanovené Claussovou 

metodou s parametrem MCFFIBTEM. Zdroj vlastní. 
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Obr. 15. Korelace PT s parametrem CTEXTEM. 

Slabá pozitivní lineární korelace protrombinového času (PT) s parametrem CTEXTEM. Zdroj 

vlastní. 

 

 

 

 

Obr. 16. Korelace aPTT s parametrem CTINTEM. 

Slabá pozitivní lineární korelace aktivovaného parciálního tromboplastinového času (aPTT) 

s parametrem CTINTEM. Zdroj vlastní. 
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Obr. 17. Korelace hladiny trombocytů s rozdílem parametrů MCFEXTEM – MCFFIBTEM. 

Korelace mezi hladinou trombocytů a rozdílem MCF parametrů při vyšetření testem EXTEM 

a FIBTEM pozorována nebyla. Zdroj vlastní. 
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5.2 Výsledky studie „Utility of rotational thromboelastometry in total hip 

replacement revision surgery (case-control study)“ 

Obě skupiny pacientů, ROTEM a non-ROTEM, se od sebe nelišily v základních 

demografických parametrech. Muži i ženy byli zastoupeni ve stejném poměru (Tab. 5). 

 

Tab. 5. Základní demografická data pacientů. 

Pokud není specifikováno, data jsou uvedena jako medián a interkvartilový rozsah. 

  non-ROTEM ROTEM p 

Počet pacientů 45 45  

Pohlaví   

>0,05  muži (n, %) 15 (33,3 %) 17 (37,8 %) 

 ženy (n, %) 30 (66,7 %) 28 (62,2 %) 

Věk (roky) 69 (63–74) 69 (63–74) >0,05 

Tělesná hmotnost (kg) 75 (66–93) 72 (64–83) >0,05 

 

 

Použití metody rotační tromboelastometrie vedlo ve skupině ROTEM v porovnání se 

skupinou non-ROTEM k signifikantnímu snížení krevní ztráty (Obr. 18). Rozdíl byl patrný 

jak v krevní ztrátě během operačního výkonu, v období 24 hodin po operaci, tak v celkové 

krevní ztrátě. 

 

 

 

Obr. 18. Krevní ztráta. 

Krevní ztráta během operačního výkonu (A), v období 24 hodin po operaci (B) a celková 

krevní ztráta (C). * p <0,05; ** p <0,01. Zdroj vlastní. 
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Koncentrace hemoglobinu před operačním výkonem a po něm je znázorněna v Tab. 6. 

 

Tab. 6. Předoperační a pooperační koncentrace hemoglobinu a rozdíl jejich hodnot. 

Data jsou uvedena jako medián a interkvartilový rozsah. Hb – hemoglobin. 

  non-ROTEM ROTEM p 

Předoperační Hb (g/l) 135 (118–140) 122 (110–133) <0,05 

Pooperační Hb (g/l) 108 (99–119) 104 (93–118) >0,05 

 Hb (g/l) 25 (16–32) 16 (4–25) <0,05 

 

Spotřeba čerstvě zmražené plazmy byla signifikantně nižší ve skupině ROTEM během 

operačního výkonu a během celého perioperačního období. V období 24 hodin po operaci se 

spotřeba u obou skupin nelišila. 

Podobně byla ve skupině ROTEM signifikantně nižší spotřeba erytrocytárního 

koncentrátu během operačního výkonu i spotřeba celková, zatímco spotřeba se v období 

24 hodin po operaci významně nelišila (Tab. 7). 

 

Tab. 7. Spotřeba čerstvě zmražené plazmy a erytrocytárního koncentrátu. 

Data jsou uvedena jako medián a interkvartilový rozsah. ČZP – čerstvě zmražená plazma, 

ERK – erytrocytární koncentrát. 

  non-ROTEM ROTEM p 

Spotřeba ČZP během operace (ml) 440 (0–558) 0 (0–0) <0,001 

Spotřeba ČZP 24 hodin po operaci (ml) 0 (0–0) 0 (0–270) >0,05 

Celková spotřeba ČZP (ml) 488 (0–711) 0 (0–389) <0,05 

Spotřeba ERK během operace (ml) 527 (0–560) 0 (0–515) <0,01 

Spotřeba ERK 24 hodin po operaci (ml) 250 (0–573) 0 (0–411) >0,05 

Celková spotřeba ERK (ml) 577 (254–1131) 296 (0–586) <0,01 

 

Skupiny se mezi sebou nelišily v délce hospitalizace na jednotce intenzivní péče, ani 

v celkové době hospitalizace po operačním výkonu (Tab. 8). 

 

Tab. 8. Délka hospitalizace. 

Data jsou uvedena jako medián a interkvartilový rozsah. JIP – jednotka intenzivní péče. 

  non-ROTEM ROTEM p 

JIP (dny) 1 (1-2) 1 (1-2) >0,05 

Celková pooperační (dny) 12 (7-16) 12 (7-14) >0,05 
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5.3 Výsledky studie „Usefulness of perioperative rotational 

thromboelastometry during scoliosis surgery in children“ 

Charakteristiky obou skupin pacientů jsou uvedeny v Tab. 9. Pacienti se mezi sebou 

významně nelišili věkem, pohlavím, hmotností, trváním operačního výkonu, ani jeho 

rozsahem v počtu instrumentovaných páteřních segmentů. 

 

Tab. 9. Charakteristika subjektů a provedených operačních výkonů. 

Pokud není specifikováno, data jsou uvedena jako průměr a směrodatná odchylka. 

 non-ROTEM ROTEM p 

Počet pacientů (n) 22 15  

Pohlaví   

>0.05  chlapci (n, %) 5 (23 %) 4 (27 %) 

 dívky (n, %) 17 (77 %) 11 (73 %) 

Věk (roky) 14,4 ± 2,3 16,3 ± 3,5 >0.05 

Tělesná hmotnost (kg) 53,6 ± 11,7 64,5 ± 17,4 >0.05 

Lenke klasifikace (%)    

 1 50 % 61 %  

 2 17 % 8 %  

 3 0 % 15 %  

 5 28 % 8 %  

 6 5 % 8 %  

Předoperační Cobbův úhel (°) 53,8 ± 12,4 53,8 ± 10,6 >0.05 

Trvání operace (min) 212,4 ± 82,9 226,6 ± 55,4 >0.05 

Počet instrumentovaných páteřních segmentů (n) 10,3 ± 2,4 10,3 ± 2,2 >0.05 

 

 

V porovnání se skupinou non-ROTEM, nebyla ve skupině ROTEM pacientům 

v perioperačním období podána žádná čerstvě zmražená plazma (Tab. 10). 

 

Tab. 10. Spotřeba čerstvě zmražené plazmy. 

Data jsou uvedena jako průměr a směrodatná odchylka. ČZP – čerstvě zmražená plazma, 

t. hm. – tělesná hmotnost. 

 non-ROTEM ROTEM p 

ČZP během výkonu (ml/kg t. hm.) 9,6 ± 6,8 0 <0,001 

ČZP 24 hodin po výkonu (ml/kg t. hm.) 11,1 ± 7,0 0 <0,001 
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Spotřeba erytrocytárního koncentrátu byla ve skupině ROTEM nižší (Obr. 19). Rozdíl 

byl signifikantní v celkové spotřebě a spotřebě během 24 hodin po operačním výkonu. 

 

 

Obr. 19. Spotřeba erytrocytárního koncentrátu. 

Spotřeba erytrocytárního koncentrátu během operačního výkonu (A), v období 24 hodin po 

operaci (B) a celková spotřeba (C). * p <0,05, NS – nesignifikantní (p >0,05), ERK – 

erytrocytární koncentrát, t. hm. – tělesná hmotnost. Zdroj vlastní. 
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Rovněž byla ve skupině ROTEM významně nižší krevní ztráta, a to během všech 

pozorovaných období (Obr. 20). 

 

 

Obr. 20. Krevní ztráta. 

Krevní ztráta během operačního výkonu (A), v období 24 hodin po operaci (B) a celková 

krevní ztráta (C). * p <0,05. Zdroj vlastní. 

 

 

Dále byla ve skupině ROTEM pozorována kratší doba hospitalizace na resuscitačním 

oddělení a celková doba hospitalizace od operačního výkonu (Tab. 11). 

 

Tab. 11. Délka hospitalizace. 

Data jsou uvedena jako průměr a směrodatná odchylka. RO – resuscitační oddělení. 

 non-ROTEM ROTEM p 

Doba hospitalizace – RO (dny) 1,6 ± 0,7 1,1 ± 0,4 <0,05 

Celková doba hospitalizace (dny) 11,7 ± 3,7 8,6 ± 2,5 <0,05 
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U obou skupin nebyly podány žádné krevní deriváty (fibrinogen, koncentrát faktorů 

protrombinového komplexu) ani trombocyty. Během výkonu ani v pooperačním období 

nedošlo k žádným významným komplikacím, které by si vyžádaly chirurgickou revizi. 

 

 

  



67 
 

5.4 Výsledky studie „Evaluation of Thromboelastometry in Sepsis in 

Correlation With Bleeding During Invasive Procedures“ 

V celém souboru 76 pacientů s normálními výsledky v testu EXTEM nedošlo i přes 

patologicky prodloužené hodnoty protrombinového času ke vzniku závažného krvácení 

během invazivního nebo chirurgického výkonu, či v období 24 hodin po tomto výkonu. 

Pacientům s patologicky prodlouženými hodnotami protrombinového času nebyla při 

normálních výsledcích ROTEM před výkony ke korekci laboratorní hodnoty PT, PT-R či INR 

podávána žádná čerstvě zmražená plazma, ani koncentrát faktorů protrombinového komplexu. 

Charakteristiky souboru pacientů jsou uvedeny v Tab. 12, typy provedených výkonů 

jsou znázorněny v Tab. 13. Výsledky standardních laboratorních testů a ISTH DIC skóre 

a dále výsledky vyšetření ROTEM jsou uvedeny v Tab. 14. 

 

Tab. 12. Charakteristika souboru pacientů. 

Pokud není specifikováno, data jsou uvedena jako medián (minimální-maximální hodnota). 

Počet pacientů (n) 76 

Pohlaví  

 muži (n, %) 43 (57 %) 

 ženy (n, %) 33 (43 %) 

Věk (roky) 64 (24-89) 

SOFA skóre 9,8 (4-17) 

Zdroj infekce (n, %)  

 dutina břišní (peritonitida, cholangitida, cholecystitida, pankreatitida) 38 (50 %) 

 pneumonie 13 (17,1 %) 

 mediastinitida 12 (15,8 %) 

 gangréna dolní končetiny 5 (6,6 %) 

 spondylodiscitida 2 (2,6 %) 

 coxitida 2 (2,6 %) 

 neznámý 2 (2,6 %) 

 meningitida 1 (1,3 %) 

 gonitida 1 (1,3 %) 
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Tab. 13. Charakteristika provedených výkonů. 

CŽK – centrální žilní katétr, AK – arteriální katétr, PEG – perkutánní endoskopická 

gastrostomie. 

Nízkorizikové výkony n (%) Vysokorizikové výkony n (%) 

Zavedení CŽK, AK 26 (34,2 %) Chirurgická tracheostomie 12 (15,8 %) 

Zavedení dialyzačního katétru 7 (9,2 %) Laparotomie 12 (15,8 %) 

Zavedení břišního a hrudního 

drénu 

14 (18,4 %) Torakotomie 3 (3,9 %) 

Lumbální punkce 1 (1,3 %)  

PEG 1 (1,3 %) Celkem 76 (100 %) 

 

 

Tab. 14. Výsledky laboratorních testů, DIC skóre a výsledky ROTEM. 

PT – protrombinový čas, PT-R – ratio protrombinového času, INR – mezinárodní 

normalizovaný poměr protrombinového času, ISTH DIC – skóre diseminované 

intravaskulární koagulace dle Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu, CT – 

clotting time, CFT – clot formation time, MCF – maximum clot firmness, LI30 a LI60 – 

index lýzy ve 30. a 60. minutě (vysvětlení v textu). 

 medián min-max 

Standardní testy 

PT (s) 17 13-32 

PT-R 1,5 1,23-2,55 

INR 1,59 1,3-2,56 

Trombocyty (109/l) 259 32-893 

Fibrinogen (g/l) 4,93 1,42-8,9 

ISTH DIC skóre 4 1-6 

ROTEM-EXTEM 

CT (s) 62 30-79 

CFT (s) 66 28-153 

Úhel  (°) 77 65-85 

MCF (mm) 70 51-97 

LI30 (%) 99 97-100 

LI60 (%) 95 89-100 
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5.5 Výsledky studie „Thromboelastometry as an Alternative Method for 

Coagulation Assessment in Pediatric Patients Undergoing Invasive 

Procedures: A Pilot Study“ 

V celém souboru 25 dětských pacientů ve věku dvou měsíců až sedmnácti let 

s normálními výsledky v testech EXTEM a INTEM nedošlo i přes patologicky prodloužené 

hodnoty protrombinového a aktivovaného parciálního tromboplastinového času ke vzniku 

závažného krvácení během invazivního nebo chirurgického výkonu, či v období 24 hodin po 

tomto výkonu. 

Pacientům s patologicky prodlouženými hodnotami PT-R, INR či aPTT-R nebyla při 

normálních výsledcích ROTEM před výkony ke korekci patologických laboratorních hodnot 

podávána žádná čerstvě zmražená plazma, ani koncentrát faktorů protrombinového komplexu. 

Typy provedených výkonů jsou znázorněny v Tab. 15. Výsledky standardních 

laboratorních testů a vyšetření ROTEM jsou uvedeny v Tab. 16. 

 

Tab. 15. Typy provedených výkonů. 

CŽK – centrální žilní katétr. 

Výkon n (%) Výkon n (%) 

Extrakce portu CŽK 3 (12 %) Fundoplikace 1 (4 %) 

Zavedení CŽK 2 (8 %) Plicní resekce 1 (4 %) 

Zavedení hrudního drénu 2 (8 %) Jaterní resekce 1 (4 %) 

Zanoření ileostomie 2 (8 %) Ileocekální resekce 1 (4 %) 

Apendektomie 2 (8 %) Chirurgická tracheostomie 1 (4 %) 

Tonsilektomie 2 (8 %) Nefrektomie 1 (4 %) 

Hernioplastika 2 (8 %) Hemityreoidektomie 1 (4 %) 

Mastoidektomie 2 (8 %)  

Cirkumcise 1 (4 %) Celkem 25 (100 %) 
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Tab. 16. Výsledky standardních laboratorních testů a ROTEM. 

PT-R – ratio protrombinového času, INR – mezinárodní normalizovaný poměr 

protrombinového času, aPTT-R – ratio aktivovaného parciálního tromboplstinového času, CT 

– clotting time, CFT – clot formation time, MCF – maximum clot firmness, ML – maximum 

lysis (vysvětlení v textu). 

 medián min-max 

Standardní testy 

PT-R 1,3 0,89-2,1 

INR 1,4 0,99-2,1 

aPTT-R 1,47 1,04-2,05 

ROTEM-EXTEM 

CT (s) 62 30-79 

CFT (s) 66 28-153 

Úhel  (°) 77 65-85 

MCF (mm) 70 51-97 

ML (%) 10 0-23 

ROTEM-INTEM 

CT (s) 192 132-226 

CFT (s) 73 44-192 

Úhel  (°) 76 72-81 

MCF (mm) 58 42-76 

ML (%) 3 0-16 

 

  



71 
 

6. DISKUSE 

6.1 Výsledky ROTEM jsou časově dostupnější v porovnání s výsledky 

standardních koagulačních testů 

Tato práce prokázala časnější dostupnost výsledků ROTEM, které byly relevantní 

k diagnostice a eventuální terapii koagulopatie, oproti výsledkům standardních laboratorních 

testů získaných z lokální hematologické laboratoře. 

V případě diagnostiky koagulopatie jsou obzvláště cenné časné parametry, které lze 

při vyšetření ROTEM získat. Jedná se o parametry CT, CFT, A5, eventuálně i A10, které jsou 

často zmiňovány jako parametry rozhodující v dalším postupu u krvácejícího pacienta 

[53, 54]. 

Časné amplitudy vyšetření, obzvláště amplitudu v páté minutě (A5), lze v algoritmech 

využívajících ROTEM používat místo „pozdních“ amplitud – amplituda ve 20. minutě (A20), 

eventuálně maximální amplituda (MCF). Dle Pereze-Ferrera et al. mají amplitudy A5, A10 

i A15 vysokou prediktivní hodnotu pro parametr MCF, a to jak v testu EXTEM, INTEM, tak 

i v testu FIBTEM [55]. Navíc dle Kellyho et al. mají nízké hodnoty parametru A5EXTEM 

vysokou prediktivní hodnotu pro nutnost masivní transfuze [56]. 

 

6.2 Výsledky standardních koagulačních testů nekorelují s výsledky 

ROTEM 

Při porovnání výsledků současně provedených vyšetření ROTEM a standardních 

koagulačních testů tato práce zjistila pouze silnou pozitivní lineární korelaci mezi koncentrací 

fibrinogenu stanovenou Claussovou metodou a parametry A5 a MCF v testu FIBTEM. 

Korelace mezi standardními testy koagulace PT a aPTT s parametry CT ve vyšetření EXTEM 

a INTEM byla pouze slabá. Korelace nebyla pozorována mezi koncentrací trombocytů 

a rozdílem parametrů MCFEXTEM – MCFFIBTEM. 

Obecně se udává, vzhledem k různému principu vyšetření ROTEM a vyšetření 

standardními koagulačními testy, že mezi sebou testy vzájemné nekorelují. Týká se to 

především parametrů CTEXTEM a CTINTEM, kterým by teoreticky mohly odpovídat časy PT 

a aPTT. Haas et al. ve své práci zjistili, že standardní laboratorní testy PT a aPTT s hodnotami 

CTEXTEM a CTINTEM nekorelují. Navíc uvádí, že 64 % testů PT a 94 % testů aPTT bylo 
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patologicky prodloužených, zatímco patologických hodnot CTEXTEM bylo pouze 13 % 

a CTINTEM 6,3 %. Autoři poukazují na možné nadhodnocení hypokoagulačního stavu při 

vyšetření standardními koagulačními testy [57]. V souladu s tímto tvrzením je i část této 

práce, která potvrzuje, že při normálních výsledcích ROTEM, i přes patologické hodnoty 

protrombinového či aktivovaného parciálního tromboplastinového času, pacienti nekrvácejí 

spontánně, ani po provedení invazivních zákroků a chirurgických výkonů. V těchto situacích 

navíc ROTEM pomáhá eliminovat preventivní podávání čerstvě zmražené plazmy ke korekci 

hodnot standardních laboratorních testů k normě [28-30]. 

Hashir et al. ve své studii u 100 pacientů podstupujících transplantaci jater zjistili 

dobrou korelaci mezi časnými amplitudami vyšetření EXTEM a FIBTEM s koncentrací 

trombocytů a fibrinogenu. Zajímavý je i výsledek, že s koncentrací fibrinogenu pod 1 g/l 

dobře korelují hodnoty A5FIBTEM <5 mm a A10FIBTEM <6 mm [58]. 

Silná korelace parametrů A5FIBTEM a MCFFIBTEM s koncentrací fibrinogenu zjištěná 

v této práci je rovněž v souladu se zjištěním Engberinka et al., kteří se zabývali využitím 

ROTEM v predikci trombocytopenie a hypofibrinogenemie u kardiochirurgických pacientů. 

Zároveň ale zjistili silnou korelaci mezi koncentrací trombocytů a různými amplitudami v tzv. 

PLTEM testu, kterým je označován rozdíl mezi hodnotami EXTEM a FIBTEM v dané minutě 

[59]. Ve své práci jsem k podobnému závěru nedošel. Vysvětlení snad poskytují López et al., 

kteří porovnávali PLTEM s hladinou trombocytů u kardiochirurgických pacientů. Došli sice 

k závěru, že hodnoty PLTEM odpovídají koncentracím trombocytů, ale s určitou variabilitou 

závislou na hematokritu, koncentraci fibrinogenu a věku [60]. 

Důležitým závěrem je fakt, že časný parametr A5FIBTEM dobře koreluje s koncentrací 

fibrinogenu stanovenou Claussovou metodou a že je při poklesu tohoto parametru možné 

rychle přistoupit k terapii deficitu fibrinogenu, který je pro hemokoagulaci stěžejní. 

 

6.3 Využití ROTEM pomáhá snížit perioperační krevní ztrátu a spotřebu 

transfuzních přípravků u dospělých i dětí 

Výsledky provedených studií uvedených v této práci podporují využívání ROTEM 

k hodnocení stavu hemokoagulace v perioperační péči u dospělých i dětských pacientů. 

Na rozdíl od standardních koagulačních testů umožnuje ROTEM hodnotit stav 

hemokoagulace rychleji a výsledky získané pomocí ROTEM, jakožto metody vyšetření 

koagulačních parametrů vzorku plné krve, odpovídají skutečnosti lépe než testy standardní. 
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Použití ROTEM u dospělých i dětských pacientů v intenzivní či resuscitační péči 

umožňuje rychlé zhodnocení stavu hemokoagulace před provedením invazivních 

a chirurgických výkonů. Rovněž zkracuje dobu nutnou k přípravě pacienta k provedení těchto 

výkonů. V neposlední řadě pomáhá snižovat četnost transfuzí čerstvě zmražené plazmy. 

Vytvoření a implementace protokolu založeného na ROTEM umožňuje během 

operačního výkonu a v pooperačním období rychlé a efektivní zhodnocení stavu 

hemokoagulace a následně i časné zahájení adekvátní terapie případné koagulopatie přímo na 

operačním sále, nebo na lůžku resuscitační péče. Díky tomu ROTEM pomáhá snižovat 

velikost krevní ztráty i spotřebu transfuzních přípravků, obzvláště čerstvě zmražené plazmy. 

Zdá se, že využití této metody i během následujících 24 hodin po operačním výkonu má větší 

vliv na zkrácení doby hospitalizace. 

Četné studie věnující se využití ROTEM v managementu perioperačního krvácení 

přinášejí z části podobné výsledky. 

Bonnet et al. ve své práci zkoumali vliv zavedení protokolu založeného na ROTEM na 

spotřebu transfuzních přípravků u 81 pacientů s diagnózou cirhózy jater podstupujících 

ortotopickou transplantaci tohoto orgánu. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin 

s rozdílným algoritmem diagnostiky a terapie koagulopatie. U první skupiny pacientů byly 

v algoritmu využity standardní koagulační testy, u skupiny druhé byla v algoritmu zahrnuta 

vyšetření pomocí ROTEM. Porovnávána byla celková spotřeba transfuzních přípravků, 

fibrinogenu a kyseliny tranexamové. Ve skupině s využitím ROTEM byla oproti konvenční 

skupině signifikantně nižší celková potřeba transfuzí, méně častěji byla podávána čerstvě 

zmražená plazma i kyselina tranexamová, zatímco potřeba fibrinogenu byla vyšší. Obě 

skupiny se však významně nelišily v počtu podaných transfuzních jednotek čerstvě zmražené 

plazmy, erytrocytárního ani trombocytárního koncentrátu. Výsledek této studie tedy potvrdil 

vliv ROTEM na redukci celkového množství transfuzních jednotek, avšak spotřebu čerstvě 

zmražené plazmy pouze z části [36]. 

Porovnáním ROTEM a standardních testů koagulace při transplantacích jater se 

rovněž zabývali Smartová et al. Na dvou skupinách po 34 pacientech srovnávali spotřebu 

trombocytárního koncentrátu, kryoprecipitátu a čerstvě zmražené plazmy. Dále srovnávali 

velikost krevní ztráty a přímé náklady. Ve skupině s využitím ROTEM byla oproti konvenční 

skupině pozorována nižší krevní ztráta a spotřeba čerstvě zmražené plazmy. Ve skupině 

ROTEM však stoupla spotřeba kryoprecipitátu, nicméně přímé finanční náklady ve skupině 

ROTEM byly nižší [37]. 
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Autoři Zamper et al. ve své studii popisují snížení počtu alogenních transfuzí po 

zavedení protokolu ROTEM do managementu perioperačního krvácení u pacientů rovněž 

podstupujících transplantaci jater. Celkem porovnávali výsledky od 183 pacientů z historické 

konvenční skupiny s výsledky od 54 pacientů z intervenční skupiny, ve které byl využit 

ROTEM. Výsledkem ve skupině ROTEM bylo snížení podílu pacientů, kterým byl podán 

jakýkoli transfuzní přípravek, kterým byla podána čerstvě zmražená plazma anebo 

erytrocytární koncentrát. Konvenční a intervenční skupina se nelišily v použití kryoprecipitátu 

ani trombocytárního koncentrátu, v počtu komplikací spojených s výkonem, ani v délce 

hospitalizace či mortalitě [38]. 

Li et. al.  provedli systematický přehled s metaanalýzou využití TEG či ROTEM 

v managementu krvácení u dospělých pacientů podstupující kardiochirurgický výkon 

s využitím mimotělního oběhu. Do metaanalýzy bylo zahrnuto devatenáct studií včetně 

třinácti randomizovaných kontrolovaných s celkovým počtem 15 320 pacientů. Výsledkem 

metaanalýzy bylo průměrné snížení krevní ztráty o 132 ml a snížení relativního rizika pro 

použití transfuze čerstvě zmražené plazmy na 0,59, erytrocytárního koncentrátu na 0,89, 

a trombocytárního koncentrátu na 0,81, vše ve prospěch skupin pacientů, u kterých byl 

management perioperačního krvácení veden s pomocí TEG či ROTEM, oproti konvenčním 

skupinám využívajícím standardní laboratorní testy [39]. 

Autoři Bolliger a Tanaka analyzovali dvanáct studií včetně sedmi randomizovaných 

kontrolovaných o celkovém počtu 6 835 pacientů, kteří podstoupili kardiochirurgický výkon. 

Autoři hodnotili efekt využití TEG a ROTEM během operačního výkonu na množství 

podaných alogenních transfuzí a na podíl pacientů, kterým byla podána transfuze nebo 

koncentrát koagulačních faktorů. Ve skupině TEG/ROTEM byly hodnoty poměru šancí nižší 

pro transfuzi čerstvě zmražené plazmy (0,28), trombocytárního koncentrátu (0,55) 

i erytrocytárního koncentrátu (0,62). Využití koncentrátu koagulačních faktorů a fibrinogenu 

bylo uvedeno v šesti studiích a bylo vyšší ve skupině TEG/ROTEM. Hodnoty poměru šancí 

byly 1,56 pro fibrinogen a 1,74 pro koncentrát protrombinového komplexu. Přestože je podle 

této studie limitováno hodnocení klinického výsledku obou skupin pacientů, je evidentní, že 

implementací viskoelastických metod do algoritmů diagnostiky a terapie krvácení dochází ke 

snížení poměru pacientů, kterým je podána alogenní transfuze [40]. 

Další metaanalýzu využití metody TEG/ROTEM u kardiochirurgických výkonů 

provedli Deppeová et al. Celkem porovnali výsledky sedmnácti studií, z nichž bylo devět 

randomizovaných kontrolovaných, o celkovém počtu 8 332 pacientů. Hodnotili spotřebu 

transfuzních přípravků, velikost krevní ztráty a další klinické parametry (mortalitu, četnost 
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reoperací, infekcí operační rány a akutního renálního selhání). Ve skupinách TEG/ROTEM 

byla oproti konvenčním skupinám nižší četnost alogenních transfuzí (poměr šancí 0,63) 

a reoperací pro pooperační krvácení (poměr šancí 0,56), nižší incidence akutního renálního 

selhání (poměr šancí 0,77) a tromboembolických příhod (poměr šancí 0,44). Mezi skupinami 

nebylo rozdílu v nemocniční mortalitě, cerebrovaskulárních příhodách, nebo délce 

hospitalizace [41]. 

Guan et al. ve své studii zkoumali vliv zavedení ROTEM do managementu krvácení 

u korekčních operací deformit páteře dospělých pacientů. Tuto skupinu patnácti pacientů 

porovnávali se stejně velkou historickou skupinou, u které ROTEM během výkonu využit 

nebyl. Skupiny se mezi sebou nelišily v základních demografických údajích, ani v rozsahu 

výkonu či počtu provedených osteotomií. Rozdíl mezi skupinami byl v celkové spotřebě 

transfuzních přípravků, kterých bylo méně ve skupině ROTEM. Dále byla u této skupiny 

pozorována nižší spotřeba erytrocytárního koncentrátu i čerstvě zmražené plazmy během 

operačního výkonu. Rozdíly ve spotřebě transfuzních přípravků v pooperačním období nebyl, 

navíc čerstvě zmražená plazma nebyla podávána pacientům po výkonu vůbec. Rovněž se 

skupiny významně nelišily ve velikosti krevní ztráty, a to jak během operace, tak i po ní [47]. 

Podobně i Naik et al. provedli studii s využitím ROTEM během korekční operace 

deformity páteře u dospělých pacientů. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin (ROTEM vs. 

konvenční skupina), které byly následně rozděleny do dvou podskupin podle toho, zda byla 

pacientům podána kyselina tranexamová. Důležitým výsledkem této studie bylo zjištění, že 

ROTEM pomáhá včas diagnostikovat a adekvátně léčit hypofibrinogenemii, jako významnou 

příčinu koagulopatie. Díky tomu došlo sice ke zvýšení spotřeby kryoprecipitátu, nicméně 

významně klesla spotřeba čerstvě zmražené plazmy, obzvláště ve skupině, ve které byla 

podávána kyselina tranexamová. Standardizace postupů vytvořením ROTEM algoritmu vedla 

ke snížení krevní ztráty během výkonu, snížení potřeby transfuzí a nákladů s nimi spojenými 

[48]. 

K podobným výsledkům jako u předchozí studie došli v závěru své práce i Buell et al. 

Rovněž zkoumali vliv zavedení ROTEM do managementu krvácení během korekčních 

operací páteře s použitím metody subtrakční osteotomie. Závěrem bylo opět zjištění, že 

významný vliv na vznik koagulopatie a zvětšení krevní ztráty má hypofibrinogenemie, kterou 

lze snadno detekovat právě pomocí ROTEM. Díky tomu došlo k nárůstu spotřeby 

kryoprecipitátu a zároveň k významnému snížení spotřeby čerstvě zmražené plazmy [49]. 

Využitím ROTEM během nekardiochirurgických operačních výkonů u 73 dětských 

pacientů se zabývali Sangkhathat et al. Ti ve své observační studii provedli pooperační 
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vyšetření EXTEM a INTEM bez toho, aniž by výsledek ovlivnil další diagnostický či 

terapeutický postup. Zjistili, že u 24 pacientů byla klinicky pozorovaná významná 

koagulopatie, jejíž terapie byla prováděna na základě klinického stavu a výsledků 

standardních koagulačních testů. Při porovnání klinického stavu s výsledky ROTEM došli 

k závěru, že 94,3 % výsledků EXTEM a 75,5 % výsledků INTEM bylo u těchto pacientů 

patologických, s tím, že největší senzitivitu i specificitu nesl parametr CFT [50]. 

Dengová et al. provedli retrospektivní multicentrickou analýzu 332 pacientů mladších 

patnácti let s tupým poraněním, mimo traumat mozku. Porovnávali mezi sebou skupiny 

pacientů, u nichž byly k diagnostice a terapii koagulopatie použity standardní koagulační 

testy, se skupinou pacientů, u kterých byl k diagnostice a terapii využit protokol založený na 

ROTEM. U skupiny ROTEM byl pozorován kratší čas k zahájení terapie koagulopatie, nižší 

spotřeba čerstvě zmražené plazmy během prvních 24 hodin a zkrácení celkové doby 

hospitalizace [51]. 

Z výše uvedených studií vyplývá vliv zavedení metody ROTEM do managementu 

perioperačního krvácení u dospělých i dětských pacientů na snížení velikosti krevní ztráty i na 

snížení spotřeby transfuzních přípravků. Často je udávána hlavně nižší spotřeba čerstvě 

zmražené plazmy. Při deficitu koagulačních faktorů včetně fibrinogenu byla u části skupin 

TEG/ROTEM udávána místo čerstvě zmražené plazmy větší spotřeba koncentrátu faktorů 

protrombinového komplexu, fibrinogenu, či kryoprecipitátu. Významné snížení spotřeby 

čerstvě zmražené plazmy při využití metody ROTEM v našich studiích nevedlo ke zhoršení 

koagulačních parametrů v testech ROTEM, žádná koagulopatie nebyla pozorována ani 

klinicky, naopak krevní ztráta byla nižší, a to i přes to, že byla u dospělých pacientů ve 

skupině ROTEM pozorována nižší koncentrace hemoglobinu předoperačně. Vysvětlením 

může být možnost rychlého zhodnocení koagulačních parametrů a hemoglobinu pomocí POC 

přístrojů přímo na operačním sále a následně možnost časného terapeutického zásahu. Navíc 

tato práce prokazuje, že profylaktické podání čerstvě zmražené plazmy, ke korekci 

patologicky prodloužených hodnot standardních koagulačních testů u nekrvácejících pacientů 

s normálními výsledky vyšetření ROTEM, je zbytečné a neefektivní. Podobné výsledky uvádí 

ve své práci i Müllerová et al. [35]. 

Vysvětlením, proč mohou být při normálních výsledcích vyšetření ROTEM 

patologicky prodloužené hodnoty standardních koagulačních testů u nekrvácejících pacientů, 

může být jednak vliv krevních elementů (obzvláště trombocytů) na hemokoagulaci, který se 

neuplatní při vyšetření PT a aPTT, jednak vysvětlení poskytují ve své práci Li et al., kteří se 

zabývali předoperačním koagulačním profilem u pacientů s akutní apendicitidou. Zjistili, že 
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systémová zánětová odpověď při akutní apendicitidě vede k aktivaci hemokoagulace 

s konsumpcí FVII, která je pravděpodobně příčinou patologického prodloužení PT [61]. 

Rovněž byla ve výše uvedených studiích, ve shodě s touto prací, zdůrazněna i lepší 

časová dostupnost výsledků ROTEM, a hlavně jejich dobrá korelace s klinickým stavem. 

Zajímavý je vliv samotného operačního výkonu, konkrétně operace skoliózy páteře 

u dospívajících, na rozvoj koagulopatie. Dle Boshe et al. není mechanismus koagulopatie 

během toho výkonu plně objasněn. Na jedné straně dochází díky infuzní terapii k diluci 

koagulačních faktorů a trombocytů, která pak společně s rozvojem fibrinolytických procesů 

vedoucích ke konsumpci koagulačních faktorů hraje roli v rozvoji koagulopatie. Na druhou 

stranu však díky stresové odpovědi na operační trauma dochází u těchto pacientů k rozvoji 

hyperkoagulačního stavu, který může kompenzovat spotřebu faktorů. Tím v zásadě zpomaluje 

rozvoj hypokoagulačního stavu [52]. 

Tato stresová odpověď by mohla vysvětlovat normální výsledky ROTEM u pacientů 

ve skupině ROTEM a fakt, že těmto pacientům nebylo nutné substituovat koagulační faktory, 

ani čerstvě zmraženou plazmu. Ta může mít kromě nežádoucích účinků i negativní vliv na 

hemodiluci se snížením hematokritu a diluci trombocytů s následným zhoršením 

koagulačního stavu a vyšší spotřebou erytrocytárního koncentrátu. Snížením spotřeby čerstvě 

zmražené plazmy tedy mohlo dojí k redukci jejího dilučního efektu. 

To samé platí i pro neuváženou infuzní terapii, kdy nadměrný intravenózní přívod 

tekutin působí rovněž hemodilučně, navíc dochází i k diluci samotných koagulačních faktorů. 

To má za následek vznik koagulační poruchy se zhoršením krvácení a s větší spotřebou 

erytrocytárního koncentrátu. Zvýšená krevní ztráta i zvýšená spotřeba transfuzních přípravků 

pak zhoršuje klinický výsledek se zvýšením morbidity pacientů a vede k prodloužení 

hospitalizace [4, 5, 42]. 

Dalším faktorem, který přispívá k rozvoji perioperační koagulopatie je i typ 

intravenózní tekutinové terapie. Podle studií hodnotících efekt intravenózně podaných tekutin 

na stav hemokoagulace se nejbezpečnější zdají být balancované krystaloidy. Naopak použití 

balancovaných koloidů může způsobit poruchu propagační fáze koagulace, ovlivnit hladinu 

funkčního fibrinogenu a maximální pevnost koagula. Tento nežádoucí efekt na 

hemokoagulaci se týká především hydroxyethylškrobů, méně pak roztoků želatiny [43-45]. 

Výsledkem této práce je i zkrácení doby hospitalizace dětských pacientů na 

resuscitačním oddělení i zkrácení celkové doby hospitalizace od operačního výkonu. 

Faktorem, který ke zkrácení doby hospitalizace na resuscitačním oddělení nepochybně 
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významně přispěl, byla nižší krevní ztráta a potřeba podání transfuzních přípravků, což byl 

důvod, pro který pacienti dříve na našem oddělení zůstávali hospitalizováni déle. 

 

Limitace provedených studií 

Limitací studií uvedených v této práci může být jejich částečně retrospektivní design. 

Nicméně v případě studie využití ROTEM u reimplantací totálních náhrad kyčelního kloubu 

u dospělých pacientů se jedná o studii případů a kontrol o celkovém počtu 90 pacientů, jejíž 

výsledek podporuje využití ROTEM jako metody, která rychlým zhodnocením stavu 

koagulace umožňuje časnou terapii případné koagulační poruchy, zároveň pomáhá předcházet 

neindikovanému podávání čerstvě zmražené plazmy a dále pomáhá snižovat velikost krevní 

ztráty a spotřebu erytrocytárního koncentrátu. Podobně u studie využití ROTEM při 

korekčních operací skolióz páteře u dětských pacientů může být opět limitací její z části 

retrospektivní design a menší počet pacientů. Nicméně prací, které popisují využití ROTEM 

u dětských pacientů během tak rozsáhlého výkonu, jakým je korekce skoliózy, 

i během pooperačního období, je méně. I přes menší počet pacientů přináší tato studie 

zajímavá a klinicky důležitá data, která lze zohlednit v běžné praxi. Další limitací této studie 

by mohlo být profylaktické podávání kyseliny tranexamové u všech pacientů podstupujících 

korekční výkon. Na druhou stranu byla kyselina tranexamová podávána oběma skupinám 

(ROTEM i non-ROTEM), takže jsou v tomto ohledu skupiny homogenní. 
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7. ZÁVĚR 

Výsledky této práce potvrzují, že ROTEM má své opodstatněné místo v perioperační 

medicíně. 

Provedené studie potvrzují, že výsledky vyšetření ROTEM jsou časově dostupnější 

než standardní testy koagulace, jakými jsou protrombinový čas, aktivovaný parciální 

tromboplastinový čas, fibrinogen a počet trombocytů.  

Porovnáním výsledků ROTEM a standardních koagulačních testů byla zjištěna pouze 

silná korelace parametrů A5FIBTEM a MCFFIBTEM s koncentrací fibrinogenu stanovenou 

Claussovou metodou. Korelaci ostatních parametrů se standardními koagulačními testy tato 

práce nepotvrdila. 

Implementace protokolu založeného na rotační tromboelastometrii do managementu 

perioperačního krvácení u dospělých i dětských pacientů znamenala možnost časné cílené 

léčby, místo podávání transfuzních přípravků naslepo. Díky tomu se podařilo snížit velikost 

krevní ztráty, snížit spotřebu transfuzních přípravků, obzvláště pak čerstvě zmražené plazmy, 

a zkrátit dobu hospitalizace. 

Využití ROTEM před invazivními a operačními výkony u dospělých i dětských 

pacientů na jednotkách intenzivní a resuscitační péče pomohlo zkrátit čas nutný k vyšetření a 

eventuální přípravě pacienta k těmto výkonům a dále pomohla snížit spotřebu čerstvě 

zmražené plazmy, která je často nekrvácejícím pacientům podávána pouze ke korekci 

nadhodnocených, patologicky prodloužených standardních koagulačních testů. 

U skupiny dětských pacientů došlo k signifikantnímu zkrácení doby pobytu na 

resuscitačním oddělení i celkové doby pooperační hospitalizace. Tento rozdíl lze přisoudit 

menší pooperační krevní ztrátě s výrazně nižší potřebou transfuzní léčby. 
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