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Život ohrozujúce krvácanie

Definícia
● veľkost' krvnej straty (Saphn, 2007):
- strata celého cirkulujúceho objemu za 24 hodín
- strata 50% cirkulujúceho objemu za 3 hodiny
- strata 1,5 ml/kg/min počas 20 a viac minút

● lokalizácia:
- aj malé krvácanie v obmedzenom priestore môže byť život ohrozujúce /perikard, CNS/

● zlyhanie štandardných postupov:
- kontrola zdroja krvácania
- transfúzie Ery, Tro, ČMP, fibrinogén



V praxi život ohrozujúce krvácanie …

● znamená emergentnú situáciu
- v slede liečebných postupov má prioritu

● stále predstavuje aktuálny problém
- vysoká morbidita a 10% perioperačná mortalita

● vzniká pri nekontrolovateľnom masívnom krvácaní:
- chirurgickom
- hypokoagulačnom (DIC)
- kombinovanom (polytrauma)



Patofyziológia
Krvácanie

⇩

Hypovolémia 

⇩

Letálna triáda→ hypotermia 

⇩ → acidóza /porucha homeostázy/                                         

→ koagulopatia / hypokoagulácia

MODS / Syndróm multiorgánovej dysfunkcie /

⇩

Smrť



Hemoragický šok
● akútne obehové zlyhanie s neadekvátnou distribúciou a perfúziou vo vzťahu k 

metabolickým požiadavkám tkanív, vedúce ku generalizovanej bunkovej hypoxii

● klinický syndróm spôsobený náhlou stratou krvi

● dekompenzácia - kardiogénny šok (pokles TK, ↓ perfúzia myokardu, znížený 
srdcový výdaj, znížené prekrvenie tkanív, tachykardia, nízky PvO2                     
a znížená saturácia zmiešanej venóznej krvi)

- sympatiková dysfunkcia (hypotenzia)
- cerebrálny ischémia (hypoxia CNS)
- SIRS / Syndróm systémovej zápalovej odpovede organizmu
- metabolická acidóza
- koagulopatia (znížená koncentrácia alebo aktivita všetkých      

koagulačných faktorov)

V kardiochirurgii pacient s disekujúcou aneuryzmou aorty, ruptúrou, tamponádou srdca.



Aspekty ovplyvňujúce perioperačné krvácanie
Antikoagulačná /antiagregačná terapia pred výkonom

● kyselina acetylosalicylová
● Brilique, Plavix, Trombex, Efient (vysadiť 3 - 7 dní pred KCH výkonom)
● Warfarín (odporúčaná hodnota INR 1,5 a menej, vysadiť 5 dní pred výkonom)
● NOAK (Non - vitamín K orálne antikoagulanciá): Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto (vysadiť 3 -

5 dní pred výkonom)
● Intergliril (u akútneho, nestabilného pacienta vysadiť pri preklade na operačný sál, inak 6 h 

pred výkonom)

Predoperačne kontrola koagulačných faktorov, KO.

Veľkosť operačnej rany, dĺžka ECC, polymorbidita pacienta.



Ciele liečby
● Správna diagnostika krvácania (klinický obraz, laboratórne parametre, zobrazovacie metódy)

● Kontrola zdroja krvácania (ošetrenie zdroja krvácania)

● Stabilizácia pacienta:

- Náhrada cirkulujúceho objemu (krvné deriváty) a koagulačných faktorov

- Podpora orgánových funkcií ( obeh, pľúca, koagulácia)

● Definitívne ošetrenie

Intenzivistická a chirurgická liečba musia prebiehať súbežne !!!



Pacient na operačnej sále
● Monitoring vitálnych funkcií - P, TK, SpO2, EtCO2, TT1, TT2, BIS, cerebrálna 

perfúzia

● Zaistenie cievnych prístupov - periférna véna, arteriálny katéter, CVK, sheath

● Zaistenie dýchania - UPV, analgosedácia

● Zaistenie obehu - mimetiká, mechanická podpora

● Zaistenie objemu a koagulačných faktorov

● Kontrola laboratórnych parametrov - KO, biochémia, koagulácia, troponín, KS 

a krvné deriváty, GEM, ACT, ROTEM

● Kontrola diurézy - PMK

● Mimotelový obeh - ACT, vnútorné prostredie, Ht, objem, hypotermia - ohrievanie



Krvné deriváty
ERYTROCYTY    

● nahradenie erytrocytov je dôležitou súčasťou podporenia hemostázy /anémia 
predlžuje čas krvácania/

● pri Ht < 30%, Hb < 60 g/l vznikajú klinické a laboratórne prejavy neadekvátnej 
oxygenácie tkanív

● pri ŽOK ABO skúška pri lôžku pacienta, podanie univerzálnej krvi 0 Rh neg. bez 
krížovej skúšky

● prežitie pacienta závisí od typu pracoviska, rezervy a možností krvného skladu
● pri podaní viac ako 5 TU myslieť na množstvo podaného citrátu (Calcium)



ČERSTVÁ MRAZENÁ PLAZMA
- substitúcia koagulačných faktorov (1 TU ČMP zvýši koagulačné faktory o cca 5 % u 

dospelého jedinca)

- významné doplnenie cirkulujúceho objemu a abnormálnych parametrov zrážania

- pri ŽOK je univerzálna skupina AB Rh neg.

- odporúčaný pomer EM/ČMP je 1:1 - 1:2

- dbať na správne rozmrazovanie plazmy

- pozor na citrát 



TROMBOCYTY

- podanie je indikované pri krvácaní a poklese Trombocytov pod 20 000 - 50 000u/l

- dávka minimálne 1 TU z aferézy

- univerzálna KS je 0 (u žien Rh negatívnych vo fertilnom veku sa odporúča podať rovnakú krvnú 
skupinu s rovnakým Rh faktorom)

KRVNÁ BANKA
● NTS až v NsPFDR, problém pri ŽOK
● málo krvi - odkladanie plánovaných výkonov



Antifibrinolytiká

- kyselina tranexátová: Exacyl, Tranex

Koagulačné faktory

- podávané pri zlyhaní postupov alebo pri ich deficite     

1, Fibrinogén - pri poklese pod 1 g/l

- Haemocompletan, Riastap

2, Koncentrát faktorov protrombínového komplexu - obsahuje koagulačné faktory II, VII, IX, X

- Protromplex

3, Rekombinantný faktor VIIa - podať čo najskôr pri zlyhaní 

štandardných postupov alebo pri ich predpokladanej 

nedostatočnej účinnosti, pôsobí lokálne 

- Novo - Seven



Krvácanie v kardiochirurgii
Chirurgické - hypokoagulačné v pomere 49% : 51%

1-3 % pacientov vyžaduje reoperáciu.

Koagulácia je narušená na viacerých úrovniach:

- komorbidity

- antiagreganciá

- chirurgom riadená polytrauma



ECC
Základnou úlohou mimotelového obehu je nahradiť funkciu srdca a pľúc počas trvania 
operačného výkonu. V princípe to znamená odčerpať venóznu krv prichádzajúcu do srdca, 
zabezpečiť výmenu plynov, optimálnu teplotu a okysličenú krv potom prečerpať naspäť do 
obehu pacienta. Aj napriek tomuto relatívne jednoduchému konceptu, ovplyvňuje mimotelový 
obeh takmer všetky fyziologické procesy v organizme. 

● Heparín (ACT nad 400s)

● hypotermia (33℃ a menej) = hypokoagulácia

● hemodilúcia

● trombocytopatia

● aktivácia fibrinolýzy 

● protamín - podľa množstva podaného Heparínu

● vnútorné prostredie

● Cell Saver - intraoperačná záchrana krvi. Proces 
obnovenia stratenej krvi počas 
chirurgického zákroku a jej opätovná 
infúzia pacientovi. Ide o hlavnú formu
autotransfúzie.



Prognóza pacienta závisí od ČASU do hemostázy!!!
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Ďakujem za pozornosť!


