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Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii
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18.1. Fizjologia
Hemostaza jest skomplikowanym zespołem procesów obronnych zapewnia−
jących integralność zamkniętego układu krążenia, po przerwaniu ciągłości łoży−
ska naczyniowego.
Utrzymanie krwi w naczyniach krwionośnych w stanie płynnym zapewnia
hemostaza ciągła, zaś hamowanie ucieczki krwi z uszkodzonych naczyń – za−
bezpiecza hemostaza miejscowa. Udział w niej biorą ściany naczyń krwiono−
śnych, płytki krwi oraz osoczowy układ krzepnięcia (stanowiąc 3−fazowy sys−
tem hemostatyczny w miejscu uszkodzenia) (1).
Pierwszą reakcją na krwawienie jest skurcz naczyń krwionośnych, który
ogranicza dopływ krwi do uszkodzonego naczynia, uszczelnia śródbłonek i zmie−
nia przepływ krwi w sposób sprzyjający aktywacji płytek i krzepnięciu krwi.
Uszkodzenie tkanek powoduje powstanie czopa płytkowego na drodze adhezji
i agregacji krwinek płytkowych (jest to tzw. hemostaza pierwotna).
Krzepnięcie krwi jest procesem szybko zmieniającym niestabilny czop płytko−
wy w stabilny chemicznie skrzep fibrynowy (tzw. hemostaza wtórna). Istotą krzep−
nięcia krwi jest przekształcenie rozpuszczalnego białka – fibrynogenu, w nieroz−
puszczalną sieć fibryny pod wpływem trombiny (3).
Trombina i czop płytkowo−fibrynowy powstają na drodze zewnątrz− i wew−
nątrzpochodnego toru aktywacji układu krzepnięcia. Aby powstał skrzep na
skutek aktywacji toru wewnątrzpochodnego, konieczna jest obecność wewnątrz−
pochodnych czynników krzepnięcia krwi. Aby powstał skrzep przez aktywację
toru zewnątrzpochodnego, konieczna jest obecność wewnętrznych czynników
krzepnięcia oraz substancji aktywującej – czynnika tkankowego (TF−tissue fac−
tor) dawniej zwanego tromboplastyną tkankową (2). Jest to białko błony komór−
kowej dostępne dla czynników krzepnięcia tylko po uszkodzeniu komórek. Jego
kontakt z osoczem inicjuje aktywację krzepnięcia.
Składnikami wewnątrz− i zewnątrzpochodnego toru aktywacji krzepnięcia są:
1. Białkowe czynniki krzepnięcia, które możemy podzielić na 3 grupy:
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a) czynniki zespołu protrombiny – II−protrombina; VII−prokonwertyna –
czynnik stabilny; IX−czynnik Christmasa – przeciwhemofilowy B (PTC –
Plasma Thromboplastin Component), X−czynnik Stuarta i Prowera.
b) czynniki wrażliwe na trombinę – I−fibrynogen, V−proakceleryna, VIII−czyn−
nik przeciwhemofilowy A, XIII−fibrynaza (transglutaminaza osoczowa),
XI−czynnik Rosenthala (według Gailaniego i Brozego), PTA – Plasma
Thromboplastin Antecedent, czynnik przeciwhemofilowy C.
c) czynniki kontaktu: XI, XII−czynnik Hagemana, prekalikreina (czynnik
Fletchera), czynnik Fitzgeralda (kininogen wielkocząsteczkowy).
2. Jony wapnia (czynnik IV).
3. Czynnik tkankowy, tromboplastyna tkankowa (TF, czynnik III).
Płytki krwi powstają w szpiku kostnym z bezjądrowych fragmentów mega−
kariocytów, które są wynikiem różnicowania wielopotencjalnych komórek ma−
cierzystych (stem cell). Produkcja płytek krwi wynosi ok. 40×103/ml/dobę. Ob−
jętość płytek jest odwrotnie proporcjonalna do ich ilości. Czas biologicznego
półtrwania płytek wynosi 4–5 dni a ich całkowity czas przeżycia 7–10 dni. Od
30–50% płytek znajduje się w śledzionie (tzw. pula śledzionowa), gdzie również
następuje ich rozkład. Po usunięciu śledziony – 75% płytek rozkłada wątroba.
Reszta płytek to tzw. pula pozaśledzionowa obejmująca krwinki płytkowe znaj−
dujące się w naczyniach krwionośnych (oprócz naczyń śledziony) (3,4).
Płytki pełnią dwie zasadnicze funkcje:
1. Tworzą hemostatyczny czop płytkowy, który przywraca ciągłość uszkodzonej
ściany naczynia. Etapami tworzenia czopa płytkowego są: adhezja płytek do
warstwy podśródbłonkowej; aktywacja płytki – zmiana jej kształtu, uwalnia−
nie zawartości – ziarnistości (enzymów lizosomalnych); agregacja, aktywa−
cja układu krzepnięcia na odsłanianych fosfolipidach powierzchni płytek.
2. Biorą udział w reakcjach układu krzepnięcia: udostępniają fosfolipidy, na
powierzchni których aktywowany jest wewnątrzpochodny układ krzepnię−
cia; uwalniają czynnik V, przemieszczają czynnik XIII z cytozolu na po−
wierzchnię.
Ściana naczynia krwionośnego jest organem niezwykle czynnym biochemicz−
nie a jej produkty biorą udział w regulacji czynności układu krzepnięcia.
Ściana naczynia składa się z trzech warstw:
1. Warstwa zewnętrzna (adventitia) – przydanka, zbudowana głównie z fibrobla−
stów.
2. Warstwa środkowa (media) – zbudowana z komórek mięśni gładkich, regulu−
je średnicę światła naczynia poprzez autonomiczny układ nerwowy i hormo−
nalny – adrenalina, serotonina, histamina). Warstwy te zawierają TF.
3. Warstwa wewnętrzna (intima) – składa się z warstwy podśródbłonkowej oraz
śródbłonka (endothelium), będącego pojedynczą warstwą komórek, stanowią−
cych barierę między płytkami i osoczowymi czynnikami krzepnięcia a war−
stwą podśródbłonkową. Komórki te produkują także czynniki hamujące krzep−
nięcie i agregację płytek oraz aktywujące fibrynolizę (prostacyklina – PGI2,
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prostaglandyna PGE1, tlenek azotu – EDRF, AT III, aktywator plazminogenu,
angiotensyna II, czynnik aktywujący płytki) (4).
Fibrynoliza to enzymatyczny proces degradacji fibryny i fibrynogenu. Jest
ona przeciwwagą dla krzepnięcia krwi – układ krzepnięcia i fibrynolizy pozo−
stają w stanie dynamicznej równowagi. W warunkach fizjologii dochodzi nie−
ustannie do minimalnej produkcji i lizy wytworzonej fibryny. Wewnętrzna
powierzchnia naczyń krwionośnych stale pokryta jest cienką warstwą fibryny,
która jak się uważa, warunkuje prawidłową szczelność i przepuszczalność
układu naczyniowego. Prawidłowo przebiegająca fibrynoliza obejmuje tylko to
miejsce, w którym znajduje się skrzep fibrynowy i nie pociąga za sobą skut−
ków ogólnoustrojowych. Jest to możliwe dzięki licznym inhibitorom swoiście
neutralizującym aktywatory plazminogenu i plazminę. Plazmina jest kluczowym
enzymem powstającym w wyniku aktywacji fibrynolizy i działającym bezpo−
średnio na skrzep fibrynowy. Wszystkie enzymy układu fibrynolitycznego to
tzw. proteazy serynowe (4).
W 1975 roku Plow i Edgington wysunęli hipotezę o istnieniu alternatywnej
drogi fibrynolizy, niezależnej od plazminogenu i plazminy a uzależnionej od
uwalnianych z granulocytów enzymów proteolitycznych (elastazy granulocyto−
wej, katepsyny G), mających zdolność trawienia bezpośrednio fibrynogenu i fi−
bryny oraz modyfikacji białek biorących udział w fibrynolizie (5).

18.2. Zaburzenia hemostazy
W praktyce chirurgicznej możemy dość często zetknąć się z problemami
zaburzeń krzepnięcia krwi z różnych przyczyn, zarówno z powodu niedostatecze−
go wykonania czynności hemostatycznych w trakcie zabiegu, jak i czynników
niezależnych od chirurga. Jeżeli krwawienie jest długotrwałe, ma miejsce bez
uchwytnej przyczyny i jest zbyt obfite, mamy prawo podejrzewać istnienie skazy
krwotocznej (4). Skazy krwotoczne powstają w wyniku zaburzeń w zakresie:
1. czynników osoczowych,
2. płytek krwi,
3. naczyń krwionośnych.
Ad 1. Skazy osoczowe, czyli uwarunkowane niedoborami poszczególnych
osoczowych czynników krzepnięcia:
a) wrodzone (hemofilia A, B i C, choroba von Willebranda),
b) nabyte (synteza większości czynników krzepnięcia ma miejsce w wątrobie
przy współudziale witaminy K, a zatem do zaburzeń dochodzi w przebiegu
uszkodzenia wątroby, choroby krwotocznej noworodków, niedoboru witami−
ny K),
c) immunologiczne (mogą być obecne przeciwciała w następstwie leczniczego
stosowania czynników krzepnięcia lub w przebiegu chorób immunologicz−
nych),
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d) koagulopatie ze zużycia (nadmierne krwawienie, DIC – Disseminated Intra−
vascular Coagulation),
e) zespoły nadmiernej fibrynolizy.
Ad 2. Skazy płytkowe – polegające na ilościowym lub jakościowym uszko−
dzeniu płytek krwi. Stanowią one około 2/3 wszystkich skaz krwotocznych. Wraz
ze skazami mieszanymi (w których również dochodzi do uszkodzenia płytek),
stanowią ponad 80% wszystkich przypadków skaz krwotocznych (4).
Przyczyny małopłytkowości:
a) zaburzenia tworzenia płytek w szpiku kostnym z powodu niedoboru megaka−
riocytów – na skutek uszkodzenia szpiku, anemii Fanconiego, chorób nowo−
tworowych przebiegających z nacieczeniem szpiku, osteomielosklerozy lub
z powodu zaburzeń dojrzewania megakariocytów (niedobór witaminy B12 lub
kwasu foliowego),
b) zwiększone zużycie obwodowe płytek krwi na skutek: wzmożonej aktywno−
ści trombiny (DIC, nowotwory, procesy zapalne),
c) immunologiczne (plamice małopłytkowe, SLE*, chłoniaki, HIV – wywołane
autoprzeciwciałami przeciwpłytkowymi),
d) polekowe (po środkach takich jak: NLPZ**, diuretyki, Digoksyna, Amioda−
ron, Chinidyna, Nitrogliceryna, Prokainamid, doustne leki przeciwcukrzyco−
we, penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, Heparyna, leki przeciwprątkowe,
przeciwpadaczkowe) (6, 7).
e) innego pochodzenia (hipersplenizm, sztuczne zastawki serca, krążenie poza−
ustrojowe, zespół hemolityczno−mocznicowy Gassera, plamica małopłytkowa
zakrzepowa – zespół Moschcowitza).
Trombopatie
a) wrodzone (trombastenia Glanzmanna – zaburzenie agregacji przy prawidło−
wej liczbie płytek),
b) zespół Bernarda−Souliera, charakteryzujący się płytkami ogromnej wielkości
z zaburzeniami adhezji i agregacji,
c) defekt puli magazynowej,
d) defekt mechanizmu uwalniania
Ad 3. Skazy naczyniowe – stosunkowo rzadko prowadzą do poważniej−
szych krwawień, gdyż funkcja płytek krwi jest prawidłowa a układ osoczowy
sprawny (4).
Do najważniejszych należą:
a) Wrodzone: Choroba Rendu−Oslera−Webera (wrodzona naczyniakowatość krwo−
toczna); zaburzenia struktury kolagenu – zespół Ehlersa−Danlosa, zespół
Marfana; zespół Kasabacha−Merritta – rozległy wrodzony naczyniak.
b) Nabyte: zespół Schönleina−Henocha – alergiczno−toksyczne zapalenie naczyń;
plamica posteroidowa; niedobór witaminy C – zespół Moellera−Barlowa, zespół
Churga i Strauss – alergiczne uszkodzenie naczyń płucnych; mięsak Kaposiego.
* (Systemic Lupus Erythematosus)
** (niesterydowe leki przeciwzapalne)
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18.3. Hemostaza w krążeniu pozaustrojowym
Krew krzepnie wszędzie tam, gdzie styka się ona z inną powierzchnią niż
nieuszkodzony śródbłonek naczyń. Krzepnięcie krwi staje się zjawiskiem nie−
pożądanym, gdy w celach diagnostycznych a zwłaszcza leczniczych, zmusza się
płynącą krew do kontaktu z obcą, sztuczną powierzchnią. Kontakt taki aktywuje
osoczowy układ krzepnięcia i krwinki płytkowe. Wiele technik medycznych,
takich jak krążenie pozaustrojowe, pozaustrojowa wymiana gazów, hemofiltra−
cja czy hemodializa, zmuszają do przełamywania barier, jakie stwarza układ
krzepnięcia krwi.
Na sztucznych powierzchniach ulega aktywacji czynnik XII (Hagemana).
Aktywny czynnik XII zapoczątkowuje całą osoczową kaskadę krzepnięcia, pro−
wadzącą do powstania włóknika i co za tym idzie do skrzepnięcia krwi. Zetknięcie
się krwi ze sztucznymi powierzchniami prowadzi także nieuchronnie do akty−
wacji krwinek płytkowych. Proces ten jest poprzedzony przez odkładanie się na
powierzchniach syntetycznych białek osocza, głównie fibrynogenu. Gdy jego
warstwa osiąga grubość około 200 nm, zaczynają przylegać do niego krwinki
płytkowe, dochodzi do uwalniania mediatorów z ich ziarnistości i tworzenia agre−
gatów (8, 9).
Duże znaczenie posiadają tutaj czynniki hemodynamiczne, jak turbulencje,
zastój czy szybkość przepływu, mogące wpływać na szybkość krzepnięcia.
Przepływająca krew powoduje naprzemienne narastanie konglomeratów płytko−
wych i ich odrywanie się. Powoduje to sukcesywne zmniejszanie się ilości krwi−
nek płytkowych, w miarę czasu trwania krążenia pozaustrojowego. W przypad−
ku stosowania urządzeń o dużych powierzchniach, problemy z hemostazą zaczy−
nają gwałtownie narastać. W aparacie do krążenia pozaustrojowego, o całkowi−
tej powierzchni układu decyduje oksygenator.
Oprócz zmniejszenia ilości płytek dochodzi także do utraty ich zdolności
agregowania, czego przejawem jest stwierdzenie, u większości chorych, przedłu−
żonego czasu krwawienia po zabiegu. W uszkodzeniu czynności krwinek płyt−
kowych upatruje się przyczynę niechirurgicznych krwawień po operacjach
z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Mimo wieloletnich wysiłków nie udało się dotąd stworzyć atrombogennej
powierzchni zastępującej śródbłonek. Powszechnym sposobem zapobiegania
występowaniu zakrzepów, jest podawanie dużych dawek Heparyny (3 mg/kg
m.c.). Heparyna jest klasycznym i najpopularniejszym antykoagulantem. Nasila
ona inaktywujące działanie antytrombiny III w stosunku do trombiny i czynnika
Xa (9).
Krążenie pozaustrojowe powoduje jednak aktywację krwinek płytkowych
i układu dopełniacza, na które Heparyna nie wywiera wpływu – może nawet
stymulować aktywację krwinek płytkowych. Przeciwdziałać temu zjawisku
można stosując prostacyklinę zwłaszcza w przypadku trombocytopenii induko−
wanej Heparyną (heparin− induced thrombocytopenia). Prostacyklina ma również
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wpływ na zmniejszenie dawki Heparyny stosowanej do krążenia pozaustrojowego
(10,11,12).
Również hipotermia powoduje zmiany w układzie krzepnięcia; wydłuża czas
protrombinowy, APTT (Activated Partial Tromboplastine Time) oraz może powo−
dować małopłytkowość w wyniku odwracalnej sekwestracji płytek w wątrobie (13).
Niewątpliwie korzystne byłoby zachowanie krzepliwości krwi w obrębie rany
operacyjnej i jednoczesne utrzymanie jej w stanie płynnym w naczyniach krwio−
nośnych i w systemie krążenia pozaustrojowego. Jednym ze sposobów osiągnię−
cia tego celu jest lokalne uzyskanie odpowiedniego stężenia Heparyny, przez
związanie jej z eksponowaną powierzchnią. Pozwala to na swobodne przepro−
wadzenie zabiegu w krążeniu pozaustrojowym czy hemodializy, jednak nie za−
pewnia pełnego bezpieczeństwa przy wielodniowych procedurach wspomagania
układu krążenia lub pozaustrojowej oksygenacji, stwarzając równocześnie ryzy−
ko powikłań zakrzepowo−zatorowych i krwotocznych.

18.4. Zaburzenia hemostazy u noworodków i wcześniaków
W praktyce kardiochirurga dziecięcego, operacje noworodków i wcześniaków
są coraz częstsze. Zwykle są to operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych
lub w trybie przyspieszonym. Czas na rozpoznanie zaburzeń krzepnięcia u ma−
łego pacjenta jest zatem dość krótki, zaś złe rozeznanie może mieć istotne
znaczenie dla powodzenia leczenia operacyjnego.
Noworodki a szczególnie wcześniaki posiadają mniej sprawny układ krzep−
nięcia niż dzieci starsze i dorośli (14). Występujące u nich krwawienia i wylewy
krwawe do tkanki podskórnej mogą być związane z:
– małopłytkowością,
– niedoborami czynników krzepnięcia,
– patologią naczyń włosowatych.
W związku z powyższym należy:
1. Zebrać dokładny wywiad w kierunku zaburzeń krzepnięcia, uwzględniając:
rodzinnie występujące skazy krwotoczne, leki zażywane przez matkę (aceno−
kumarol, kwas acetylosalicylowy) (6, 7), choroby w czasie ciąży (plamica
małopłytkowa, infekcje wirusowe).
2. Przeprowadzić badanie fizykalne, poszukując wybroczyn, siniaków, ocenić stan
ogólny – jeżeli dziecko sprawia wrażenie chorego, należy podejrzewać DIC
(15, 16), ciężką postać choroby krwotocznej noworodków lub niedobór kon−
kretnych czynników krzepnięcia.
3. Wykonać badania laboratoryjne, dotyczące:
– ilości płytek krwi,
– czasu protrombinowego, trombinowego i APTT,
– stężenia fibrynogenu, FDP (Fibrynogen degradation product) i D−dimeru
(15) będącego produktem rozpadu fibryny,
– czasu krwawienia.
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18.4.1. Przyczyny zaburzeń krzepnięcia u noworodków
Do najczęstszych zaburzeń krzepnięcia, występujących u noworodków należą:
1. Choroba krwotoczna noworodków, której istotą jest niedobór protrombiny
i czynników krzepnięcia, zależnych od witaminy K czyli – VII, IX i X.
2. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC), które jest aktywowane
endotoksynami bakteryjnymi lub tromboplastyną uwolnioną z uszkodzonych
tkanek, co prowadzi do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zużywania
płytek krwi, czynników krzepnięcia. Równocześnie dochodzi do pobudzenia
fibrynolizy i wzrostu stężenia FDP, D−dimeru co w końcowym efekcie może
być przyczyną nasilonego krwawienia.
Do najczęstszych przyczyn DIC należą:
– posocznica,
– zamartwica,
– hipoksja,
– kwasica,
– przedwczesne odklejenie łożyska,
– wewnątrzmaciczna śmierć bliźniaka,
– martwicze zapalenie jelit (NEC).
3. Wrodzone skazy krwotoczne, stosunkowo rzadko występujące – najważniej−
sze z nich to:
– hemofilie,
– choroba von Willebranda,
– dysfibrynogenemia.
4. Małopłytkowość, którą definiujemy jako liczbę płytek poniżej 150 tys./mm3
u noworodka donoszonego i poniżej 100 tys./mm3 u niedonoszonego (18, 19).
Małopłytkowości mogą być pochodzenia:
– immunologicznego,
– infekcyjnego (wrodzone i nabyte),
– spowodowane lekami podawanymi matce (cytostatyki, antybiotyki, leki
przeciwdrgawkowe, tiazydy, przeciwtarczycowe, przeciwmalaryczne),
– po transfuzji wymiennej,
– inne (anemia aplastyczna, zespół Downa (niekiedy), zespół Kasabacha−
−Merritta, nowotwory złośliwe).
Skaza pochodzenia płytkowego może być wyrazem zmniejszenia liczby płytek
(zmniejszone wytwarzanie, zwiększone niszczenie, nieprawidłowa dystrybucja,
utrata płytek) lub z trombopatią (trombastenią – zaburzeniem funkcji płytek).
W chirurgii pediatrycznej istotne jest wspólne występowanie małopłytkowości
wrodzonego pochodzenia z innymi wrodzonymi anomaliami, niekiedy także wraz
z wrodzonymi wadami serca (np. zespół TAR – trombocytopenia, brak kości
promieniowych).

Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii

303

18.4.2 Postępowanie
1.
2.
3.
4.

Znaleźć, jeśli to możliwe, przyczynę zaburzeń i zlikwidować ją.
W przypadku choroby krwotocznej noworodków, podać witaminę K.
Rozważyć podanie krwi i świeżo mrożonego osocza.
Przetoczyć koncentrat krwinek płytkowych, jeżeli liczba płytek jest mniejsza
niż 20 tys./mm3 (z tendencją do krwawień).
5. W przypadku trombocytopenii wtórnej, po matczynej plamicy małopłytkowej,
rozważyć infuzję immunoglobulin lub sterydoterapię.
6. W trombocytopenii alloimmunizacyjnej może być wskazane przetoczenie
płukanych płytek od matki.
7. W przypadku posocznicy, rozważyć transfuzję wymienną.

18.5. Badania laboratoryjne układu krzepnięcia i fibrynolizy
Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna pozwala na wczesne wykrycie zabu−
rzeń hemostazy i szybkie włączenie odpowiedniego postępowania leczniczego.
Normy laboratoryjne badań układu krzepnięcia są zależne od rodzaju użytych
odczynników i metodyki ich wykonywania. Dlatego zawsze konkretny wynik
należy odnosić do normy dla zastosowanej metody, ustalonej przez laboratorium.

18.5.1. Ocena układu krzepnięcia
Podstawowymi badaniami, jakie wykonujemy dla oceny układu krzepnię−
cia są:
1. Czas krwawienia (metoda Duke’a lub Ivy) norma 1–5 min (Duke) lub 3–8 min
(Ivy). Jest to czas upływający od standardowego nakłucia skóry przedramie−
nia, opuszki palca lub płatka ucha, do chwili samoistnego ustania krwawie−
nia. Równocześnie, jest on jedynym testem informującym o sprawności pier−
wotnej hemostazy, ściśle związanej z płytkami krwi, ich ilością, jakością,
obecnością czynnika von Willebranda (odpowiadającego za adhezję i agrega−
cję). Metoda Duke’a może być obciążona dużym błędem z powodu braku
możliwości standaryzacji głębokości nakłucia (4).
2. Liczba płytek krwi (norma 150–350 tys./mm3).
3. Czas protrombinowy PT (czas Quicka), norma 12–16 s. Jest to czas od mo−
mentu dodania do osocza cytrynianowego czynnika tkankowego i jonów
wapnia, do chwili powstania skrzepu fibrynowego. Jest testem zewnątrzpochod−
nego układu krzepnięcia, całkowicie niezależnym od czynników układu we−
wnątrzpochodnego. Równocześnie jest podstawowym badaniem w monitorowa−
niu leczenia doustnymi antykoagulantami.
4. Zawartość protrombiny (norma 80–120%). Jest to procent aktywności protrom−
biny.
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5. INR – International Normalized Ratio – międzynarodowy znormalizowany
współczynnik protrombinowy (norma 0,9–1,2). Został wprowadzony w celu
ujednolicenia pomiarów PT i umożliwienia porównywania wyników uzyski−
wanych w różnych laboratoriach oraz uniezależnienia otrzymywanych warto−
ści PT od rodzaju preparatu tromboplastyny używanego w teście.
6. Czas trombinowy (norma 14–16 s). Jest to czas od dodania do osocza cytry−
nianowego standardowej ilości trombiny, do powstania skrzepu fibrynowego.
Jest ogólną próbą przekształcania fibrynogenu w fibrynę. Prawidłowy czas
trombinowy wyklucza niedobór fibrynogenu. Wydłużony czas protrombino−
wy, w przypadku prawidłowego czasu trombinowego, może przemawiać za
niedoborem protrombiny, czynnika V lub VII.
7. Czas kaolinowo−kefalinowy lub APTT (37–46 s). Jest próbą ogólną krzep−
nięcia zapoczątkowanego przez układ wewnątrzpochodny, z wyłączeniem
wpływu krwinek płytkowych badanego. Mierzy czas, jaki upłynął od mo−
mentu maksymalnej aktywacji czynników kontaktu (za pomocą kefaliny,
kaolinu czyli glinokrzemianów wapnia) do powstania fibryny. Jest testem
sprawności wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia. Jest stosowany m.in.
do monitorowania leczenia Heparyną standardową i kontroli substytucyjne−
go leczenia hemofilii. Wydłużenie czasu koalinowo−kefalinowego w przy−
padku prawidłowego czasu protrombinowego wskazuje na niedobór czyn−
nika VIII, IX lub XI.
8. Stężenie fibrynogenu (norma 2–4 g/L).
9. Czas krzepnięcia krwi pełnej (met. Lee−White’a) (norma 4–10 min) – jest to
czas od wynaczynienia krwi do jej skrzepnięcia w szklanych probówkach.
Określa stan wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia ale jest stosunkowo
mało czuły, odchylenia występują przy ciężkich zaburzeniach. Nieco czulszy
jest czas krzepnięcia osocza uwapnionego, który także jest ogólną próbą układu
wewnątrzpochodnego.

18.5.2. Ocena układu fibrynolizy
Celem oceny układu fibrynolizy możemy wykonać następujące badania:
1. Czas lizy skrzepu euglobulin. Jest to czas rozpuszczania skrzepu zawierają−
cego frakcję euglobulinową osocza. Euglobuliny to frakcja białek osocza za−
wierająca jedynie śladowe ilości inhibitorów fibrynolizy i równocześnie dużą
ilość jej aktywatorów. Zależy głównie od aktywności aktywatorów plazmino−
genu, plazminy oraz stężenia fibrynogenu.
2. Stężenie plazminogenu, tkankowego aktywatora plazminogenu, urokinazowego
aktywatora plazminogenu oraz inhibitorów – a2−antyplazminy, a2−makroglo−
buliny, inhibitorów tkankowego aktywatora plazminogenu, pozwalających na
ocenę ilościową lub czynnościową składników układu fibrynolizy.
3. Ocena produktów aktywności fibrynolitycznej:
a) FDP – produkty rozpadu fibrynogenu i fibryny,
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b) SFM – poziom stężenia rozpuszczalnych monomerów fibryny,
c) D−dimer – produkt trawienia stabilizowanej fibryny przez plazminę,
d) PAP – pomiar stężenia kompleksów plazmina–antyplazmina.
4. Testy oceniające potencjał fibrynolityczny po:
a) okluzji żylnej,
b) infuzji desmopresyny (DDAVP),
c) standaryzowanym wysiłku fizycznym.

18.6. Hemostaza a zabiegi chirurgiczne i anestezja
18.6.1. Wpływ zabiegu chirurgicznego na proces hemostazy
Zabiegi operacyjne oraz poważniejsze urazy, wywołują niespecyficzną reak−
cję ostrej fazy, w skład której wchodzi również odpowiedź ze strony układu
krzepnięcia (19, 20).
Najogólniej możemy powiedzieć, że zmiany w układzie krzepnięcia, do któ−
rych dochodzi na skutek zabiegu operacyjnego, charakteryzują się nadkrzepli−
wością ze zwiększoną zawartością czynników krzepnięcia a obniżoną inhibito−
rów krzepnięcia, zwiększoną aktywnością płytek i upośledzoną aktywnością
fibrynolityczną.
Najczęstsze zmiany, do których wówczas dochodzi to:
– wzrost stężenia fibrynogenu,
– wzrost stężenia czynnika VIII,
– wzrost stężenia a2−makroglobuliny,
– aktywacja krwinek płytkowych,
– aktywacja układu fibrynolizy w trakcie trwania zabiegu operacyjnego i jej
hamowanie po jego zakończeniu,
– obniżenie się stężenia antytrombiny III po zabiegu,
– małopłytkowość wynikająca z rozcieńczenia,
– niedobory czynników krzepnięcia – w przypadku masywnych transfuzji,
– niedobory czynników krzepnięcia produkowanych w wątrobie (osoczowych
czynników krzepnięcia – II, V, VII, VIII) spowodowane: centralizacją krąże−
nia i hipoperfuzją trzewną; podobne zjawiska obserwuje się podczas krążenia
pozaustrojowego.

18.6.2. Wpływ anestezji
Anestezja ogólna hamuje proces krzepnięcia i aktywuje fibrynolizę. Oprócz
tego w czasie jej trwania obserwujemy spadki przepływu w naczyniach obwo−
dowych, nawet o 30%. Znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe
zwiększają przepływ obwodowy, mogą także zmniejszać agregację krwinek
płytkowych (21, 22).
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18.7. Przedoperacyjna ocena układu krzepnięcia
Jeżeli podejmujemy się wykonania nawet niewielkiego zabiegu operacyjnego,
powinniśmy dysponować, przynajmniej orientacyjną, oceną sprawności układu
krzepnięcia. Istnieje bogata literatura naukowa potwierdzająca tradycyjne przeko−
nanie, że nie u wszystkich pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym nie−
zbędne jest przeprowadzenie badań układu krzepnięcia. Przyzwyczajenia lekarzy
i chęć asekuracji powodują, że każdy pacjent ma wykonywane przynajmniej prze−
glądowe testy hemostazy. Należy podkreślić, iż dokładny wywiad w kierunku
zaburzeń hemostazy może wnieść więcej, niż badania wykonywane w pośpiechu
(często na dyżurach poprzedzających zabieg operacyjny), przez personel nie po−
siadający jeszcze wystarczającego doświadczenia (23).
Ocena układu krzepnięcia krwi przed zabiegiem powinna obejmować dwa
etapy:
1. Ogólną ocenę rozległości zabiegu, typu znieczulenia oraz ich potencjalnego
wpływu na powikłania krwotoczne i zakrzepowo−zatorowe.
2. Wykluczenie zaburzeń krzepnięcia, co obejmuje:
a) wywiad dotyczący potencjalnego ryzyka krwawień,
b) badanie przedmiotowe,
c) badania laboratoryjne.
Ad a) Właściwie przeprowadzony wywiad powinien odpowiedzieć przynaj−
mniej na następujące pytania:
– czy chory, lub jego rodzina, nie mieli wcześniej rozpoznanych zaburzeń krzep−
nięcia?
– czy nie występowały u nich przedłużone krwawienia (np. po ekstrakcji zębów)?
– czy nie zdarzały się krwawienia z nosa lub innych narządów?
– czy u chorego nie stwierdzono chorób wątroby, nerek, zaburzeń wchłaniania
lub choroby układu krwiotwórczego?
– czy chory nie przyjmuje doustnych antykoagulantów lub kwasu acetylosali−
cylowego?
Ad b) Badanie przedmiotowe powinno obejmować ocenę, czy chory nie ma
objawów skazy krwotocznej na skórze i błonach śluzowych, obecności naczy−
niaków, hepato− i splenomegalii. Ważny jest także wygląd blizn po przebytych
urazach i cięciach operacyjnych.
Ad c) Jeżeli wywiad i badanie przedmiotowe nie ujawniają skłonności do
krwawień, to wówczas minimalny zakres badań (patrz wyżej), powinien obej−
mować (19):
– czas protrombinowy (24),
– czas kaolinowo−kefalinowy czyli APTT (24, 25, 26),
– liczbę płytek (powinna przewyższać 100 tys./mm3) (19),
– czas krwawienia (jest dyskusyjny, gdyż mimo, iż jest jedynym testem klinicz−
nym służącym do oceny pierwotnej hemostazy, to nie pozwala w wiarygodny
sposób przewidzieć krwawień śród− i pooperacyjnych) (27),
– stężenie fibrynogenu (19).
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18.8. Śródoperacyjna ocena hemostazy
18.8.1. Postępowanie w przypadku krwawienia śródoperacyjnego
Jeżeli w trakcie trwającego zabiegu operacyjnego wystąpi nagłe, nieoczeki−
wane krwawienie, wówczas do podstawowych czynności, które należy wykonać,
należą (19):
1. Ocena, czy krwawienie pochodzi z drobnych, czy z dużych naczyń.
2. Ocena objętości utraty krwi i temperatury ciała.
3. Ponowna analiza stanu przedoperacyjnego, pod względem możliwej, lecz nie
zauważonej dotąd przyczyny krwawienia.
4. Ocena wpływu leków przyjmowanych śródoperacyjnie przez pacjenta (np.
skuteczności odwrócenia działania Heparyny, podanej przed rozpoczęciem
krążenia pozaustrojowego).
5. Badania laboratoryjne:
– czasu protrombinowego,
– APTT,
– liczby płytek,
– czasu trombinowego (test przeglądowy fibrynogenu),
– stężenia fibrynogenu,
– FDP i D−dimeru (jeżeli podejrzewamy współistnienie posocznicy) (15).
6. W miarę możliwości diagnostycznych laboratorium przeprowadzenie rozsze−
rzonego zakresu badań określających charakter zaburzeń hemostazy.
Jeżeli w trakcie zabiegu operacyjnego rozwija się ostra skaza krwotoczna,
należy rozważyć współistnienie następujących procesów:
1. Zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – DIC (Disseminated Intrava−
scular Coagulation).
2. Aktywacji fibrynolizy.
3. Obniżenia sprawności hemostazy na skutek rozcieńczenia, spowodowanego
masywnymi przetoczeniami oraz hemodylucją.
Wspomnianą poniżej Aprotyninę stosuje się także w prewencji krwawienia
przed zabiegiem operacyjnym podobnie, jak kwas traneksamowy (19, 28).
Poniższe postępowanie lecznicze może mieć również miejsce, bądź wyma−
gać kontynuacji w przebiegu pooperacyjnym, gdy krwawienie mimo wszystko
utrzymuje się.
Należy wyraźnie podkreślić, że niedobory osoczowych czynników krzepnię−
cia, będące efektem ich upośledzonej produkcji w wątrobie (efekt hipoperfuzji
trzewnej podczas operacji oraz w przebiegu pooperacyjnym), mogą skutkować
groźną w następstwach skazą krwotoczną, której leczenie powinno polegać tak−
że na uzupełnieniu brakujących czynników. Z drugiej strony, nawet przy prawi−
dłowych stężeniach czynników krzepnięcia, podanie (nawet w dużym nadmia−
rze) czynnika VII, w postaci rekombinowanego ludzkiego czynnika VII aktyw−
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Interpretacja wyników śródoperacyjnych badań hemostazy i postępowanie lecznicze
Wynik obserwacji

Niska liczba krwinek płytkowych

Postępowanie diagnostyczne i lecznicze
należy podać koncentrat krwinek płytkowych

Wydłużony APTT jako efekt stosowania podać siarczan protaminy
Heparyny standardowej
Prawidłowa liczba płytek, wydłużony
APTT i czas protrombinowy

rozważyć działanie Heparyny

Wydłużony czas protrombinowy

• ocenić dysfunkcję zewnątrzpochodnego układu
krzepnięcia,
• należy rozważyć możliwość zaistnienia DIC (usta−
lić ew. przyczynę DIC i rozpocząć jej leczenie) (15)
• powtórzyć badania ilości płytek (powinna być
obniżona), fibrynogenu, FDP, D−dimeru (15)
• podać świeżo mrożone osocze,

Nieprawidłowe wyniki: liczby płytek, APTT • należy zbadać stężenie fibrynogenu, FDP, D−di−
i czasu protrombinowego (należy myśleć meru, antytrombiny III (ATIII)
o DIC lub nadmiernym rozcieńczeniu krwi) • podać płytki krwi, osocze, krioprecypitat lub czyn−
niki krzepnięcia: rekombinowany ludzki czynnik
VII (Novo Seven™), czynnik VIII,
• w przypadku DIC leczyć schorzenie wywołujące
Wysokie miano FDP, D−dimeru, wydłużony
czas protrombinowy i prawidłowe APTT
(istnieje duże prawdopodobieństwo pierwot−
nej fibrynolizy)

należy podać Aprotyninę (Trascolan) EACA lub
kwas traneksamowy (Exacyl), osocze lub kriopre−
cypitat ew. czynniki krzepnięcia, np. rekombinowa−
ny ludzki czynnik VII (Novo Seven™), (jw.)

nego (rFVIIa), radykalnie poprawia właściwości hemostatyczne krwi, powstrzy−
mując nawet uporczywe krwawienia (29).
Zabieg operacyjny o znacznej inwazyjności, w szczególności przeprowadza−
ny w krążeniu pozaustrojowym, może prowadzić do wielopunktowego zaburze−
nia homeostazy ustroju, w tym poważnych zaburzeń układu krzepnięcia: zabu−
rzenia funkcji płytek, obniżenia stężenia osoczowych czynników krzepnięcia oraz
skazy naczyniowej. Jest zatem uzasadnione, aby w procesie leczenia krwawień
pooperacyjnych uwzględnić nie tylko przetoczenia krwi, ale także leczyć przy−
czynowo i objawowo zaburzenia krzepnięcia.

Piśmiennictwo
1. Ginsberg J., Kearon C., Hirsh J. Zakrzepica i zaburzenia hemostazy – rozstrzygające decyzje
kliniczne, α−medica press, Bielsko−Biała, 2000.
2. Broze G. J. Jr Tissue factor pathway inhibitor and the revised theory of coagulation, Ann. Rev.
Med. 1995, 46,103.

Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii

309

3. Janicki K. Hematologia kliniczna, PZWL, Warszawa, 1992.
4. Skotnicki A. B. Sacha T. Zaburzenia krzepnięcia krwi, wyd. Medycyna Praktyczna, 1997.
5. Plow E. F., Edgington T. S. An alternative pathway of fibrinolysis. The cleavage of fibrinogen
by leukocyte proteases at physiologic pH, J. Clin. Invest. 1975, 56,30.
6. Chong B. H. Diagnosis, treatment and patophysiology of autoimmune thrombocytopenias, Crit.
Rev. Oncol./Hemat. 1995, 20,271.
7. Moss R. A. Drug – induced immune thrombocytopenia, Amer. J. Hemat. 1980, 9,439.
8. Miller B. E., Mochizuki T., Levy Jh., Bailey J. M., Tosone S. R., Tam V. K., Kanter K. R.
Predicting and treating coagulopathies after cardiopulmonary bypass in children. Anesth. Analg.
1997, 85,1196.
9. Musiał J., Głuszko P. Zaburzenia krzepnięcia krwi w krążeniu pozaustrojowym, Pol. Tyg. Lek.
1987, 42,899.
10. Corbeau J. J., Jacob J. P., Moreau X., Cottineau C., De Brux J. L., Delhumeau A. Iloprost and
extracorporeal circulation with conventional heparinization in a patient with heparin induced
thrombocytopenia, Ann. Fr. Anest. Reanim. 1993, 12,55.
11. Addonizio V. P. Jr., Fisher C. A., Kappa J. R., Ellison N. Prevention of heparin−induced throm−
bocytopenia during open heart surgery with iloprost, Surgery 1987, 102,796.
12. Kozek−Langenecker S. A. Anticoagulation with prostaglandins during extracorporeal circula−
tion, Wiener Klin. Woch. 1999, 111,129.
13. Towes R. Avoiding coagulopathy in vascular surgery, Am. J. Surg. 1990, 160,212.
14. Halliday H. L., Mc Clure G., Reidl M. Intensywna terapia noworodka, α−medica press
Bielsko−Biała, 1999.
15. Carr J. M., Mc Kinney M., Mc Donagh J. Diagnosis of disseminated intravascular coagulation,
Am. J. Clin. Pathol. 1989, 91,219.
16. Baglin T. Disseminated intravascular coagulation: diagnosis and treatment, BMJ 1996, 312,683.
17. Blanchette V. S., Rand M. L. Platellet disorders in newborn infants :diagnosis and manage−
ment, Semin. Perinatol. 1997, 21,53.
18. Walters M. C., Abelson H. T. Interpretation of the complete blood cunt, Pediatr. Clin. North.
Am. 1996, 43,599.
19. Lake C. L., More D. Blood: Hemostasis, transfusion and alternatives in perioperative period,
Raven Press London, 1995.
20. Seyler A. E. Coagulation changes in elective surgery and trauma, Ann. Surg. 1981, 193,210.
21. Saint−Maurice C., Murat I., Ecoffey C. Podręcznik anestezjologii pediatrycznej, Ossolineum,
Wrocław, 1994.
22. Madera J. A. The management of patients on chronic coumadin therapy undergoing subsequent
surgical procedures, Ann. Surg. 1994, 60,542.
23. Sułek K. 1000 praktycznych pytań z krzepnięcia krwi, α−medica press, Bielsko−Biała 1998.
24. Schuman A. L., Greiner P. F. Diagnostic uses of the activated partial thromboplastine time and
prothrombin time, Ann. Intern. Med. 1986, 104,870.
25. Kitchens C. S. Prolonged activated partial thromboplastin time of unknown etiology, Am.
J. Hemat. 1988, 27,38.
26. Schuman A. L., Mushlin A. I. How well does the activated partial thromboplastin time predict
postoperative hemorrhage? JAMA 1986, 256,750.
27. De Caterina R. Bleeding time and bleeding. An analysis of the relationship of the bleeding time
test with parameters of surgical bleeding, Blood, 1994, 84,3363.
28. Davis R., Whittington R. Aprotinin. A revivew of its pharmacology and therapeutic efficacy in
reducing blood loss associated with cardiac surgery, Drugs. 1995, 49,954.
29. Al Douri Effects of the administration of recombinant activated factor VII (rFVIIa;NovoSeven®)
in the management of severe uncontrolled bleeding in patients undergoing heart valve replace−
ment surgery, Blood Coag. Fibryn. 2000, 11(supl.),121.

