
Poruchy Tr a   
  koagulácie 

                      



Osnova 

 

 Koagulácia 

 Doštičky adhézia, aktivácia, agregácia 

 Primárna hemostatická zátka 

 Sekundárna hemostatická zátka 

 Poruchy koagulácie a Tr 

 



Koagulácia 

proces v plazme, pri kt. sa   

rozpustný fibrinogén konvertuje na  

nerozpustný fibrín 





Endotelové bb 

o  
antitrombotické/antidoštičkové
vlastnosti 

   produkcia NO, PGI2, ADPdifosfatázy – Tr  
nemôžu byť aktivované   

o  antikoagulačné vlastnosti 
    expresia - heparánsulfátu (viaže ATIII),     

                   trombomodulínu (viaže trombín)        

     



Inhibícia  koagulácie 

 

 Heparánsulfát- ATIII  (proti trombínu, 
Xa, IXa) 

 Trombomodulín (viaže thrombín a 
aktivuje proteín C, S – proti faktoru Va a 
VIIIa)      
 

 Tkanivový aktivátor plazminogénu 
exprimovaný endotelovými bb. 
konvertuje plazminogén na plazmín 



Fibrín(gén)                    fibrín, FDPs 

 

Plazmín deštruuje fibrín 

Plasmin 

Plasminogen 

tPA, urokináza, 

streptokináza 

PAI 

Fibrinolýza 



Poškodenie endotelových 
bb 

  Trauma, baktérie, vírusy, lieky, 
cytokíny, Ag-Ab komplexy,  
procedúry...  

 

    



Odpoveď na traumu cievnej 
steny 

 
 Vazokonstrikcia (neurogénna, myogénna, 

endotelín, z poškodených EC –  molekuly  
vW... 

 Tr – adherencia (receptory),  

 Tr – aktivácia (uvoľňovanie substancií) 
tromboxanA2,  

 aspirín –  inh.  produkcie TXA2 
(zodpovedného za agregáciu a 
vazokonstrikciu) 

 

 



Doštičky 

 150-400x109/l 

 Funkcie: 

– Hemostatická zátka 

– Faktory v granulách 

– Väzobné miesta pre  fibrinogén, vWF 



        Receptory na Tr 



GP receptory na Tr 

 Po naviazaní na vW faktor, GPIb 
receptor – signalizácia pre 
degranuláciu 

 

 GP IIb/IIIa  po naviazaní na   
fibrinogén a vW – agregácia Tr 

 Poznáme aj ďalšie GP receptory 
    



Delta granuly  

 serotonín (vazokonstriction) 

 

 ADP (Tr aktivátor) má receptor 
P2Y12,  (proti nemu klopidogrel, 
prasugrel, ticagrelol a iné) 

 

 kalcium (pre aktiváciu koag. ff) 



Alfa granuly 

 Fibrinogén 

 PDGF (atrakcia fibroblastov z ECM), 

 VEGF 

 TGF 

 ... 

 



Vnútorná ff 12,11,9,8 (?)  

Pomalá cesta  
activated partial thromboplastin  

time APTT 

Vonkajšia cesta-f 7 

Rýchla, po aktivácii s tkan. f. 

(PT, protrombin test) 

Protrombín Trombín 

Fibrinogén  Fibrín 

Spoločná (TT) 

X  Xa (INR) 



Aktivované doštičky 



Vonkajšia cesta 

 Tkanivový  faktor z fibroblastov aktivuje f. VII 

 

 Komplexy (TF-VII, X-V, VIII-IX) – adherencia na 
povrch Tr 

 

 Trombín, fibrín  



Vitamín K dependentné  ff  
(II, VII, IX, X, proteín C a S) 

 Vit K inzercia karboxylovej sk. (-COOH)  

 Táto karboxylová sk. je miestom pre 
naviazanie kalcia 

     

   Problém pri malabsorbcii tukov, ATB !!! 

    Vit K je syntetizovaný čr. flórou, aj ext 
prívod je potrebný 

    

     Warfarín – antagonista vitamínu K 



Dif dg 

Normálny PT, 

predĺžený APTT 

deficit f (VIII, IX, 
XI, XII) 

špecifický inhibítor 
niektorého faktora 

Predĺžený PT,  

normálny APTT 

 deficit f VII 

 



Predĺžený PT a APTT 
 

 združené deficity koagulačných faktorov 

 ochorenia pečene 

 DIC 

 deficit faktora X, V alebo II 

 inhibítory faktora V 

 neadekvátna terapia 

 deficit vitamínu K 

 nízky fibrinogén  



Limitácia veľkosti zátky a 
prevencia excesívneho rastu 

 Inhibítory koagulácie 

 Fibrinolýza 





Hemostáza 

Primárna hemostatická zátkaplug 

      interakcia Tr  s poškodenou  

      cievnou stenou 

Sekundárna hemostatická  

zátka 

 tvorba fibrínu  

  

  



Charakteristiky krvácania 

Postihnutie prim. 

hemostázy(trombocyto-

penia, trombocytopatia, 

fragilita cievnej steny): 

 Krvácanie spontánne, 
hneď po traume 

 Povrchové petechie, 
ekchymozy 

 Zmeny na slizniciach 
časté 

Postihnutie sek. 

hemostázy  (deficit/ 

inhibítory koag.ff) 

 Oneskorené 

 Hlboké štruktúry 

 Zmeny na slizniciach 
zriedkavé 



 
 
 
 
 HEMOSTÁZA 

 

 Fyziologická 

 Minúty 

 Môže byť aj mimo 
tela 

TROMBÓZA 

 

 Patologická 

 Dni 

 V cievach 



Liečba antitrombotická 

 NOAKY – Novel Oral AntiCoagulants 

Inhibítor trombínu (faktor II a), inhibítory faktora Xa: 

dabigatran, rivaroxaban, apixaban 

 

 Antagonisty GP receptorov – klopidogrel,prasugrel 

 

 Heparín (stimulácia ATIII)  - nefrakcionovaný 
frakcionovaný 

 

 AVK  (warfarín antagonista vitamínu K a dep. ff) 

 

 Aspirín(kyselina acetylsalicylová) inhibuje TXA2  

 



Diseminovaná intravaskulárna 
koagulácia (DIC) 

Systémová 
aktivácia 

koagulácie 

Intravaskulárna 
depozícia  

fibrínu 

Trombóza malých 
a str. ciev 

Poškodenie 
orgánov/zlyhávanie 

Deplécia Tr a koag. 
ff 

Krvácanie 



DIC 

nekontrolovane sa šíriaca  

intravaskulárna  

koagulácia v malých cievach  

s paralelnou  aktiváciou 

fibrinolýzy (vystupňovanou,  

vyváženou...) 



PATOLOGICKÉ STAVY 
ASOCIOVANÉ S DIC 

 Sepsa  

 Malignity (asi u 15% pac, leukémie aj solid. tu) 

 Komplikácie v pôrodníctve (embólia plod. vodou,                                                
abruptio placentae) 

 Aneuryzma abdominálnej aorty 

 Reakcia na toxíny ( jed, lieky. amfetamín) 

 Imunologické  (alergické reakcie, reakcie na  
transfúzie) 

 Trauma/ operácie 

 Tuková embólia... 

 



Sepsa a DIC 

Prozápalové cytokíny vedú  

k nadprodukcii TF  

 z monocytov/makrofágov 

 endotelových bb. 

Prozápalové cytokíny súčasne tlmia 
produkciu endotelového TM  a proteínu 
C – čím sa tvorí viac trombínu 

Prozápalové cytokíny uvoľňujú PAI z 
endotelu, čím sa tlmí fibrinolýza 

 



Poruchy Tr 

Trombocytopénie 

 Nedostatočná tvorba 
(pošk. KD) 

 Zvýšený zánik 
(autoimunitný, alergický, 
konzumpčný) 

Trombocytopatie 

 Defekty adhézie (vW 
choroba) 

 Defekty agregácie 

 Získané pri urémii, 
poliekové, malignity 



Vrodené poruchy Tr 
Glanzmannova 
trombasténia 

 deficit alebo funkčná 
porucha dostičkového 
povrchového komplexu 
glykoproteínov – 
integrinu ?IIbß3 alebo 
GPIIb/IIIa 
zodpovedného za  
agregáciu Tr 

 Počet Tr býva normálny 

 Rôzne krvácivé prejavy 

Bernardov-Soulierov 
syndrom  

 deficit/znížená expresia 
povrchového 
glykoproteinového 
komplexu GpIb/IX/V, 
receptora pre vWF 

 Defekty agregácie 

 Získané pri urémii, 
poliekové, malignity 



Získané poruchy Tr 

 Hepatopatie... 

 Urémia 

 Poliekové 

 napr. po aspiríne, po inhibítoroch 
receptoru P2Y12 pre ADP (klopidogrel) a 
inhibítoroch integrinového receptoru 
?IIbß3 (abciximab, eptifibatid, tirofiban).  



Otázky 

 Tr – priateľ alebo nepriateľ 

 Vit. K a malabsorbcia tukov 

 Vit. K a ATB 

 Rozdiely hemostáza vs trombóza 


