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SOUHRN 

Hodnocení hemostázy patří mezi základní součásti péče o pacienty během perioperačního 

období. Testy koagulace, mezi které patří protrombinový a 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 (ROTEM). 

Cílem první části této práce bylo ověřit, zda jsou v podmínkách našeho pracoviště relevantní 

výsledky ROTEM časově dostupnější než výsledky standardních laboratorních testů. Ve druhé části 

práce byla hodnocena míra korelace srovnatelných parametrů zjištěných pomocí ROTEM 

a standardních koagulačních testů. V části třetí bylo zjišťováno, zda hodnocení hemostázy pomocí 

ROTEM pomáhá snížit spotřebu transfuzních přípravků před provedením invazivních a operačních 

výkonů. Dále bylo zjišťováno, zda má implementace ROTEM do managementu perioperačního 

krvácení vliv na velikost krevní ztráty, spotřebu transfuzních přípravků a délku hospitalizace. 

Výsledky této práce potvrzují, že hodnocení hemostázy pomocí ROTEM je signifikantně 

rychlejší než hodnocení pomocí standardních koagulačních testů. Při porovnání výsledků byla 

zjištěna pouze korelace parametrů A5FIBTEM a MCFFIBTEM s koncentrací fibrinogenu stanovenou 

Claussovou metodou. Využití ROTEM před invazivními a operačními výkony u dospělých 

i dětských pacientů pomohlo snížit spotřebu čerstvě zmražené plazmy. Implementace ROTEM do 

managementu perioperačního krvácení vedla ke snížení velikosti krevní ztráty, snížení spotřeby 

transfuzních přípravků, obzvláště čerstvě zmražené plazmy, a zkrácení doby hospitalizace pacientů. 

 



 

SUMMARY 

Assessment of the hemostasis is one of the basic components of patient care during the 

perioperative period. Coagulation tests, including prothrombin and activated partial thromboplastin 

time, fibrinogen concentration, and platelet count, are standard in hemostasis testing. However, the 

method of their evaluation and the time availability of their results are not satisfactory, especially in 

the case of the life-threatening bleeding. For this reason, rotational thromboelastometry (ROTEM) 

as a viscoelastic method appears to be more promising. 

The aim of the first part of this work was to verify whether the relevant ROTEM results are 

more available in time than the results of standard laboratory tests in conditions of our facility. The 

correlation of comparable ROTEM parameters and standard coagulation tests was evaluated in the 

second part of the work. Then, the impact of the hemostasis assessment using ROTEM on the 

reduction of transfusion products used before invasive and surgical procedures was evaluated. 

Finally, it was also determined whether the implementation of ROTEM in the management of the 

perioperative bleeding influences the blood loss, consumption of transfusion products and length of 

hospital stay. 

The results of this work confirm that the evaluation of hemostasis using ROTEM is 

significantly faster than the evaluation using standard coagulation tests. When comparing the 

results, only a correlation of A5FIBTEM and MCFFIBTEM parameters with the fibrinogen concentration 

determined by the Clauss method was found. The use of ROTEM before invasive and surgical 

procedures in adult and pediatric patients has helped to reduce the consumption of fresh frozen 

plasma. The implementation of ROTEM in the management of the perioperative bleeding has led to 

a reduction of the blood loss, a reduction of transfusion products consumption, especially of fresh 

frozen plasma, and a shortening of the hospitalization time. 
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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 [8]. 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 [10]. Jejich využití je 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 
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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. 

2. VYŠETŘENÍ HEMOSTÁZY 

Mezi základní 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. 

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 [7, 9, 10]. 
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3. 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. 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. 1). 

 

 

Obr. 1. 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). Navíc je možné 

přístroj využít u lůžka pacienta nebo na operačním sále. 

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. 
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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. 

Jednotlivými testy, které lze při vyšetření pomocí ROTEM použít, jsou: 

▪ 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, která má v organismu zásadní roli. 

Test EXTEM tak poskytuje základní přehled o stavu hemokoagulace. 

▪ Test FIBTEM: Tento test vychází z testu EXTEM. Kromě kalcia a tkáňového 

tromboplastinu je do vzorku krve přidán ještě cytochalasin D. Jedná se ireverzibilní 

inhibitor funkce trombocytů, který tak následně vyloučí vliv krevních destiček na tvorbu 

koagula. Tímto testem lze odlišit nedostatek či funkční poruchu fibrinogenu od deficitu 

či poruchy funkce trombocytů. 

▪ Test APTEM: Tento test 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 se provádí k potvrzení 

hyperfibrinolýzy. 
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▪ Test INTEM: Jedná se o test, během kterého je do citrátového vzorku krve přidáno 

kalcium a kyselina ellagová s fosfolipidy, jež společně aktivují vnitřní cestu koagulace. 

Test tak poskytuje informaci o poruchách vnitřní cesty hemostázy, které mohou být 

zapříčiněny deficitem koagulačních faktorů, tedy i hemofiliemi A a B, či přítomností 

heparinu. 

▪ Test HEPTEM: Tento test je doplňkem testu INTEM a používá se k detekci heparinu. 

Do vzorku krve je přidávána heparináza, která účinek heparinu na vnitřní cestu 

koagulace neutralizuje. 

▪ 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 vhodný pro akutní diagnostiku a terapii krvácení. Nicméně může poskytnout 

cenné informace např. o fibrinolýze, přítomnosti nízkomolekulárního heparinu či 

endogenních 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) [9, 11-13]. 

4. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

4.1 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. 

Cílem této části práce bylo ověřit, zda jsou v podmínkách našeho pracoviště relevantní výsledky 

ROTEM časově dostupnější než výsledky standardních laboratorních testů. 
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4.2 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. Cílem této části práce 

bylo zhodnotit míru korelace srovnatelných parametrů zjištěných pomocí ROTEM a standardních 

koagulačních testů. 

4.3 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, umožňuje přímo na operačním sále či 

u lůžka pacienta detekovat povahu koagulační poruchy a následně umožňuje její cílenou terapii. 

Cílem této části práce bylo: 

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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5. 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. 

5.1 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. 

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 
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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. 

5.2 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. 2). Tento protokol vychází z obdobného protokolu vytvořeného autory Görlingerem 

a Schöchlem a využívaného při managementu krvácení v hepatochirurgii a u traumatických 

krvácení [17, 18]. 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. 
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Obr. 2. 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. 

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 
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podmínky normálního rozdělení použit neparametrický nepárový Mann-Whitneyův test. Za 

statisticky významné byly považovány hodnoty p <0,05. 

5.3 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. 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. 

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 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. 

K diagnostice koagulopatie a její případné terapie byl využit zmíněný ROTEM protokol (Obr. 2). 

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 
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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 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. 

5.4 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. 

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. 

 

5.5 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. 

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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6. VÝSLEDKY 

6.1 Porovnání výsledků ROTEM a standardních koagulačních testů 

Časová dostupnost relevantních výsledků ROTEM byla signifikantně rychlejší, než 

srovnatelné výsledky standardních koagulačních testů (Tab. 1). 

Při porovnání srovnatelných testů jsme zjistili silnou pozitivní lineární korelaci mezi 

hladinou fibrinogenu stanovenou Claussovou metodou a parametry A5FIBTEM (Obr. 3) a MCFFIBTEM 

(Obr. 4). 

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

vyšetření ROTEM byla zjištěna pouze slabá pozitivní lineární korelace. 

Korelace mezi koncentrací trombocytů a rozdílem parametrů MCFEXTEM a MCFFIBTEM 

pozorována nebyla. 

 

Tab. 1. 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]) 
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Obr. 3. Korelace fibrinogenu s parametrem A5FIBTEM. 

Silná pozitivní lineární korelace sérové koncentrace fibrinogenu stanovené Claussovou metodou 

s parametrem A5FIBTEM. Zdroj vlastní. 

 

 

 

 

Obr. 4. Korelace fibrinogenu s parametrem MCFFIBTEM. 

Silná pozitivní lineární korelace sérové koncentrace fibrinogenu stanovené Claussovou metodou 

s parametrem MCFFIBTEM. Zdroj vlastní. 
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6.2 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. 2). 

 

Tab. 2. 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. 5). Rozdíl byl patrný jak 

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

ztrátě. 

 

Obr. 5. 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. 

 

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. 
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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. 3). 

 

Tab. 3. 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. 4). 

 

Tab. 4. 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 

 

6.3 Výsledky studie „Usefulness of perioperative rotational 

thromboelastometry during scoliosis surgery in children“ 

Charakteristiky obou skupin pacientů jsou uvedeny v Tab. 5. Pacienti se mezi sebou 

významně nelišili věkem, pohlavím, hmotností, trváním operačního výkonu, ani jeho rozsahem 

v počtu instrumentovaných páteřních segmentů. 

Tab. 5. 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 
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Tab. 5. Charakteristika subjektů a provedených operačních výkonů – pokračování. 

 non-ROTEM ROTEM p 

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. 6). 

Tab. 6. 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 

 

Spotřeba erytrocytárního koncentrátu byla ve skupině ROTEM nižší (Obr. 6). Rozdíl byl 

signifikantní v celkové spotřebě a spotřebě během 24 hodin po operačním výkonu. 

 

Obr. 6. 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. 7). 

 

 

Obr. 7. 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. 7). 

 

Tab. 7. 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 

 

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. 
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6.4 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. 8, typy provedených výkonů jsou 

znázorněny v Tab. 9. Výsledky standardních laboratorních testů a ISTH DIC skóre a dále výsledky 

vyšetření ROTEM jsou uvedeny v Tab. 10. 

 

Tab. 8. 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 %) 

 

Tab. 9. 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 %) 
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Tab. 10. 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 

 

6.5 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. 11. Výsledky standardních laboratorních 

testů a vyšetření ROTEM jsou uvedeny v Tab. 12. 

 



26 

Tab. 11. 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 %) 

 

Tab. 12. 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 

 

7. DISKUSE 

7.1 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. 
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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 [34-37].  

7.2 Výsledky standardních koagulačních testů nekorelují s výsledky 

ROTEM 

Obecně se udává, vzhledem k různému principu vyšetření ROTEM a vyšetření standardními 

koagulačními testy, že mezi sebou testy vzájemné nekorelují. Navíc je poukazováno na možné 

nadhodnocení hypokoagulačního stavu při vyšetření standardními koagulačními testy [38]. 

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 [14-16]. 

Silná korelace parametrů A5FIBTEM a MCFFIBTEM s koncentrací fibrinogenu zjištěná v této 

práci je v souladu se zjištěními jiných prací, které se zabývaly využitím ROTEM u transplantací 

jater či u kardiochirurgických výkonů [39, 40]. Zároveň některé práce popisují silnou korelaci mezi 

koncentrací trombocytů a různými amplitudami v tzv. PLTEM testu, kterým je označován rozdíl 

mezi hodnotami EXTEM a FIBTEM v dané minutě [40]. Ve své práci jsem k podobnému závěru 

nedošel. Vysvětlení by mohlo spočívat ve zjištění, že hodnoty PLTEM odpovídají koncentracím 

trombocytů, ale s určitou variabilitou závislou na hematokritu, koncentraci fibrinogenu a věku [41]. 

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. 

7.3 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. 

Použití ROTEM u dospělých i dětských pacientů v intenzivní či resuscitační péči umožňuje 

rychlé zhodnocení stavu hemokoagulace před provedením invazivních a chirurgických výkonů. 
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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. Jedná se převážně o studie u dospělých pacientů během 

kardiochirurgických výkonů či transplantací jater [19-24, 28-32]. Z těchto 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. 

Vysvětlením, proč mohou být při normálních výsledcích vyšetření ROTEM patologicky 

prodloužené hodnoty standardních koagulačních testů u nekrvácejících pacientů, může být vliv 

krevních elementů (obzvláště trombocytů) na hemokoagulaci, který se neuplatní při vyšetření PT 

a aPTT. Další vysvětlení může spočívat v aktivaci hemokoagulace vyvolané systémovou zánětovou 

odpovědí, která vede ke konsumpci FVII, jenž je pravděpodobně příčinou patologického 

prodloužení PT [42]. Vliv na hemokoagulaci má i stresová reakce na samotný operační výkon [33] 

a infuzní terapie, která může působit hemodilučně [25-27]. 

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 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 
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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. 

8. 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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