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Uvodna beseda urednika
Pred letom dni je izšel priročnik »Kako brati krvno
sliko«. Ponosnih lastnikov te učne publikacije je v
Sloveniji več kot 5000 in naj se pohvalimo, da je
zanimanje za prevod priročnika v tuj jezik veliko.
Zato nadaljujemo z enako vnemo in ritmom
in pred nami so »Nujna stanja v hematologiji«.
Priročnik, ki bi moral biti že dolgo nazaj med
nami, je končno učakal, da ga bralec začne upo
rabljati ob vsakodnevnem delu. Zajeta so nujna
stanja na celotnem področju hematologije. Bolezni eritrocitne vrste in ane
mije vseh etiologij, bolezni bele vrste z okužbami in rakavimi boleznimi krvi
in trombocitne vrste, ki zajemajo delovanje primarne hemostaze. Dodana so
seveda tudi nujna stanja na ravni sekundarne hemostaze, v prvi vrsti hemofilija
in von Willebrandova bolezen.
Vsaka bolezenska entiteta je napisana na kratko, kar se da pregledno in jasno in
izhaja iz preiskav in tehnik, ki so dosegljive v vsakem zdravstvenem domu. To
so anamneza, klinični pregled, krvna slika z vključeno diferencialno krvno sliko
in osnovne biokemične preiskave. V nadaljevanju je poudarek na diagnostiki, ki
sestavi mozaik kliničnih in laboratorijskih podatkov v končni izdelek, diagnozo
krvne bolezni. Navedeni so tudi osnovni ukrepi zdravljenja nujnih stanj, tako na
terenu kot v urgentnih centrih ter ambulantah.
Ne dvomim, da bo priročnik pomagal marsikomu; zdravniku do diagnoze,
bolniku do čim hitrejšega ukrepanja zaradi njegovih težav in posledičnega
zdravljenja. In da bo rešil marsikateri zaplet in tudi življenja. Je pa hematologija
zapletena in težka entiteta, ki zahteva sintezo znanj s številnih medicinskih,
med seboj raznolikih področij. Gre za pot navkreber, spust pa je toliko lepši, če
vemo, da smo s svojimi ukrepi in znanjem pomagali bolniku.
Veliko dobrih izkušenj s priročnikom in vse lepo v življenju tudi v prihodnje.
izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med.,
specialist internist/hematolog
Predstojnik KO za hematologijo
Klinični oddelek za hematologijo
Univerzitetni klinični center Ljubljana
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Kdaj so najdbe v krvni sliki »nujno stanje«?

Kdaj so najdbe v krvni sliki »nujno stanje«?

Helena PODGORNIK, Tadej PAJIČ, Katarina REBERŠEK

Nabor kritičnih vrednosti hemograma, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje –
obveščanje napotnega zdravnika, je odvisen od populacije preiskovancev in
zdravstvene ravni. Zato je smiselno, da laboratorij nabor kritičnih vrednosti
in najdb opredeli v dogovoru z naročniki preiskav. Ne glede na to pa obstaja
dokaj poenoten nabor kritičnih vrednosti in zlasti najdb, ki naj bi jih upoštevali
vsi medicinski laboratoriji. Vsak laboratorij mora kritične rezultate in
preiskave najprej določiti, nato opredeliti postopek njihovega posredovanja
osebju, odgovornemu za bolnika, ter postopke nenehno preverjati. Tako kot
je izjemno pomembno, da na kritične izsledke opozorimo osebje, ki bolnika
obravnava, prepogosto poročanje o vrednostih, ki v kliničnem kontekstu niso
skrb vzbujajoče, lahko vodi v poplavo nepomembnih informacij, posledično pa
v spregled resnično kritičnih. Zato je pomembno, da so kritične vrednosti in
najdbe zelo premišljeno opredeljene.
Mednarodno priporočene vrednosti za poročanje kritičnih rezultatov za krvno
sliko so navedene v spodnji tabeli. Delovna skupina Slovenskega združenja za
klinično kemijo in laboratorijsko medicino je priporočila uporabo podobnih
vrednosti, pri čemer je izpustila zgornje vrednosti za nevtrofilce in trombocite
(http://www.szkklm.si/assets/images/upload/Kriticne_vrednosti_avtorji.pdf).
Te vrednosti so dobro izhodišče za vsak laboratorij, da jih dokončno doreče z
naročniki preiskav.
Odločitvene vrednosti za številčne vrednosti parametrov krvne slike
Parameter

Spodnja kritična vrednost

Zgornja kritična vrednost

Levkociti (*109/L)

1

100

Nevtrofilci (*10 /L)

0,5

50

Hemoglobin (g/L)

70

200

Trombociti (*109/L)

20

1000

9

Odstopanje citarnih vrednosti v hemogramu, še posebej če so te kritične, narekuje
mikroskopski pregled krvnega razmaza. Še večkrat pa je mikroskopski pregled
potreben zaradi t. i. sumljivih opozoril, ki jih izda hematološki analizator. Pregled
razmaza lahko razkrije najdbe, ki še bolj dosledno zahtevajo neposredno predajo
6

informacije napotnemu zdravniku, ker so neposredno povezane z nekaterimi
nujnimi stanji, ki so navedena tudi v spodnji tabeli. Kritične najdbe v krvni sliki
so povezane s tako resnimi stanji, da naj njihovega nabora laboratoriji ne bi
spreminjali.
Kritične najdbe v krvnem razmazu in z njimi povezana nujna stanja
Najdba

Celična vrsta

Pogoj

Povezano stanje

blasti

levkocitna

vedno

akutna levkemija

promielociti

levkocitna

najdba brez sklenjenega
pomika v levo

akutna promielocitna
levkemija

plazmatke

levkocitna

>20 %

plazmacelična levkemija

shizociti

eritrocitna

>1 % ob trombocitopeniji
in anemiji

trombotična
mikroangiopatija

paraziti

eritrocitna, levkocitna
in ekstracelularno

vedno

malarija in druge okužbe

bakterije

levkocitna in
ekstracelularno

vedno

sepsa

Za vse kritične vrednosti in najdbe velja, da ni vsaka vrednost, ki močno odstopa
od okvirnih referenčnih meja, tudi kritična. Ključno je namreč, v kakšnem
kliničnem kontekstu se vrednost pojavi. Ker v laboratoriju razpolagamo z
omejenim naborom informacij o bolniku, si pomagamo s pogojem, da odstopanje
zaznamo pri bolniku prvič. Pojem »prvič« vključuje odstopanja pri bolniku,
ki ga predhodno še nismo obravnavali, ali če pri znanem bolniku rezultat za
isti parameter predhodno še ni odstopal. Enako obravnavamo odstopanja,
ki se pojavijo po preteku določenega časa (npr. tri mesece). Laboratoriji sami
preverjajo vse navedene pogoje, dodatno pa z ustreznimi programskimi orodji
lahko opredelijo tudi dopustne oziroma kritične odmike od predhodnih vred
nosti (preverjanja delta). Vsaka vrednost, ki jo laboratorij sporoča kot kritično,
mora biti predhodno laboratorijsko preverjena z vsemi predpisanimi postopki.
Zelo pomembno je, da naročniki preiskav razumejo, zakaj jih laboratorijsko
osebje obvešča o posameznih rezultatih preiskav. Tako se lahko določi zanesljiva
komunikacijska pot, ki omogoča kar najhitrejše ukrepanje ob urgentnih stanjih.
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Huda anemija

Huda anemija

Irena PRELOŽNIK ZUPAN

Mikrocitna anemija

Anemija kot urgentno stanje in pri kritično bolnih
Definicija. Svetovna zdravstvena organizacija je opredelila anemijo kot
koncentracijo hemoglobina (Hb) manjšo od 120 g/L (Ht <36 %) pri ženskah in
manjšo od 130 g/L (Ht <39 %) pri moških. Anemija je pogosta najdba pri kritično
bolnih. Je eden od znakov bolezni in nikoli ni normalno stanje. Pojavi se pri do
80 % pri bolnikih v intenzivnih enotah in kar 50–70 % jih ima ob sprejemu raven
Hb manjšo od 90 g/L. Zmanjšano oksigenacijo tkiv še posebej težko prenašajo
bolniki, ki so kakor koli kardiorespiratorno ogroženi. Pri kritično bolnem je
anemija običajno posledica več dejavnikov: vnetje, izguba krvi, okvara ledvic
in neoptimalen prehranski vnos. Pomembno je preučiti vzroke, na katere je
možno vplivati in ki jih je mogoče zdraviti.
Anamneza. Težave so odvisne od hitrosti nastanka anemije. Najpogostejši
vzrok akutne anemije so krvavitve po poškodbah, krvavitve iz prebavil, sečil,
rodil, vključno s krvavitvami po porodu. Manj pogosti vzroki akutne anemije so
lahko hitra hemoliza ob aplastični krizi, avtoimunska hemolitična anemija ali
diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK). Ker se telo ne prilagodi, tako hitro
nastaneta v telesu hipovolemija in hipoksija. Kronična anemija nastopi počasi,
lahko je posledica primarne bolezni kostnega mozga z zmanjšano proizvodnjo
eritrocitov, lahko gre za počasno izgubo krvi ali hemolitično anemijo ali pa za
zavoro eritropoeze zaradi vnetnih dejavnikov, pri bolnikih z akutnimi in kroničnimi
vnetnimi boleznimi. Telo se na počasen padec ravni Hb prilagodi. Tako običajno
prevladujejo težave ob osnovni kronični bolezni, ki je pripeljala do anemije.
Klinična slika. Znaki in simptomi anemije so odvisni od stopnje in hitrosti
nastanka anemije. Pomembni sta potreba po kisiku in osnovna bolezen, ki
pogojuje anemijo. Simptomi so blagi ali jih ni, kadar anemija nastane počasi,
saj telo uporabi prilagoditvene mehanizme. Bledica kože in sluznic ostaja
najpomembnejši znak anemije. Pri hitrem nastanku anemije ali če je ta
huda in preseže vse prilagoditvene mehanizme v telesu, se pojavijo njeni
splošni simptomi, ki jih lahko razvrstimo po organskih sistemih: - srce in
ožilje: palpitacije, dispneja, stenokardija, klavdikacija. Simptomi so posledica
povečanja minutnega volumna srca, saj srce poskuša večkrat poslati po telesu
rdeče krvne celice, da bi zadostilo potrebi tkiv in celic po kisiku; - osrednje
živčevje in mišičje: glavobol, vrtoglavica, zvonjenje v ušesih, zaspanost, slaba
koncentracija, hitra utrudljivost in splošna šibkost; -slaba prekrvljenost prebavil
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Krvna slika Vzorec: kri
Krvna slika (analizator)
Preiskava
Izsledek
Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]
4,70
Nevtrofilci [109/L]
2,3
9
Limfociti [10 /L]
1,9
Monociti [109/L]
0,4
9
Eozinofilci [10 /L]
0,1
Bazofilci [109/L]
0,0
Eritroblasti [109/L]
0,0
Nevtrofilci [%]
48,3
Limfociti [%]
40,6
Monociti [%]
8,4
Eozinofilci [%]
1,9
Bazofilci [%]
0,8
Eritroblasti [Št/100 Lkc]
0,0
Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]
L
76
Hematokrit [/]
L
0,260
Eritrociti [1012/L]
4,47
MCV [fL]
L
58,3
MCH [pg]
L
17,1
MCHC [g/L]
L
294
RDW [%]
H
21,2
Retikulociti [109/L]
142,0
Retikulociti [%]
H
3,18
Trombocitna krvna slika
Trombociti [109/L]
257
MPV [fL]
7,8
PDW [%]
17,3

Ref. vr.
4,00 - 10,00
1,50 - 7,40
1,10 - 3,50
0,21 - 0,92
0,02 - 0,67
0,00 - 0,13

120 - 150
0,36 - 0,46
3,80 - 4,80
83,0 - 101,0
27,0 - 32,0
315 - 345
11,6 - 14,0
20 - 100
0,5 - 2,5

Diferencialna krvna slika
Preiskava
Izsledek
blasti [%]
0
promielociti [%]
0
mielociti [%]
0
metamielociti [%]
0
paličasti nevtrofilci [%]
0
segmentirani nevtrofilci [%]
49
eozinofilci [%]
3
bazofilci [%]
0
limfociti [%]
46
promonociti [%]
0
monociti [%]
2
plazmatke [%]
0
Eritroblasti [/]
0
Absolutne vrednosti (mikroskop)
nevtrofilci [109/L]
2,3
eozinofilci [109/L]
0,14
limfociti [109/L]
2,16
monociti [109/L]
0,09

157 - 384
6,5 - 11,6
11,0 - 16,9
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Irena PRELOŽNIK ZUPAN:
Huda anemija

zaradi prerazporeditve krvnega obtoka: izguba teka, slabost, napenjanje,
zaprtje ali driska; - spolni organi pri hudi anemiji: motnje menstrualnega cikla,
amenoreja, menoragija, izguba libida ali potence.
Diagnostika. Za opredelitev opravimo natančen razgovor z bolnikom, klinični
pregled in osnovno laboratorijsko testiranje. Sprva se usmerimo v najbolj
pogoste vzroke anemij: ali bolnik krvavi, ali so prisotni znaki hemolize, ali gre za
pomanjkanje železa, vitamina B12, folne kisline, ali gre za zavoro kostnega mozga.
Osnovna preiskava pri diagnostiki anemije je krvna slika. Iz nje razberemo raven
hemoglobina, hematokrit, število in velikost eritrocitov. Iz eritrocitnih indeksov
se orientiramo v smeri morfološke razdelitve anemij. Število retikulocitov
nam poda informacijo o eritropoetični aktivnosti kostnega mozga. Natančno
pregledamo tudi levkocitno in trombocitno krvno sliko. Izkušen laboratorijski
tehnik opravi še natančen pregled krvnega razmaza in nas opozori na
pomembne podrobnosti, ki jih samodejni analizator ne zazna. Pozorni smo na
spremembe velikosti eritrocitov, vsebnost hemoglobina, pojav shizocitov … Ob
pomanjkanju B12 se pojavijo hipersegmentirani nevtrofilci v razmazu krvi.
Slika na strani 9 nam prikazuje izolirano mikrocitno anemijo ob pomanjkanju
železa, na sliki na strani 11 pa ob hudi anemiji vidimo še hudo trombocitopenijo
in pojav shizocitov v razmazu krvi, ki nam kažejo mikroangiopatično dogajanje.
Sledijo ostale laboratorijske preiskave, s katerimi natančneje opredelimo anemijo.
Zdravljenje. Pri hemodinamsko stabilnem bolniku se držimo pravila, da zdravimo
osnovno bolezen, ki je povzročila anemijo, temu pa kasneje dodamo še ciljano
zdravljenje anemije, če ugotovimo pomanjkanja. Pri hemodinamsko nestabilnem
bolniku, zlasti po akutni krvavitvi, pa je osnovna odločitev zdravnika na urgentnem
oddelku, ali bolnik potrebuje takojšnjo transfuzijo koncentriranih eritrocitov
ali ne. Odločitev ni vedno preprosta. Upoštevamo mogoč prenos patogenov s
transfuzijo krvnih pripravkov in mogoče neželene sopojave zdravljenja z njimi. Ni
enotnega pristopa in enotnih priporočil kako postopiti in pri kateri koncentraciji
hemoglobina se odločamo za transfuzijo eritrocitov. Pomembne so izkušnje
zdravnika in njemu lasten »razum«, ki preseže številke. Vedno ocenimo začetno
koncentracijo hemoglobina in hemodinamske parametre bolnika. Normocitoza
v krvni sliki je lahko značilna za akutno krvavitev, vnetno bolezen. Mikrocitoza
kaže na kronično krvavitev ali talasemijo minor, makrocitoza pomanjkanje
vitaminov B12, folne kisline, mielodisplastični sindrom, bolezni jeter in ščitnice.
Opredelimo in zdravimo dodatno motnjo hemostaze, ocenjujemo potrebo po
dodatnih diagnostičnih posegih. Ko se odločimo za transfuzijo, koncentriranih
eritrocitov ne nadomeščamo prehitro (vazodilacija, odstranitev fibrinskega
čepa, redčenje faktorjev strjevanja krvi …) Upoštevamo restriktivni model
nadomeščanja eritrocitov.
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Huda anemija

Trombotična mikroangiopatija
Krvna slika Vzorec: kri
Krvna slika (analizator)
Preiskava
Izsledek
Ref. vr.
Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]
5,70
4,00 - 10,00
Nevtrofilci [109/L]
3,8
1,50 - 7,40
9
Limfociti [10 /L]
1,3
1,10 - 3,50
Monociti [109/L]
0,5
0,21 - 0,92
9
Eozinofilci [10 /L]
L
0,0
0,02 - 0,67
Bazofilci [109/L]
0,0
0,00 - 0,13
Eritroblasti [109/L]
0,0
Nevtrofilci [%]
66,5
Limfociti [%]
23,5
Monociti [%]
9,0
Eozinofilci [%]
0,7
Bazofilci [%]
0,3
Eritroblasti [Št/100 Lkc]
0,0
Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]
L
71
120 - 150
Hematokrit [/]
L
0,194
0,36 - 0,46
Eritrociti [1012/L]
L
2,31
3,80 - 4,80
MCV [fL]
83,8
83,0 - 101,0
MCH [pg]
30,7
27,0 - 32,0
MCHC [g/L]
H
366
315 - 345
RDW [%]
14,3
11,6 - 14,0
Retikulociti [109/L]
102,3
20 - 100
Retikulociti [%]
H
4,42
0,5 - 2,5
Trombocitna krvna slika
Trombociti [109/L]
L
7
157 - 384
MPV [fL]
8,1
6,5 - 11,6
PDW [%]
16,2
11,0 - 16,9
Ostale citološke preiskave
Preiskava
Izsledek
Shizociti [%]
3,0
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Hemolitična anemija

Hemolitična anemija

Karla RENER
Krvna slika pri bolniku s
hemolitično anemijo

Uvod. Hemoliza označuje prezgoden razpad eritrocitov. Ta je lahko posledica
napake v samem eritrocitu ali zunanjih dejavnikov, na primer protiteles.
Avtoimuna hemolitična anemija je posledica nastanka protiteles, usmerjenih
na antigene na površini eritrocitov. Je lahko samostojna bolezen (idiopatska
ali primarna) ali pa se pojavi med katero drugo boleznijo (simptomatska ali
sekundarna). V ozadju tako vedno iščemo morebiten sprožilni dejavnik, kot
so rakave bolezni, okužbe, zdravila, sistemske bolezni veziva. Hemoliza je
povezana z večjo nagnjenostjo k trombotičnim zapletom.
Avtoimuna hemolitična anemija je urgentno stanje, pri katerem bolnik lahko
v kratkem času razvije hudo stopnjo anemije. Kaže se z normocitno anemijo z
retikulocitozo (pri hudi retikulocitozi z makrocitno), indirektno bilirubinemijo,
zvišanim LDH, znižanim haptoglobinom in pozitivnim Coombsovim testom.
Vrednosti levkocitov in trombocitov so praviloma normalne ali zvišane.
Anamneza. Bolnik navaja simptome slabokrvnosti, kot so utrujenost, zadihanost,
bledico, vrtoglavico, hiter utrip srca, zlatenico. Pridružene ima lahko simptome
in znake okužbe, rakave bolezni. Pomembna je anamneza prejemanja zdravil.
Klinični pregled. Značilne spremembe so zlatenica, bledica, utrujenost, slabo
počutje, tahikardija, temen urin, povišana telesna temperatura, drugi simptomi
in znaki okužbe. Kadar je anemija hude stopnje, so bolniki lahko letargični,
zmedeni, dispnoični in imajo znake srčnega popuščanja. Stanje lahko vodi v
smrt. Bolniki imajo lahko povečano vranico.
Diagnostika. Krvna slika z diferencialno krvno sliko, retikulociti, shizociti,
indirektni/direktni bilirubin, LDH, Coombsov direktni in indirektni test,
haptoglobin, hemosiderin v sedimentu urina. Značilni izvidi so podani v tabeli
na sosednji strani.
Nujno zdravljenje. Metilprednizolon 1 mg/kg telesne teže, nadomeščanje folne
kisline in železa. Zdravljenje s koncentriranimi eritrociti v primeru hemolize
eritrocitov ni kontraindicirano, uporabljamo ga v primeru hude anemije.
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Krvna slika (analizator)
Preiskava
Izsledek Ref. vr.
Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]
H 17,14 4,00 - 10,00
Nevtrofilci [109/L]
H 11,81 1,50 - 7,40
Limfociti [109/L]
H 4,06 1,10 - 3,50
9
Monociti [10 /L]
H 1,09 0,21 - 0,92
Eozinofilci [109/L]
0,03 0,02 - 0,67
9
Bazofilci [10 /L]
0,03 0,00 - 0,13
Nezreli granulociti [109/L]
0,12
Eritroblasti [109/L]
0,4
Nevtrofilci [%]
68,8
Limfociti [%]
23,7
Monociti [%]
6,4
Eozinofilci [%]
0,2
Bazofilci [%]
0,2
Nezreli granulociti [%]
0,7
Eritroblasti [Št/100 Lkc]
2,3
Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]
L
76
120 - 150
Hematokrit [/]
L 0,232 0,36 - 0,46
Eritrociti [1012/L]
L 2,13 3,80 - 4,80
MCV [fL]
H 108,9 83,0 - 101,0
MCH [pg]
H 35,7 27,0 - 32,0
MCHC [g/L]
328
315 - 345
RDW [%]
H 26,8 11,6 - 14,0
Retikulociti [109/L]
H 638,8 20 - 100
Retikulociti [%]
H 29,99 0,5 - 2,5
Ret - He [pg]
H 36,3
28 - 35
Hypo He [%]
0,6
< 2,7
Trombocitna krvna slika
Trombociti [109/L]
301
157 - 384
MPV [fL]
9,9
9,8 - 12,6
PDW [%]
L
9,5 11,0 - 16,9
Ostale citološke preiskave
Preiskava
Izsledek
Shizociti [%]
0

Biokemični izvidi pri bolniku
s hemolitično anemijo
Preiskava
S-Glukoza
S-Sečnina
S-Kalij
S-Natrij
S-Klorid
S-Kalcij
S-Fosfat anorg.
S-Cel.CO2
S-Kreatinin
oGF (CKDEPI)/1,73 m2
S-Urat
S-Bilirubin cel.
S-Bilirubin dir.
S-Proteini
celokupni
S-Albumin
S-A. Fosfataza
S-AST
S-ALT
S-gama-GT
S-LDH
S-Železo (III)
S-CRP

Biokemična analiza
Izsledek Enote
Ref. vr.
H
7,1 mmol/L 3,6 - 6,1
6,5 mmol/L 2,8 - 7,5
4,2 mmol/L 3,8 - 5,5
139 mmol/L 135 - 145
H
110 mmol/L 95 - 105
H 2,67 mmol/L 2,10 - 2,60
1,1 mmol/L 0,80 - 1,40
L
22 mmol/L 24 - 32
50
µmol/L 44 - 97
nad 90
390
H
75
H
13

H

H
H

mL/min
µmol/L 150 - 480
µmol/L
do 17
µmol/L
do 5

67
g/L
65 - 80
43
g/L
32 - 55
1,34 µkat/L do 1,74
0,96 µkat/L do 0,52
0,44 µkat/L do 0,56
0,36 µkat/L do 0,63
20,45 µkat/L do 4,12
25,2 µmol/L 10,7 - 28,6
8
mg/L
0-5
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Zapleti po transfuziji krvnih pripravkov:
koncentrirani eritrociti (KE), trombocitna
plazma (TP) in sveža zmrznjena plazma (SZP)

Zapleti po transfuziji krvnih pripravkov

Samo ZVER

Uvod. Koncentrirani eritrociti (KE), trombocitna plazma (zlitje in afereza; TZ
in TA) in sveža zmrznjena plazma (SZP) so najpogosteje uporabljani krvni
pripravki. Neželeni sopojavi, vezani na njihovo uporabo, so podobni, zato jih
opisujemo skupaj.
Anamneza. Vedno povprašamo prejemnika o alergijah in ali je že prejemal krvne
pripravke. Večina neželenih dogodkov se pojavi takoj po začetku zdravljenja
s krvnimi pripravki oziroma med samo transfuzijo. Pravil ni in težave lahko
nastanejo v 24 urah po zaključenem zdravljenju s krvnim pripravkom.
Najpogosteje gre za alergije, kožni izpuščaj v obliki urtike, astmo.
Klinični pregled. Klinični pregled je usmerjen v iskanje vzroka težavam. Iščemo
znake motenega delovanja dihal, obtočil, anafilaksije, kožnih alergij. Pogosto
opravimo rentgensko sliko pljuč. Najbolj nevarne in pogoste transfuzijske
reakcije so:

Akutna hemolitična transfuzijska reakcija je posledica hemolize transfun
diranih neskladnih eritrocitov. Vzrok je napaka medicinskega osebja, vezana na
kasnejšo transfuzijo krvnega pripravka. Značilne so vročina, mrzlica, ledvena
bolečina, dispneja, ki jo spremlja bolečina v prsih, nemir, in v hudih primerih
tudi hipotenzija, odpoved ledvic, šok in smrt. Hemoliza v povezavi s transfuzijo
krvi lahko nastopi tudi pri onesnaženju krvi z bakterijami, ali pa če so eritrociti
izpostavljeni nizkim ali visokim temperaturam, pod 6 °C ali nad 42 °C.
Pozna hemolitična transfuzijska reakcija. Več dni ali celo tednov po transfuziji
pri bolnikih, ki so alosenzibilizirani zaradi predhodnega zdravljenja s krvjo
ali ob nosečnosti. Reakcija je pogosto klinično tiha in težave blage: vročina,
mrzlica, zlatenica. Hemoglobinurija je redka, ker je hemoliza ekstravaskularna.
Pojavnost dogodka je 1/5.000 do 11.000 transfuzij. Pri prihodnjih transfuzijah
krvi eritrociti ne smejo vsebovati za hemolizo odgovornega antigena, tudi če
prejemnik nima več zaznavnih protiteles zanj. Tak bolnik bi zato moral imeti
posebno izkaznico z ustreznimi podatki.
Anafilaktična reakcija. Lahko nastopi že po minimalni količini transfundirane
krvi. Vzrok so prejemnikova protitelesa IgE, usmerjena proti transfundiranim
antigenom. Klinični znaki so enaki kot pri anafilaksiji zaradi drugih vzrokov.
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Blaga alergična transfuzijska reakcija s koprivnico je pogosta in ne napreduje
v anafilaktično reakcijo. Gre za lokaliziran eritem, srbenje, koprivnico. Je
posledica sproščanja histamina in drugih alergogenih mediatorjev.
Nekardiogeni pljučni edem po transfuziji krvnih pripravkov (angl. TRALI/
transfusion related acute lung injury) nastane v več kot 85 % primerov zaradi
darovalčevih protiteles proti nevtrofilnim granulocitom in/ali antigenom
sistema HLA prejemnika; le v 5 % velja obratno, v 10 % primerov pa protiteles ni
mogoče odkriti. Dogajanje v pljučnem krvnem obtoku onemogoča oksigenacijo
krvi. Težave se pogosto začnejo v prvih 2 urah po začetku transfuzije, lahko
tudi kasneje, šele po šestih urah. Gre za dihalno stisko, ki se kaže z enakimi
kliničnimi znaki kot pri akutnem kardiogenem pljučnem edemu, zato tudi
zdravimo enako. V večini primerov bolnikove težave po prekinitvi transfuzije
izzvenijo v 48–96 urah. Zaplet je redko prepoznan in se lahko v 5–8 % konča s
smrtjo.
Preobremenitev krvnega obtoka s transfuzijo krvnih pripravkov/hipervole
mija. Ta se kaže s povečanim osrednjim venskim tlakom in z znaki srčnega
popuščanja. Klinični znaki in zdravljenje so enaki kot pri kardiogenem pljučnem
edemu, edino manj burni.
Reakcija presadka proti gostitelju po transfuziji krvnega pripravka je redek
zaplet. Zaznamo ga po transfuziji krvnih pripravkov pri imunsko pomanjkljivih
bolnikih, kot so bolniki po presaditvi krvotvornih matičnih celic in
presaditvah solidnih organov, sindromih imunske pomanjkljivosti, zdravljeni
s protilimfocitnim imunoglobulinom, pri bolnikih zdravljenih z nukleozidnimi
analogi (fludarabin, pentostatin, kladribin ...). Zaplet je praviloma smrten in
po klinični sliki enak kot pri zdravljenju z alogenično PKMC, preprečimo ga
z obsevanjem krvnih pripravkov z ionizirajočimi žarki v odmerku 2500 cGy.
Trombocitne pripravke lahko po dodatku psoralena obsevamo z UVA žarki.
Bakterijska kontaminacija in sepsa se lahko pojavi več ur po transfuziji
krvnega pripravka. Če premedikacija vključuje antipiretike in kortikosteroide,
je klinična slika lahko zabrisana. Značilni so povečana telesna temperatura
z mrzlico, slabost, bruhanje, hemoliza, dihalna in cirkulacijska odpoved.
Pogosto gre lahko pri bolniku samo za nejasno onemoglost in hitro nastalo
15
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nemoč. Vzrok so neprepoznane bakteriemije pri darovalcu ali pa bakterijska
kontaminacija na mestu odvzema krvi KMC. Najpogostejši povzročitelji
sepse po transfuziji eritrocitov so iz rodu Yersinia in Pseudomonas, saj lahko
preživijo nizke temperature hranjenja eritrocitov. Ker so trombociti hranjeni
na sobni temperaturi, so pogoji za bakterijsko rast ugodnejši kot pri eritrocitih.
Najpogostejši povzročitelji so stafilokoki in propionibakterije. Vse navedeno
upoštevamo pri empirični izbiri antibiotičnega zdravljenja.

Pri hemolizi takoj prekinemo transfuzijo krvi, vzdržujemo telesne funkcije in z
infuzijo tekočine vzdržujemo diurezo nad 100 ml/uro. Spremljamo krvno sliko,
biokemične kazalce.

Potransfuzijska purpura. Označuje jo huda trombocitopenija po transfuziji
krvnih pripravkov. Nastopi nenadoma, teden do tri tedne po transfuziji.
Izzveni sama po sebi v nekaj tednih. Zaplet je posledica tvorbe protiteles proti
trombocitnim antigenom.
Hipotenzivna reakcija po transfuziji krvi. Prehoden padec krvnega tlaka,
ki izzveni, ko transfuzijo krvi prekinemo. Težavo povezujejo z aktivacijo
sistema bradikinina, zlasti pri bolnikih, ki prejemajo zaviralce angiotenzinske
konvertaze (inhibitorje ACE).

Če je reakcija blaga, lahko počasi s transfuzijo nadaljujemo. Pred ponovnimi
transfuzijami krvnih pripravkov lahko preventivno prejemniku damo anti
histaminik in kortikosteroid.
TRALI zdravimo enako kot kardiogeni pljučni edem.
Volumsko preobremenitev zaradi transfuzije krvnih pripravkov preprečimo s
počasnejšo hitrostjo transfuzije 1–4 ml/kg telesne teže/uro in s predpripravo
prejemnika z diuretiki.
Če sumimo na okužbo, sepso ob transfuziji krvnega pripravka, potem ustavimo
transfuzijo in odredimo ustrezne mikrobiološke preiskave in zdravljenje.
Pomemben zaščitni ukrep je, da bolnik prejme transfuzijo krvnega pripravka v
štirih urah.

Vročinska nehemolitična transfuzijska reakcija, porast telesne temperature za
več kot 1 °C v neposredni povezavi s transfuzijo krvnega pripravka. Diagnozo
potrdimo, ko izključimo druge vzroke. Prejemnikova protitelesa nastanejo
proti darovalčevim levkocitnim ali trombocitnim antigenom, citokini, ki se
kopičijo v transfuzijski vrečki med hranjenjem pripravka in/ali pirogene snovi,
ki se pasivno prenesejo ob transfuziji. Reakcija je pogostejša po transfuziji
trombocitov kot eritrocitov ali SZP.
Prenos okužb. V ZDA je prenos okužbe z virusom HIV 1/2.000.000 do 1/3.000.000
transfuzij. Presejalne preiskave še za viruse hepatitisa A, B, C, HIV, HTLV (humani
T-limfotropni virus) 1 in 2, WNV (angl. West Nile virus), Treponeme pallidum. S
krvjo se prenesejo paraziti malarije, babeoza, T. cruzi in lišmanioza. Presejalnih
preiskav za prionske bolezni ni.
Diagnostika. Če obstaja sum na transfuzijsko reakcijo, je treba transfuzijo krvi
takoj ustaviti, obvestiti transfuzijski oddelek in shraniti vzorce krvnih priprav
kov. Vse skupaj sodi v okvir hemovigilance in prijave neželenih sopojavov so še
vedno sorazmerno redke.
Nujno terapevtsko ukrepanje. Ker se večina transfuzijskih reakcij pojavi v
prvih 15 minutah zdravljenja, lahko s skrbnim spremljanjem vitalnih znakov
preprečimo resne posledice. Ločimo hemolitične oziroma nehemolitične ter
akutne in pozne transfuzijske reakcije.
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Njetočka GREDELJ ŠIMEC
Prisotna anizocitoza trombocitov
Krvna slika (analizator)

UVOD. Eritrocitozo označuje raven hemoglobina nad 160 g/L za ženske in
nad 165 g/L za moške. Ob tem je hematokrit nad 0,49 za žensko in nad 0,48 za
moškega. Bolniki, ki imajo hematokrit nad 0,60, bolečino v prsih ali nevrološko
prizadetost, morajo biti obravnavani takoj. Eritrocitoza je lahko relativna ali
absolutna. Relativna je posledica hemokoncentracije, absolutna pa je lahko
primarna in sekundarna.

Preiskava

Pri primarni eritrocitozi gre za pravo policitemijo (PRV). Gre za klonsko bolezen
krvotvorne matične celice in posledično povečano nastajanje eritrocitov. Velik
del bolnikov ima sočasno levkocitozo in/ali trombocitozo. Značilna je mutacija
JAK 2 V617F.

Eozinofilci [109/L]

Sekundarna eritrocitoza je posledica reaktivne eritrocitoze. Ta je najpogosteje
posledica kronične hipoksije in avtonomnega nastajanja eritropoetina. Gre za
pljučne bolnike, kadilce, bolnike s spalno apnejo, z boleznijo ledvic (policistična
ledvica, stenoza ledvične arterije, tumorji), bolnike s prirojenimi srčnimi hibami,
v sklopu paraneoplastičnega sindroma. Eritrocitoza je lahko posledica jemanja
androgenov, anabolnih steroidov in eritropoetina.
ANAMNEZA. Del bolnikov nima težav in eritrocitozo najdemo naključno.
Drugi imajo težave zaradi sindroma hiperviskoznosti: občutka polne glave,
glavobolov, motnje vida, slabega spomina, zvonjenja v ušesih, vrtoglavice,
povečanega krvnega tlaka, dispneje, pljučnega edema, koronarnega sindroma,
upočasnjenosti. Bolečina v prsih ali trebuhu je lahko posledica hiperviskoznosti
ali tromboemboličnega dogodka. Bolniki s PRV imajo povečano tveganje za
tromboze in krvavitve (epistaksa, hematurija …). Arterijske tromboze (srčni
infarkt in CVI) so pogostejše od venskih. Med venskimi trombozami so pogoste
tromboze abdominalnih ven (sindrom Budd-Chiari, portalna, splenična ali
mezenterialna tromboza). Če je povečana vranica, ima bolnik občutek polnosti
v trebuhu, težko jé, hujša, ima nočna potenja, nenadne ostre bolečine v predelu
vranice, ki lahko pomenijo njen infarkt ... Značilna je srbečica kože, ki je bolj
izrazita po umivanju s toplo vodo. Manjše število bolnikov ima eritromelalgijo,
to je močna bolečina in cianoza konic prstov rok in nog. Eritromelalgija je
posledica mikrotromboz na ravni mikrocirkulacije.

Izsledek
Levkocitna krvna slika

Levkociti [109/L]

H

13,78

4,00 - 10,00

Nevtrofilci [10 /L]

H

9,18

1,50 - 7,40

2,42

1,10 - 3,50

9

Limfociti [10 /L]
9

Monociti [10 /L]

H

9

Bazofilci [109/L]

H

1,28

0,21 - 0,92

0,48

0,02 - 0,67

0,34

0,00 - 0,13

Nezreli granulociti [10 /L]

0,08

Eritroblasti [10 /L]

0,00

Nevtrofilci [%]

66,5

Limfociti [%]

17,6

Monociti [%]

9,3

9

9

Eozinofilci [%]

3,5

Bazofilci [%]

2,5

Nezreli granulociti [%]

0,6

Eritroblasti [Št/100 Lkc]

0,0

Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]

H

226

120 - 150

Hematokrit [/]

H

0,705

0,36 - 0,46

Eritrociti [10 /L]

H

8,6

3,80 - 4,80

MCV [fL]

82

83,0 - 101,0

MCH [pg]

26,3

27,0 - 32,0
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MCHC [g/L]

321

315 - 345

18,6

11,6 - 14,0

Retikulociti [109/L]

115,8

20 - 100

Retikulociti [%]

1,33

0,5 - 2,5

Ret - He [pg]

26,3

28 - 35

Hypo He [%]

1,5

< 2,7

RDW [%]

H

Trombocitna krvna slika
Trombociti [10 /L]
9

H

422
9,1

9,8 - 12,6

L

10,8

11,0 - 16,9

MPV [fL]
PDW [%]

18

Ref. vr.

157 - 384
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KLINIČNI PREGLED. Izstopa rdečica obraza, lahko akrocianoza, modrice, polne
vratne žile. Povečani so jetra in vranica. Lahko so prisotni klinični znaki žilnih
tromboz.

Prava policitemija z levkocitozo in trombocitozo

DIAGNOZA. Diagnozo PRV postavimo na osnovi krvne slike, potem ko izključimo
vse razloge za sekundarno eritrocitozo. Potrdimo jo tako, da potrdimo JAK2 V617F
mutacijo ali variantno mutacijo na 12. aksonu. Osnovne preiskave so: krvna slika,
raven eritropoetina v serumu, PAAK, biokemija, mutacija JAK2 V617F, preiskave
kostnega mozga in UZ trebuha. Pozanimamo se o spalni apneji ...
NUJNO TERAPEVTSKO UKREPANJE. Bolnike s trebušno bolečino, s klinično
sliko eritromelalgije, z grozečo trombozo ali tiste, ki imajo Ht nad 0,60, zdravimo
takoj z venepunkcijami in primerno hidriramo. Pri venepunkciji odvzamemo
300–500 ml krvi in zdravimo/ponavljamo, dokler raven Ht ni pod 0,45 pri
moškem oziroma 0,42 pri ženski. Cilj je pri bolniku zamejiti eritropoezo s
pomanjkanjem železa. Če to samo z venepunkcijami ni mogoče, dodamo
citoredukcijsko zdravljenje, praviloma hidroksiureo, lahko tudi interferon.

Krvna slika (analizator)
Preiskava

Izsledek

Diferencialna krvna slika
Ref. vr.

Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]

Preiskava

Izsledek

blasti [%]

0

9,17

4,00 - 10,00

promielociti [%]

0

Nevtrofilci [10 /L]

H

7,68

1,50 - 7,40

mielociti [%]

0

Limfociti [10 /L]

L

0,82

1,10 - 3,50

metamielociti [%]

0

9

9

Monociti [10 /L]

0,41

0,21 - 0,92

paličasti nevtrofilci [%]

0

Eozinofilci [109/L]

0,05

0,02 - 0,67

segmentirani nevtrofilci [%]

84

0,15

0,00 - 0,13

eozinofilci [%]

0

9

Bazofilci [109/L]

H

Nezreli granulociti [10 /L]

0,06

bazofilci [%]

2

Eritroblasti [10 /L]

0,00

limfociti [%]

7

Nevtrofilci [%]

83,8

promonociti [%]

0

Limfociti [%]

8,9

monociti [%]

7

plazmatke [%]

0
0

9

9

Monociti [%]

4,5

Če obstoji sum na tromboembolični zaplet, ga je treba opredeliti in zdraviti. Ena
pogostejših težav je infarkt vranice, kjer je v ospredju močna bolečina pod levim
rebrnim lokom. Zdravimo simptomatsko.

Eozinofilci [%]

0,5

Bazofilci [%]

1,6

eritroblasti [Št/100 Lkc]

Nezreli granulociti [%]

0,7

mikromegakariociti [Št/100 Lkc]

Načeloma vsi bolniki s PRV z vrednostjo trombocitov nad 1000 x 10 /L prejemajo
majhne odmerke acetilsalicilne kisline (50–100 mg). Tudi eritromelalgijo
zdravimo z acetilsalicilno kislino in venepunkcijami.

Eritroblasti [Št/100 Lkc]

0,0

Hemoglobin [g/L]

H

190

Reaktivne vzroke za eritrocitozo zdravimo tako, da zdravimo osnovno bolezen.
Pri pljučnih bolnikih, ki imajo sindrom hiperviskoznosti ali raven Ht nad 0,56,
ohranjamo Ht med 0,50–0,52. Pri bolnikih s prirojeno cianotično srčno napako je
na mestu individualni pristop zdravljenja z venepunkcijami in tudi upoštevanje
odvzema volumna krvi ob tem in korekcija in preprečevanje pomanjkanja
železa.

Hematokrit [/]

H

Eritrociti [10 /L]

H

9

Absolutne vrednosti (mikroskop)
nezreli granulociti [109/L]

0,00

120 - 150

nevtrofilci [109/L]

7,70

0,588

0,36 - 0,46

eozinofilci [10 /L]

0

6,98

3,80 - 4,80

limfociti [10 /L]

0,64

MCV [fL]

84,2

83,0 - 101,0

monociti [10 /L]

0,64

MCH [pg]

27,2

27,0 - 32,0

Eritrocitna krvna slika
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MCHC [g/L]

323

315 - 345

17,4

11,6 - 14,0

Retikulociti [109/L]

82,4

20 - 100

Retikulociti [%]

1,18

0,5 - 2,5

Ret - He [pg]

28,8

28 - 35

Hypo He [%]

1,5

< 2,7

RDW [%]

H

9

9

9

Trombocitna krvna slika
Trombociti [10 /L]
9

H

691
9

9,8 - 12,6

L

10,2

11,0 - 16,9

MPV [fL]
PDW [%]

20

157 - 384
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Trombotična mikroangiopatija

Polona NOVAK
Številni shizociti (fragmentirani eritrociti)

Uvod. Trombotična mikroangiopatija (TMA) je življenje ogrožajoče stanje, ki ima
nezdravljena lahko več kot 90-odstotno smrtnost. Vzrok so strdki v kapilarah
in arteriolah, ki povzročajo porabno trombocitopenijo in hemolizo eritrocitov.
Klasični obliki TMA sta hemolitični uremični sindrom (HUS) in trombotična
trombocitopenična purpura (TTP). Pojavnost je približno 10 na milijon. Pri TTP
je znižana aktivnost ADAMTS13 – proteaze, ki cepi vWF velike multimere,
zato se ti kopičijo, povzročajo poškodbo endotelija in ishemijo organov. Dedna
oblika je redka. Pridobljena TTP je avtoimunska bolezen, saj pride do zmanjšane
aktivnosti encima zaradi avtoprotiteles. Pri HUS poškodbo endotelija povzroči
toksin šiga. Pri atipičnem HUS pride do TMA zaradi prekomerne aktivacije
komplementa.
Anamneza. Ne glede na različno etiologijo je klinična slika vseh sindromov
lahko zelo podobna. Zaradi TMA v črevesju je prvi simptom pogosto driska, ki
je lahko krvava, pogostejša je pri HUS kot pri TTP zaradi enterohemoragičnih
sevov E. Coli. Zaradi TMA v možganskem žilju pride do nevroloških simptomov,
od zmedenosti do kome. Bolniki lahko imajo ishemije v koronarnem žilju.
Zaradi TMA v ledvicah pride do simptomov akutne odpovedi ledvic, pogosteje
pri HUS kot pri TTP. Pri TTP pa so večinoma nižji trombociti kot pri HUS, lahko
so prisotne petehije, zato tudi ime purpura. Treba je preveriti anamnezo jemanja
zdravil, nosečnosti, tudi kontraceptivov. Bolniki imajo pogosto okužbe, kar je
lahko povod za nastanek protiteles pri TTP.
Klinični pregled. V statusu pogosto ugotavljamo močno splošno prizadetost,
vročino, zlatenico, ki je znak hemolitične anemije z visokim bilirubinom, bledico
kože, petehije, drisko, nevrološke izpade. Treba je pregledati tudi znake, ki bi
lahko povzročili TMA in so tumorske ali avtoimunske etiologije, ter pred izvidi
laboratorijskih preiskav pogledati klinične znake za diferencialno diagnozo,
saj do poškodbe endotelija in znakov TMA prihaja tudi pri diseminirani
intravaskularni koagulaciji, sklerodermi, maligni hipertenziji, antifosfolipidnem
sindromu, pri uporabi kalcinevrinskih inhibitorjev, sindromu HELLP.
Diagnostika. V krvni sliki so prisotni trombocitopenija, anemija, shizociti,
Coombsova testa sta negativna, prisotni so parametri hemolize – visok
indirektni bilirubin, retikulociti in LDH, nizek haptoglobin, testi hemostaze so
normalni. Potrebna je določitev aktivnosti ADAMTS13 antigena in protiteles,
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Krvna slika (analizator)
Izsledek
Ref. vr.
Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]
L 3,48 4,00 - 10,00
Nevtrofilci [109/L]
L 1,48
1,50 - 7,40
9
Limfociti [10 /L]
1,20
1,10 - 3,50
Monociti [109/L]
0,79
0,21 - 0,92
9
Eozinofilci [10 /L]
L 0,01
0,02 - 0,67
Bazofilci [109/L]
0,00
0,00 - 0,13
Nezreli granulociti [109/L]
0,00
9
Eritroblasti [10 /L]
0,00
Nevtrofilci [%]
42,5
Limfociti [%]
34,5
Monociti [%]
22,7
Eozinofilci [%]
0,3
Bazofilci [%]
0,0
Nezreli granulociti [%]
0,0
Eritroblasti [Št/100 Lkc]
0,0
Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]
L
105
120 - 150
Hematokrit [/]
L 0,305 0,36 - 0,46
Eritrociti [1012/L]
L 3,54
3,80 - 4,80
MCV [fL]
86,2 83,0 - 101,0
MCH [pg]
29,7
27,0 - 32,0
MCHC [g/L]
344
315 - 345
RDW [%]
H 14,9
11,6 - 14,0
Retikulociti [109/L]
53,5
20 - 100
Retikulociti [%]
1,51
0,5 - 2,5
Ret - He [pg]
33,9
28 - 35
Hypo He [%]
0,3
< 2,7
Trombocitna krvna slika
Trombociti [109/L]
L
6
157 - 384
MPV [fL]
8,9
9,8 - 12,6
PDW [%]
L
9,0
11,0 - 16,9
Ostale citološke preiskave
Preiskava
Izsledek
Shizociti [%]
2
Preiskava

Diferencialna krvna slika
Preiskava
Izsledek
blasti [%]
0
promielociti [%]
0
mielociti [%]
0
metamielociti [%]
0
paličasti nevtrofilci [%]
2
segmentirani nevtrofilci [%]
36
eozinofilci [%]
1
bazofilci [%]
0
limfociti [%]
45
promonociti [%]
0
monociti [%]
16
plazmatke [%]
0
eritroblasti [Št/100 Lkc]
0
mikromegakariociti [Št/100 Lkc]
Absolutne vrednosti (mikroskop)
nezreli granulociti [109/L]
0,00
nevtrofilci [109/L]
1,32
eozinofilci [109/L]
0,03
9
limfociti [10 /L]
1,57
monociti [109/L]
0,56
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Trombotična mikroangiopatija

celotne biokemije z ledvičnimi, jetrnimi parametri, troponinom. Ko posumimo
na TMA je potrebno iskanje vzroka, zato je odvzem krvi za testiranje pred prvo
plazmaferezo zelo pomemben. Treba je testirati beta HCG, virusne markerje,
alternativno pot komplementa, avtoimunske teste, tumorske markerje, blato na
toksin šiga.
Nujno terapevtsko ukrepanje. Pri TTP plazmafereza in terapija s kortikosteroidi
zmanjša smrtnost pod 10 %. S plazmaferezo začnemo takoj, ko ugotovimo
trombocitopenijo in anemijo s shizociti. Če gre za refraktarno TTP, je indicirana
terapija z rituksimabom. Pri HUS pa je potrebno podporno zdravljenje, v
primeru akutne odpovedi ledvic pa dializa. Če ne gre za življenje ogrožajočo
krvavitev, je transfuzija trombocitne plazme kontraindicirana. Če je v ospredju
ledvična prizadetost, aktivnost ADAMTS13 pa normalna, toksin šiga negativen,
lahko uvedemo ekulizumab. Pri okužbi z enterohemoragičnim sevom E. coli je
kontraindicirana uporaba antiperistaltikov.

Preiskave za oceno hemostaze
Preiskava

Izsledek

Ref. vr.

Enota

H

> 60

< 15

E/mL

P-ADAMTS-13 antigen

L

192

460 - 884

ng/mL

P-ADAMTS-13 aktivnost

L

0

58,0 - 106,0

%

Izsledek

Ref. vr.

Enota

6

150 - 410

109/L

0,96

0,70 - 1,20

1

P-Protitelesa na ADAMTS-13

Preiskave za oceno hemostaze
Preiskava
K- Trombociti

L

P-Protrombinski čas (PČ)
PČ-INR

1,00

P-Parcialni tromboplastinski čas (PTČ)
P-Fibrinogen (F-gen)

H

P-Trombinski čas (TČ)

29,2

24,0 - 35,5

s

6,24

1,80 - 3,70

g/L

13,7

13,0 - 16,0

s

P-D-dimer

H

0,348

< 0,242

mg/L

P-Etanol gel test

P

poz.

neg.

po E

Avtoimunska TTP
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Biokemična analiza
Preiskava
Izsledek Enote
S-Glukoza
5,5
mmol/L
S-Sečnina
6,8
mmol/L
S-Kalij
4,5
mmol/L
S-Natrij
142
mmol/L
S-Klorid
H
111
mmol/L
S-Kalcij
2,33
mmol/L
Korigirani Kalcij
2,21
mmol/L
S-Fosfat anorg.
1
mmol/L
29
mmol/L
S-Cel.CO2
S-Kreatinin
54
µmol/L
nad 90 mL/min
oGF (CKD-EPI)/1,73 m2
S-Urat
243
µmol/L
S-Bilirubin cel.
H
54
µmol/L
S-Bilirubin dir.
H
13
µmol/L
S-Proteini celokupni
69
g/L
S-Albumin
45
g/L
S-A. Fosfataza
0,99
µkat/L
S-AST
0,45
µkat/L
S-ALT
0,34
µkat/L
S-gama-GT
0,28
µkat/L
S-LDH
H 5,46
µkat/L
S-Železo (III)
H 37,6
µmol/L
S-TIBC
48,2
µmol/L
Sat. transferina
H
78
%
S-UIBC
L 10,6
µmol/L
S-Feritin
S-CRP
S-Prokalcitonin
S-ALFA FP
S-CA 125
S-CA 15-3
S-CA 19-9
S-CA 72-4
S-CEA
S-HCG

H

514
pod 5
0,07
1,9
6,3
12,2
3,2
1
2,1
3

µg/L
mg/L
µg/L
kU/L
kU/L
kU/L
kU/L
kU/L
µg/L
U/L

Ref. vr.
3,6 - 6,1
2,8 - 7,5
3,8 - 5,5
135 - 145
95 - 105
2,10 - 2,60
2,10 - 2,61
0,80 - 1,40
24 - 32
44 - 97
150 - 480
do 17
do 5
65 - 80
32 - 55
do 1,74
do 0,52
do 0,56
do 0,63
do 4,12
10,7 - 28,6
44,8 - 80,6
15 - 45
38,5 - 46,6
10 - 120
0 - 5,0
0 - 0,50
do 6,2
do 35,0
do 30,0
do 37,0
do 6,9
do 4,2
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Anemija srpastih eritrocitov

Biljana TODOROVA

Uvod. Migracije iz Afrike v Evropo so povečale število bolnikov, ki jih
obravnavamo na urgentnih oddelkih bolnišnic zaradi zapletov anemije s
srpastimi eritrociti. Ostale hemoglobinopatije le poredkoma zahtevajo nujen
zdravniški pregled.
Anemija srpastih eritrocitov je najbolj pogosta prirojena krvna bolezen na
področju podsaharske Afrike, prisotna je v Indiji in na Arabskem polotoku.
Značilna je prisotnost hemoglobina S (HbS), ki se od normalnega hemoglobina
A (HbA) razlikuje po tem, da se v telesu eritrocita kopiči kot rigidni polimer
in povzroča srpasto oblikovane eritrocite. Ti zapirajo malo žilje s posledično
tkivno ishemijo.
Anamneza. Nenadna akutna in zelo močna bolečina kjerkoli v telesu. Bolečina
je ishemičnega tipa in posledica zapor malih krvnih žil. Bolečina, izjemno
močna, je vodilni simptom, zaradi katerega bolnik poišče pomoč. Prisotna je
različno izrazita zlatenica.

girani bilirubin, LDH, nizek je haptoglobin, Coombsovi testi so negativni. Določiti
velja status železa in raven folatov v krvi.
Nujno terapevtsko ukrepanje:
morfij 0,1 mg/kg TT iv., ponavljamo na 15–30 min, dokler ne umirimo bolečine.
Nadaljujemo protibolečinsko zdravljenje;
intravenske tekočine, kot je 0,9-% NaCl;
nadomeščanje folatov;
transfuzija KE ni indicirana, razen v primeru močne simptomatične anemije,
potreben je posvet s hematologom;
takojšnje antibiotično zdravljenje ob funkcionalni aspleniji, predhodna
cepljenja.

Klinična slika. Zaradi kronične okvare številnih organskih sistemov je klinična
slika raznolika. V grobem lahko ločimo:

Vazookluzivno krizo (VOK): Huda bolečina v hrbtu, okončinah ali trebuhu,
pogosto simetrično telesno razporejena, ki lahko traja več dni. Bolečina je
lahko podobna kot pri akutnem koronarnem sindromu. Pri temnopolti osebi z
bolečinami in znaki hemolize vedno pomislimo tudi na VOK.
Akutna bolečina v prsih. Označuje jo novonastali infiltrat na sliki pljuč RTG,
vročinsko stanje, kašelj, prsna bolečina, hitro dihanje. Nastane zaradi hipoksije
in sproščanja citokinov v pljučnem obtoku. Okužba je razlog v 30 % in pljučna
embolija v 9 %. Gre za pogost razlog smrti pri bolnikih s srpastocelično anemijo.
Vročina in okužbe. Vranica je pri bolnikih s srpastocelično anemijo skrčena in
afunkcionalna. Pogoste so okužbe z inkapsuliranimi bakterijami, meningokok,
pnevmokok, H. influence.
Redkejše oblike so še splenična sekvestracija, aplastična kriza in ishemična
možganska kap.
Diagnostika. Običajno je prisotna anemija (70–110 g/L) z retikulocitozo. V
biokemičnih izvidih so lahko rahlo povišani parametri za hemolizo; nekonju
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Vročinska nevtropenija (FN)

Samo ZVER
Huda nevtropenija in pridružena mikrocitna anemija
Vzorec: EDTA
Krvna slika (analizator)
Izsledek

Uvod. Ločimo nevtrofilne, eozinofilne in bazofilne granulocite. Nevtrofilci (NG)
v kostnem mozgu dozorijo in se izplavijo v kri. Polovica jih v 6 urah preide iz
žil v tkiva, kjer preživijo 2 do 4 dni. V tkivih in sluznicah fagocitirajo bakterije
in druge tujke. Število levkocitov v krvi, ki je manjše od 4,0 x 109/L, imenujemo
levkopenija. Ta je posledica zmanjšanja števila NG ali limfocitov ali kar obojih.
O nevtropeniji govorimo, kadar je število NG v krvi manjše od 1,8 x 109/L. Kot
hudo nevtropenijo označimo število NG, manjše od 0,5 x 109/L. Takrat je okužba
življenje ogrožajoča, zato mora biti ukrepanje takojšnje.

Preiskava

Anamneza. FN označuje povišana telesna temperatura nad 38,3 °C oziroma
telesna temperatura višja od 38,0 °C uro ali dlje. Povprašamo o dosedanjem
zdravljenju pridruženih in rakavih bolezni, antibiotični terapiji, uporabi
glukortikoidov, citostatikov in bioloških zdravil, izviru okužbe, kolonizaciji z
odpornimi mikroorganizmi, o poškodbah sluznic in kože ...

Nezreli granulociti [10 /L]

Klinični pregled. Klinični pregled je usmerjen v iskanje mesta okužbe. Iščemo
znake okužbe dihal, sečil, poškodbe sluznic dihal, prebavil, sečil, spolovil.
Preverimo mesto vstavitve osrednjega venskega katetra (CVK). Pri bolniku s
hudo nevtropenijo so klinični znaki okužbe lahko manj izraziti, če že prejema
imunosupresivno zdravljenje. Tudi na rentgenski sliki pljuč morda ne bo videti
vnetnih infiltratov, saj so NG, ki tvorijo vnetni infiltrat, odsotni.
Diagnostika. Pred začetkom antibiotičnega zdravljenja odvzamemo dva
vzorca krvi za hemokulture (periferna venska kri in iz CVK, če ga bolnik ima).
Bakteriemijo dokažemo zgolj v 25 %. Ostale kužnine, kot so urinokultura, brisi
morebitnih razjed sluznic in kože, vzorce blata, sputum, aspirat zgornjih dihal,
odvzamemo glede na klinično sliko. Tudi če nevtropenični bolnik nima vročine,
ima pa klinične znake okužbe, ga obravnavamo kot nevtropeničnega bolnika z
vročino. Naročimo krvno sliko, ki vključuje periferni razmaz, osnovno biokemijo
in vnetne parametre. Opravimo potrebno slikovno diagnostiko dihal in prebavil.
Pozorni smo na sliko dihalnega popuščanja in hemodinamske nestabilnosti.
Naglo in hudo potekajoča sepsa, povzročena s po Gramu negativnimi
bakterijami, je lahko usodna že v nekaj urah, zato morajo biti naši postopki zelo
hitri in začetek zdravljenja takojšen.
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Diferencialna krvna slika
Ref. vr.

Levkocitna krvna slika

Preiskava

Izsledek

blasti [%]

0

Levkociti [109/L]

L

1,44

4,00 - 10,00

promielociti [%]

0

Nevtrofilci [10 /L]

L

0,15

1,50 - 7,40

mielociti [%]

0

Limfociti [10 /L]

L

0,97

1,10 - 3,50

metamielociti [%]

0
0

9

9

Monociti [10 /L]

0,21

0,21 - 0,92

paličasti nevtrofilci [%]

Eozinofilci [109/L]

0,08

0,02 - 0,67

segmentirani nevtrofilci [%]

16

0,03

0,00 - 0,13

eozinofilci [%]

1

9

Bazofilci [10 /L]
9

0,00

bazofilci [%]

5

Eritroblasti [10 /L]

0,00

limfociti [%]

63

Nevtrofilci [%]

10,3

promonociti [%]

0

Limfociti [%]

67,4

monociti [%]

15

Monociti [%]

14,6

plazmatke [%]

0

9

9

Eozinofilci [%]

5,6

Bazofilci [%]

2,1

Nezreli granulociti [%]

0,0

nezreli granulociti [109/L]

0,0

nevtrofilci [10 /L]

0,23

Eritrocitna krvna slika

eozinofilci [109/L]

0,01

120 - 150

limfociti [109/L]

0,91

0,325

0,36 - 0,46

monociti [10 /L]

0,22

4,25

3,80 - 4,80

Eritroblasti [Št/100 Lkc]
Hemoglobin [g/L]
Hematokrit [/]

L
L

Eritrociti [1012/L]

106

Absolutne vrednosti (mikroskop)
9

MCV [fL]

L

76,5

83,0 - 101,0

MCH [pg]

L

24,9

27,0 - 32,0

MCHC [g/L]

326

315 - 345

RDW [%]

14,6

11,6 - 14,0

9

0,00

Trombocitna krvna slika
Trombociti [10 /L]

366

MPV [fL]

8,7

9,8 - 12,6

PDW [%]

8,4

11,0 - 16,9

9

157 - 384
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Nujno terapevtsko ukrepanje. Takoj je treba začeti antibiotično zdravljenje
s širokospektralnimi antibiotiki, ki so učinkoviti za po Grammu negativne
povzročitelje vročinske nevtropenije, vključno s Pseudomonas spp. To
so ureidopenicilini (piperacilin/tazobaktam), karbapenemi (ertapenem,
meropenem), ceftazidim, cefobid. Če ima bolnik pridružene spremembe/bolezni
kože in mehkih tkiv ali je hemodinamsko nestabilen, dodamo še vankomicin.
Po presoji odstranimo ali zamenjamo CVK. Sočasno zdravimo podporno s
tekočinami, dihalno in hemodinamsko podporo. Če je mogoče, prekinemo
imunosupresivno zdravljenje. Pogosto dodamo za celice granulocitne vrste
stimulirajoči dejavnik, G-CSF, 300 ali 480 mcg. sc.
Primarna antibiotična in glivna profilaksa je indicirana pri pregledu bolnika z
nevtropenijo, manjšo od 0,5 x 109/L (levofloksacin 500 mg/24 ur ali ciprofloksacin
500 mg/12 ur po in protiglivna zaščita).
Če je nevtropenija med 0,5–1,8 x 109/L, potem lahko zdravimo okužbo tudi
ambulantno pod pogojem, da bolnik nima pljučnice in ne potrebuje dihalne
podpore. Zdravimo z novejšim kinolonom (levofloksacin, mofloksacin) ali
kombinacijo amoksicilin/klavulonska kislina in ciprofloksacin.
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Hiperlevkocitoza in levkostaza

Matevž ŠKERGET
Novoodkrita akutna levkemija z izrazito levkocitozo,
zdravljena s terapevtsko levkoferezo
Krvna slika (analizator)

Uvod. Hiperlevkocitoza je pomembno povečano število levkemičnih celic
(število levkocitov > 100 x 109/L) pri bolnikih z akutnimi in kroničnimi levke
mijami. Levkostaza nastopi kot posledica hiperlevkocitoze, ko zaradi poveča
nega števila celic in povečane viskoznosti pride do motene prekrvitve v malem
ožilju.
Anamneza. Bolniki z levkostazo tožijo za težko sapo. Pogosto imajo simptome
osrednjega živčevja, predvsem motnje vida, dvojne slike, vrtoglavico in glavobol.
Krvni tlak je povišan. Ob dodatno zmanjšani prekrvitvi se pojavi motena zavest
in koma.
Klinični pregled. Glede na naravo krvne bolezni, ki je pripeljala do levkostaze,
sta lahko prisotna tudi anemija in trombocitopenija. Tako pri bolnikih
zasledimo bledico, tahipnejo in tahikardijo. Ob trombocitopeniji in levkostazi
so lahko prisotne krvavitve. Pogoste so sluznične krvavitve iz nosu in dlesni
ter petehialne krvavitve po koži. Bolniki z levkostazo imajo povečano tveganje
za krvavitev v možganovino tudi še nekaj dni po zmanjšanju števila levkocitov,
zato je potrebna pozornost in hitro ukrepanje pri vsaki spremembi nevrološkega
stanja bolnika.
Diagnostika. V krvni sliki ugotovimo povečano število levkocitov. Glede na
naravo krvne bolezni sta lahko prisotni tudi anemija in trombocitopenija.
Pogosta je diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK). Zaradi močno
povečanega števila levkocitov lahko nastopijo motnje in odstopanja pri
laboratorijski analizi. Ob levkocitozi je število trombocitov lahko precenjeno.
Pogosto odkrijemo lažno hiperkaliemijo, posledico lize celic po odvzemu krvi.
Ocena pO2 s plinsko analizo je zaradi povečane porabe kisika s strani blastnih
celic pogosto lažno nižja, zato pulzna oksimetrija predstavlja boljšo oceno
bolnikove oksigenacije. Na preglednem rentgenogramu prsnih organov je
pogosto prisoten intersticijski edem kot posledica povečane viskoznosti krvi
ob levkostazi.
Nujno terapevtsko ukrepanje. Smrtnost bolnikov s klinično sliko levkostaze
dosega 40 %, zato je nujno takojšnje ukrepanje in zdravljenje v enoti intenzivne
nege. Potrebna je parenteralna hidracija z glukosaliničnimi raztopinami (2–3 L/m2
telesne površine dnevno), saj hipovolemija poslabša klinično sliko. Uporaba
diuretikov večinoma ni ustrezna. Intersticijski zastoj nad pljuči je posledica
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Preiskava

Izsledek

Diferencialna krvna slika
Ref. vr.

Levkocitna krvna slika

Preiskava

Izsledek

blasti [%]

98

Levkociti [109/L]

H 196.82 4,00 - 10,00

promielociti [%]

0

Nevtrofilci [10 /L]

L

0,93

1,50 - 7,40

mielociti [%]

0

Limfociti [10 /L]

H

19,12

1,10 - 3,50

metamielociti [%]

0

Monociti [10 /L]

H 175,77

9

9

9

Eozinofilci [109/L]
Bazofilci [10 /L]

H

9

0,21 - 0,92

paličasti nevtrofilci [%]

0

0,08

0,02 - 0,67

segmentirani nevtrofilci [%]

0

0,57

0,00 - 0,13

eozinofilci [%]

0

Nezreli granulociti [10 /L]

0,35

bazofilci [%]

1

Eritroblasti [10 /L]

0,08

limfociti [%]

1

Nevtrofilci [%]

0,5

promonociti [%]

0

Limfociti [%]

9,7

monociti [%]

0

Monociti [%]

89,3

plazmatke [%]

0

Eozinofilci [%]

0,0

Bazofilci [%]

0,3

eritroblasti [Št/100 Lkc]

0

Nezreli granulociti [%]

0,2

mikromegakariociti [Št/100 Lkc]

Eritroblasti [Št/100 Lkc]

0,0

9

9

Absolutne vrednosti (mikroskop)
nezreli granulociti [109/L]

0,00

120 - 150

nevtrofilci [109/L]

0,00

0,409

0,36 - 0,46

eozinofilci [10 /L]

0,00

Eritrociti [10 /L]

4,72

3,80 - 4,80

limfociti [10 /L]

1,97

MCV [fL]

86,7

83,0 - 101,0

monociti [10 /L]

0,00

MCH [pg]

29,7

27,0 - 32,0

MCHC [g/L]

342

315 - 345

15,1

11,6 - 14,0

Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]
140
Hematokrit [/]
12

RDW [%]

H

Trombocitna krvna slika
L
24
Trombociti [109/L]

157 - 384

MPV [fL]

L

8,8

9,8 - 12,6

PDW [%]

L

7,7

11,0 - 16,9

9

9

9
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Matevž ŠKERGET:
Hiperlevkocitoza in levkostaza

Hiperlevkocitoza in levkostaza

povečane viskoznosti in se ob zdravljenju z diuretiki še poslabša. Zaradi
tveganja sindroma tumorskega razpada uvedemo zdravljenje z alopurinolom
(100 mg/m2/8 h). Zmanjšanje števila levkemičnih celic oziroma citoredukcijo
dosežemo s takojšnjo indukcijsko kemoterapijo, če to ni možno pa s
hidroksisečnino (hidroksikarbamid) v odmerku 50–100 mg/kg dnevno. Običajni
odmerek za odraslega človeka je 3 g/12 h. Ob zdravljenju s hidroksisečnino
pričakujemo zmanjšanje števila levkemičnih celic za 50 % v 24–48 urah. Če
je treba, lahko bolniku takoj pomagamo s terapevtsko levkoferezo. V primeru
slabokrvnosti pozor na transfuzijo eritrocitov – ker je njihova viskoznost večja
ob viskoznosti krvi, se lahko klinično stanje bolnika poslabša.

kontrastnih sredstev, saj ta pri diseminiranem plazmocitomu lahko vodijo do
akutne okvare ledvic.
Nujno terapevtsko ukrepanje. Pri bolniku z znaki povečane viskoznosti začne
mo zdravljenje z glukosaliničnimi raztopinami. Ob utemeljenem sumu na
diseminirani plazmocitom začnemo zdravljenje s kortikosteroidi (deksame
tazon 40 mg i. v. dnevno 4 dni zapored). Če je bolnik simptomatičen, je nujno
bolnišnično zdravljenje s plazmaferezo. S koncentriranimi eritrociti ne zdravi
mo anemije, saj še dodatno povečamo viskoznost krvi.

Krvavitve na očesnem ozadju pri bolniku z Waldenstroehmovo boleznijo

Hiperviskozni sindrom
Uvod. Sindrom nastopi zaradi povečane viskoznosti krvi z motenim pretokom
skozi malo ožilje. Posledično je zmanjšana perfuzija pomembnih organov. Širše
gledano lahko povzročita hiperviskoznost tudi povečano število levkocitov (glej
poglavje o hiperlevkocitozi in levkostazi) in povečan hemoglobin (glej poglavje
o eritrocitozi). V tem poglavju uporabljamo hiperviskoznost v ožjem pomenu.
Gre za povečano viskoznost kot posledico paraproteina pri diseminiranem
plazmocitomu ali Waldenstroehmovi makroglobulinemiji. Paraprotein IgM
tvori pentamere, IgA pa dimere in tako še bolj povečata viskoznost krvi.
Anamneza. Težave so posledica motene prekrvitve osrednjega živčevja, kar
se kaže kot motnje vida, vrtoglavica, zmedenost, motena zavest in v skrajnem
primeru koma. Pogoste so sluznične krvavitve iz nosu in dlesni. Zaradi povečane
viskoznosti pride do težke sape in kasneje do simptomov srčnega popuščanja.
Klinični pregled. Pri pregledu opazimo znake motene zavesti. Dodatno so
lahko prisotni znaki osnovne krvne bolezni. Tako so prisotni znaki anemije in
redkeje tudi krvavitve ob trombocitopeniji. Pozorni smo na zlome in bolečino v
hrbtenici.
Diagnostika. V krvni sliki pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom in
Waldenstroehmovo makroglobulinemijo zasledimo normocitno anemijo. V raz
mazu krvne slike zasledimo značilne formacije rulo (rouleaux), ki nastanejo kot
posledica vezave paraproteina. Posledično imajo bolniki pospešeno sedimen
tacijo. S preiskavami na voljo v urgentni ambulanti lahko odkrijemo moteno
delovanje ledvic (povečan kreatinin in sečnina) ter povečane celokupne
proteine, kot posledice paraproteina. V primeru novo nastalih bolečin je potrebna
dodatna slikovna diagnostika. Potrebna je pazljivost pri uporabi rentgenskih
34

35

Sindrom tumorske lize
Enver MELKIĆ

Sindrom tumorske lize

Laboratorijska in klinična opredelitev sindroma tumorske lize po
Cairo-Bishopu
Laboratorijski znaki sindroma tumorske lize:

Uvod: Sindrom tumorske lize (STL) sodi med presnovne motnje in nastane
zaradi razpada ter sprostitve vsebine tumorskih celic v bolnikov krvni obtok.
Posledica so hipokalcemija, hiperkaliemija, hiperfosfatemija, hiperurikemija.
Najpogosteje se pojavi pri bolnikih, ki imajo agresivno krvno rakavo bolezen in
veliko tumorsko breme, kot so Burtkittov limfom, akutna limfoblastna levkemija
(ALL), kronična mieloična levkemija (KML) in kronična limfatična levkemija
(KLL) oziroma levkemiziran limfom. Starost bolnika, že prisotna okvara ledvic
ter uporaba zdravil, ki dvigujejo vrednost sečne kisline v krvi (acetil salicilna
kislina, tiazidni diuretiki, kofein), so pridruženi dejavniki tveganja.
Anamneza in klinična slika: Slika odpovedi ledvic z oligurijo in anurijo,
uremijo, edemi, aritmijami zaradi hiperkaliemije, klinična slika hipokalciemije
s slabostjo, krči, epileptičnimi napadi in motnjami zavesti. Hiperurikemija
povzroči nastanek kristalov sečne kisline in obstruktivno uropatijo, presnovno
acidozo. Pogosti sta lahko pljučna embolija ter nenadna smrt.
Diagnostika. Povišana je vrednost urata, sečne kisline, fosfata, laktatne dehi
drogenaze (LDH), kalija ter znižana vrednost kalcija. Porast vrednosti kreatinina
za 1,5-kratnik zgornje referenčne meje napoveduje akutno odpoved ledvic.
Zdravljenje. Prvi ukrep je primerna parenteralna hidracija in alkalizacija seča
(pH 6,5–7,0). S to izboljšamo izločanje sečne kisline, s hidracijo pa zdravimo
prizadetost ledvic. Sočasno zdravimo z zaviralcem ksantin-oksidaze alopuri
nolom (od 200 do 400 mg/m2 dvakrat do trikrat dnevno, do največjega odmerka
800 mg/dan). Popravimo hiperkaliemijo (glukoza z inzulinom, vezalci kalija),
hiperfosfatemijo (vezalci fosfata), hipokalciemijo. Neredko je treba zdraviti s
hemodializo. Alopurinol ne povzroča razpada sečne kisline in urata, ki sta že
nastala, zato ga bolniku predpišemo takoj ob diagnozi ali pred zdravljenjem
krvnih bolezni, ki imajo visoko tumorsko breme. Primeren je za bolnike,
ki imajo nizko ali srednje tveganje za STL. Razburikaza je rekombinantna
oblika encima uratna oksidaza. Presnavlja sečno kislino v alantoin, ki je bolj
vodotopen kot sečna kislina. Razburikazo uporabljamo pri bolnikih z visokim
tveganjem za STL. Priporočen odmerek je 0,2 mg/kg enkrat dnevno za čas
od 5 do 7 dni. Nekateri priporočajo enkratni odmerek 3 mg/dan, ki ga damo
bolniku pred predvideno terapijo, kjer pričakujemo nastanek STL. V primeru,
da pri bolniku ne zasledimo laboratorijskih ali kliničnih znakov STL, odmerek
zdravila zmanjšamo na 0,2 mg/kg/dan.
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Urat: > 476 mmol/L ali 25-% porast glede na izhodiščno vrednost.
Kalij: > 6,0 mmol/L ali 25-% porast glede na izhodiščno vrednost.
Fosfat: > 1,45 mmol/L ali 25-% porast glede na izhodiščno vrednost
Kalcij < 1,75 mmol/L ali 25-% padec glede na izhodiščno vrednost

Primer izvida osnovne krvne slike pri bolniku z visoko tumorsko maso
(levkocitoza) na desni strani in izvid biokemije z značilnimi odstopanji pri STL
(hiperfosfatemija, hiperurikemija, hipokalciemija, povišana vrednost kreatinina …)
Krvna slika (analizator)
Preiskava
Izsledek
Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]
H 101,61
9
Nevtrofilci [10 /L]
H 15,64
Limfociti [109/L]
H 12,59
9
Monociti [10 /L]
H 68,22
Eozinofilci [109/L]
0,11
Bazofilci [109/L]
H
0,15
9
Nezreli granulociti [10 /L]
4,90
Eritroblasti [109/L]
0,08
Nevtrofilci [%]
15,5
Limfociti [%]
12,4
Monociti [%]
67,1
Eozinofilci [%]
0,1
Bazofilci [%]
0,1
Nezreli granulociti [%]
4,8
Eritroblasti [Št/100 Lkc]
0,1
Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]
L
87
Hematokrit [/]
L
0,26
Eritrociti [1012/L]
L
3,24
MCV [fL]
L
80,2
MCH [pg]
L
26,9
MCHC [g/L]
335
RDW [%]
H
17,2
Trombocitna krvna slika
Trombociti [109/L]
L
99
MPV [fL]
11,1
PDW [%]
12,5
Visoka tumorska masa (levkocitoza)

Ref. vr.
4,00 - 10,00
1,50 - 7,40
1,10 - 3,50
0,21 - 0,92
0,02 - 0,67
0,00 - 0,13

120 - 150
0,36 - 0,46
3,80 - 4,80
83,0 - 101,0
27,0 - 32,0
315 - 345
11,6 - 14,0

Biokemična analiza
Preiskava
Izsledek Enote
S-Glukoza
H
9,8
mmol/L
S-Sečnina
H 13,1 mmol/L
S-Kalij
3,9
mmol/L
S-Natrij
144 mmol/L
S-Klorid
H 107 mmol/L
S-Kalcij
L 1,84 mmol/L
S-Fosfat anorg. H 1,78 mmol/L
S-Magnezij
0,85 mmol/L
27
mmol/L
S-Cel.CO2
S-Kreatinin
H 115 µmol/L
54
mL/min
oGF (CKDEPI)/1,73 m2
S-Urat
S-Bilirubin cel.
S-Bilirubin dir.
S-Proteini
celokupni

H

S-Albumin
S-A. Fosfataza
S-Železo (III)
S-CRP

L
H

L

H

Ref. vr.
3,6 - 6,1
2,8 - 7,5
3,8 - 5,5
135 - 145
95 - 105
2,10 - 2,60
0,80 - 1,40
0,60 - 1,10
24 - 32
44 - 97

990
10
5
46

µmol/L 150 - 480
µmol/L
do 17
µmol/L
do 5
g/L
65 - 80

30
2,28
13,5
65

g/L
32 - 55
µkat/L do 1,74
µmol/L 10,7 - 28,6
mg/L
0-5

157 - 384
9,8 - 12,6
11,0 - 16,9
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Saša ANŽEJ DOMA:
Trombocitopenija

Trombocitopenija

Saša Anžej Doma
Huda trombocitopenija, verjetno avtoimunska in začetna
mikrocitna anemija, posledica krvavitev
Krvna slika (analizator)

Uvod. Gre za nujno stanje, če je število trombocitov manjše od 10–20 x 109/L,
oziroma vedno ko bolnik ob trombocitopeniji krvavi. Za invazivni ali operativni
poseg mora biti število trombocitov večje od 50 x 109/L. To je tudi mejno varno
število trombocitov v primerih, ko bolnik sočasno prejema antikoagulacijsko ali
antiagregacijsko zdravljenje.
Anamneza. Vprašamo po znakih hemoragične diateze: modrice po koži,
krvavitve iz nosu, ust, dolgih menstruacijah ipd. Razlog trombocitopeniji je
lahko okužba, nedavno uvedena nova zdravila (heparin, antibiotiki, zaviralci
protonske črpalke, nesteroidni antirevmatiki, amiodaron, karbamazepin),
nekatera živila (oreščki, sok brusnice, tonik (kinin), določena zelišča) in alkohol.
Trombocitopenijo povzročajo bolezni, ki infiltrirajo kostni mozeg, zdravljenje
s sistemsko kemoterapijo ali obsevanjem, pridružena je lahko jetrni bolezni,
nosečnosti (sindrom HELLP, preeklampsija, trombotična mikroangiopatija –
TMA).
Klinični pregled. Za hudo trombocitopenijo so značilne spontane pikčaste
krvavitve, petehije, ki jih najlažje vidimo na golenih, krvavitve iz sluznic
ustne in nosne votline ter rodil. Ob poškodbah ali operativnem zdravljenju
se kri slabo ustavlja (motena je tvorba primarnega krvnega strdka). Nekatere
trombocitopenije so lahko povezane s trombozami (s heparinom povzročena
trombocitopenija – HIT, antifosfolipidni sindrom, diseminirana intravaskularna
koagulacija – DIK, trombotična mikroangiopatija, paroksizmalna nočna hemo
globinurija).
Diagnostika. Če je trombocitopenija imunska (ITP), potem gre za izolirano
zmerno do hudo trombocitopenijo. Lahko je idiopatska, lahko pa nastane
v povezavi z virusno okužbo, avtoimunim obolenjem ali jemanjem zdravil.
Diagnozo postavimo z izključitvijo drugih razlogov izolirane trombocitopenije.
Na TMA pomislimo pri kombinaciji hemolitične anemije (retikulocitoza,
povišan LDH in nekonjugiran bilirubin) in trombocitopenije, posebej ob hkratni
nevrološki simptomatiki, odpovedovanju ledvic in driski. V diferencialni krvni
sliki so shizociti. Lahko nastane v kontekstu maligne ali avtoimune bolezni,
jemanja zdravil ali v nosečnosti.
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Preiskava

Izsledek

Ref. vr.

Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]

5,10

4,00 - 10,00

Nevtrofilci [10 /L]

2,1

1,50 - 7,40

Limfociti [10 /L]

1,79

1,10 - 3,50

9

9

Monociti [10 /L]

0,89

0,21 - 0,92

Eozinofilci [109/L]

0,11

0,02 - 0,67

0,18

0,00 - 0,13

9

Bazofilci [109/L]

H

Nezreli granulociti [10 /L]

0,03

9

Eritroblasti [10 /L]

0,02

Nevtrofilci [%]

4101

Limfociti [%]

35,1

Monociti [%]

17,5

9

Eozinofilci [%]

2,2

Bazofilci [%]

3,5

Nezreli granulociti [%]

0,6

Eritroblasti [Št/100 Lkc]

0,4

Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]

121

120 - 150

Hematokrit [/]

0,365

0,36 - 0,46

Eritrociti [10 /L]

4,51

3,80 - 4,80

12

MCV [fL]

L

80,9

83,0 - 101,0

MCH [pg]

L

26,8

27,0 - 32,0

332

315 - 345

H

17,3

11,6 - 14,0

MCHC [g/L]
RDW [%]

Trombocitna krvna slika
Trombociti [10 /L]
9

L

15

157 - 384

MPV [fL]

/

6,5 - 11,6

PDW [%]

/

11,0 - 16,9
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Trombocitopenija

Pri HIT trombociti upadejo po 5 do 10 dneh uporabe standardnega ali nizko
molekularnega heparina za več kot polovico od izhodiščne vrednosti. Običajno
so vrednosti trombocitov 50–80 x 109/L, redko je vrednost nižja od 20 x 109/L.
Posledice so venske ali arterijske tromboze, kožne nekroze in akutne sistemske
reakcije. Protitelesa HIT dokažemo s preiskavo ELISA.

Vlažna purpura – petehije na mehkem nebu

Pri DIK gre za laboratorijsko diagnozo. Poleg trombocitopenije ugotavljamo
podaljšana PTČ (aktivirani parcialni tromboplastinski čas) in PČ/INR
(protrombinski čas), znižan fibrinogen in povišane razgradne produkte fibrina
(d-dimere). DIK se pri boleznih, kot so sepsa, večja poškodba, porodni zaplet,
akutna promielocitna levkemija pogosteje kaže s krvavitvami, pri bolnikih s
solidnimi tumorji in velikimi aortnimi anevrizmami pa lahko tudi s trombozami.
Nujno terapevtsko ukrepanje. Trombocitna plazma je ukrep, s katerim takoj
povečamo število trombocitov. Lahko jo damo tudi večkrat dnevno. Indikacija
je trombocitopenija z močno krvavitvijo, ne glede na vzrok. Cilj je dvigniti
število trombocitov in zagotoviti primarno hemostazo. Ena terapevtska
enota trombocitne plazme /1 TO/ zagotovi dvig trombocitov za približno 30 x
109/L. Pri imunskih trombocitopenijah in če bolnik razvije aloprotitelesa proti
darovalčevim trombocitom, bo učinek transfuzije trombocitov kratkotrajen;
zdravila prvega reda so intravenski imunoglobulini in kortikosteroidi. TMA
zdravimo s plazmaferezo. Če posumimo na HIT, je treba heparin takoj ukiniti in
uvesti alternativno antikoagulacijsko sredstvo.

Petehije na nogah

Pri bolnikih z infiltracijo kostnega mozga ali zdravljenih s kemoterapijo lahko
uporabimo tudi profilaktične transfuzije trombocitne plazme, s katerimi
vzdržujemo število trombocitov nad 10 x 109/L (nad 20 x 109/L ob vročini ali
aktivni okužbi).
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Trombocitoza

Trombocitoza

Matjaž Sever
Klonalna trombocitoza
Vzorec: kri
Krvna slika (analizator)

Uvod. Trombocitoza je zvišano število trombocitov v venski krvi nad labora
torijsko zgornjo referenčno vrednostjo. V več kot 80 % primerov vzrok ni
hematološka bolezen, ampak je število trombocitov povečano sekundarno,
reaktivno povečano ob drugih patoloških dogajanjih v telesu, kot so vnetje,
okužba, pomanjkanje železa, poškodba tkiva, operacija, tumorski proces,
hiposplenizem, neposredno po kemoterapiji ... Govorimo o reaktivni trombo
citozi. V preostalih primerih je vzrok za trombocitozo primarna, klonska krvna
bolezen. Vrednost trombocitov v krvi je v tem primeru vseskozi večja od
450 x 109/L. Vzroki klonske proliferacije trombocitov so mieloproliferativne
bolezni, mielodisplastični sindrom (sindrom 5q-), kronična mielomonocitna
levkemija ...
Anamneza. Povišano število trombocitov v krvi v večini primerov odkrijemo
naključno. Bolniki opravijo pregled krvne slike zaradi drugih bolezni ali pa ob
preventivnem pregledu. V teh primerih so bolniki asimptomatski. Reaktivna
trombocitoza praviloma ne povzroča kliničnih težav. Pri trombocitozi
zaradi hematološke bolezni bolniki lahko občutijo glavobole, eritromelalgijo
(ponavljajoče se senzorične bolečinske motnje v konicah prstov rok in nog),
akrocianozo, motnje vida in sluha, bolečino v prsnem košu, sinkopo. Redko
bolniki opisujejo konstitutivne simptome s hujšanjem, nočnimi potenji,
izgubo telesne teže ali pa opišejo povečano vranico, ki so si jo sami zatipali.
Trombocitoza se lahko odkrije ob trombotičnem dogodku in gre za miokardni
infarkt, možgansko kap, za pridruženo krvno bolezen je značilna globoka
venska tromboza v povirju hepatičnih in splanhničnih ven. Redko ob visokih
vrednostih trombocitov ugotovimo nagnjenost h krvavitvam. V tem primeru
gre za pridobljeno obliko von Willebrandove bolezni.
Klinični pregled. Pri naključno odkriti primarni trombocitozi med kliničnim
pregledom najpogosteje ne odkrijemo odstopanj od normale. Pri napredovalih
oblikah boleznih zatipamo povečano vranico, ki lahko sega v malo medenico.
Redko imajo bolniki že prisotno kaheksijo. Klinični pregled mora biti temeljit in
se vedno usmeriti v iskanje vzroka v sklopu sekundarnih trombocitoz.
Diagnostika. Napravimo krvno sliko z diferencialno krvno sliko in razmazom
le-te za potrditev trombocitoze. V nekaterih primerih, pogosto ob sočasni
levkocitozi in/ali eritrocitozi, že lahko posumimo na klonsko hematološko
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Preiskava

Izsledek

Diferencialna krvna slika
Ref. vr.

Levkocitna krvna slika
Levkociti [10 /L]
9

H

Preiskava

Izsledek

blasti [%]

0

10,52

4,00 - 10,00

promielociti [%]

0
0

Nevtrofilci [10 /L]

6,14

1,50 - 7,40

mielociti [%]

Limfociti [109/L]

2,9

1,10 - 3,50

metamielociti [%]

0

Monociti [109/L]

0,77

0,21 - 0,92

paličasti nevtrofilci [%]

58

Eozinofilci [109/L]

9

0,55

0,02 - 0,67

segmentirani nevtrofilci [%]

4

9

Bazofilci [10 /L]

0,12

0,00 - 0,13

eozinofilci [%]

3

Nezreli granulociti [109/L]

0,04

bazofilci [%]

29

Eritroblasti [109/L]

0,00

limfociti [%]

0

Nevtrofilci [%]

58,4

promonociti [%]

6
0

Limfociti [%]

27,6

monociti [%]

Monociti [%]

7,3

plazmatke [%]

Eozinofilci [%]

5,2

Bazofilci [%]

1,1

eritroblasti [Št/100 Lkc]

Nezreli granulociti [%]

0,4

mikromegakariociti [Št/100 Lkc]

Eritroblasti [Št/100 Lkc]

0,0

Absolutne vrednosti (mikroskop)

Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]

0

nezreli granulociti [109/L]

0,00

135

120 - 150

nevtrofilci [10 /L]

6,10

9

Hematokrit [/]

0,393

0,36 - 0,46

eozinofilci [10 /L]

0,42

Eritrociti [1012/L]

4,22

3,80 - 4,80

limfociti [10 /L]

3,05

monociti [10 /L]

0,63

MCV [fL]

93,1

83,0 - 101,0

MCH [pg]

32

27,0 - 32,0

MCHC [g/L]

344

315 - 345

13,8

11,6 - 14,0

Retikulociti [10 /L]

55,3

20 - 100

Retikulociti [%]

1,31

0,5 - 2,5

Ret - He [pg]

34,1

28 - 35

Hypo He [%]

0,1

< 2,7

RDW [%]
9

9

9

9

Trombocitna krvna slika
Trombociti [109/L]

H

1315

150 - 410

MPV [fL]

L

9,3

9,8 - 12,6

PDW [%]

L

10,2

11,0 - 16,9
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Matjaž SEVER:
Trombocitoza

Trombocitoza

bolezen. Zvišano vrednost trombocitov potrdimo s kontrolo npr. po treh
mesecih. Na primarni ravni se usmerimo v iskanje sekundarnih vzrokov
trombocitoze in določimo vnetne parametre (CRP), zaloge železa (Fe, TIBC,
feritin), druge usmerjene laboratorijske preiskave in slikovno diagnostiko. Po
potrebi vključimo v postopek še druge specialiste (stomatolog, otorinolaringolog,
ginekolog, urolog ...).
Nujno terapevtsko ukrepanje. V primeru trombotičnega dogodka je potrebna
urgentna napotitev na ustrezno zdravljenje (internistična prva pomoč,
nevrolog). Ob odkritju vrednosti trombocitov nad 1000–1500 x 109/L in odsotnosti
simptomov, bolnika pod nujno napotimo v hematološko ambulanto. Pri
simptomatskem bolniku ob odsotnosti kontraindikacij uvedemo acetilsalicilno
kislino 100 mg dnevno in bolnika napotimo v hematološko ambulanto. Pri
asimptomatskem bolniku lahko pri starejših od 60 let ali ob neobvladljivih
dejavnikih tveganja za kardiovaskularni dogodek ali po znanem predhodnem
trombotičnem dogodku ob odsotnosti kontraindikacij uvedemo acetilsalicilno
kislino 100 mg dnevno. Bolnika pod redno napotimo v hematološko ambulanto,
kjer bo prejel še citoredukcijsko zdravljenje. Vse ostale asimptomatske bolnike
napotimo v hematološko ambulanto pod redno. Pri vseh bolnikih bomo v
hematološki ambulanti izvedli specialne hematološke preiskave (pregled
kostnega mozga, molekularna diagnostika ...).
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Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK)

Neva KAVČIČ:
Sindrom DIK

Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK)

Neva KAVČIČ

Primer laboratorijskih izvidov preiskav strjevanja krvi pri bolniku z DIK
Uvod. Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK) je stanje, pri katerem
zaradi patološke aktivacije strjevanja krvi in nastanka mikrotromboz v območju
malih žil pride do porabljanja trombocitov in koagulacijskih dejavnikov,
fibrinolize in krvavitev. Sprožilec je sproščanje tkivnega faktorja in različnih
proteaz v malignih tumorjih, poškodba endotelija zaradi endotoksinov in
citokinov ali huda hipoksija in acidoza. Spremlja sepso, porodniške zaplete
(prezgodnje luščenje posteljice, embolija z amnijsko tekočino, septični
abortus, zadrževanje mrtvega ploda v maternici), napredovalo rakavo bolezen
(adenokarcinom trebušne slinavke, prostate, jajčnika), akutno promielocitno
levkemijo, opekline, omrzline, obsežne poškodbe, avtoimunske bolezni, ugrize
kač, anevrizmo aorte in kavernozne hemangiome.

Preiskava

Izsledek

Ref. vr.

Enota

K- Trombociti

L

24

150 - 410

109/L

P-Protrombinski čas (PČ)

L

0,42

0,70 - 1,20

1

33,2

24,0 - 35,5

s

PČ-INR

1,73

P-Parcialni tromboplastinski čas (PTČ)
P-Fibrinogen (F-gen)

L

1,12

1,80 - 3,70

g/L

P-Trombinski čas (TČ)

H

19,9

13,0 - 16,0

s

17,5

13,7 - 19,2

s

P-D-dimer

H

8,879

< 0,242

mg/L

P-Etanol gel test

P

poz.

neg.

po E

P-Reptilazni čas (RČ)

Anamneza. Izrazita hemoragična diateza (koža, sluznice, notranji organi) in
znaki osnovne pridružene bolezni.
Klinična slika je odvisna od vzroka in hitrosti nastanka sindroma DIK.
Ločimo akutno, kronično in lokalizirano obliko sindroma DIK. Tromboze v
mikrocirkulaciji pogojujejo ishemijo, nekroze in infarkte tkiva. Prizadeti so vsi
organi. Krvavitve, ki so v ospredju, so posledica trombocitopenije, porabljanja
koagulacijskih dejavnikov in motene polimerizacije fibrina. Posledično sledita
hipotenzija in šok. Pri kronični obliki DIK pogosto ugotovimo le laboratorijske
spremembe. DIK poteka počasneje in nastajanje trombocitov in koagulacijskih
faktorjev je kompenzirano. To so običajno bolniki z rakavimi ali avtoimunskimi
boleznimi. Pri teh bolnikih so pogostejše tromboze, krvavitve se pojavijo ob
invazivnih posegih. Lokalizirana intravaskularna koagulacija se pojavi v
velikih hemangiomih ali anevrizmi aorte. Bolniki so nagnjeni h krvavitvam.
Diagnoza: Na DIK pomislimo, ko bolnik krvavi in/ali ima pridruženo trombozo
ter morda eno od naštetih pridruženih bolezni, pri katerih se lahko pojavi DIK.
Diagnoza sindroma DIK je laboratorijska (slika 1): število trombocitov je
zmanjšano, zmanjšana je koncentracija fibrinogena, povečana pa je koncen
tracija razgradnih produktov fibrinogena (FDP in D-dimer). Podaljšana sta
aktivirani parcialni tromboplastinski čas (aPTČ) in protrombinski čas (PČ).

Pri akutni obliki DIK so izrazito znižane koncentracije inhibitorjev strjevanja,
kot so antitrombin, protein C in S. V krvnem razmazu najdemo shizocite.
Pri kronični kompenzirani obliki DIK lahko ugotovimo le blago trombocitopenijo,
zvečano koncentracijo D-dimera, PČ in aPTČ sta lahko normalna ali blago
podaljšana, koncentracija fibrinogena pa normalna ali blago zmanjšana.
Zdravljenje: Bistveno je zdravljenje osnovne bolezni, ki je povzročila DIK.
Če vzrok odstranimo, motnja izzveni. Treba je vzdrževati hemodinamsko
stabilnost bolnika z nadomeščanjem tekočin, krvnih pripravkov, elektrolitov
in popravkom acidobaznega ravnotežja.
Podporno zdravljenje DIK pri krvavitvah je nadomeščanje trombocitov
(vzdrževanje števila trombocitov na >30–50 x 109/l), sveže zmrznjene plazme
(15–20 ml/ kg telesne teže) in fibrinogena, če je koncentracija manjša od 1,5 g/l.
Če bolnik ne krvavi, ima pa trombozo, zdravimo s heparinom.

Poleg tega je zmanjšana aktivnost faktorjev strjevanja krvi II, V, VIII, XIII, lahko
pa tudi VII, IX in X.
46

47

Akutna promielocitna levkemija

Akutna promielocitna levkemija

Matevž ŠKERGET

Preiskave strjevanja krvi pri bolniku z akutno promielocitno
Uvod. Akutna promielocitna levkemija je biološko in po kliničnem poteku
ločena podvrsta akutne mieloične levkemije. Zanjo je značilna izrazita motnja
koagulacije ob nastopu bolezni, ki zaradi krvavitve ali trombotičnega dogodka
vodi do zgodnje smrti pri do 20 % bolnikov. Zgodnje odkritje in takojšnje
bolnišnično zdravljenje je nujno, saj lahko zmanjša zgodnjo umrljivost. Bolezen
sicer znamo pozdraviti pri 90 % bolnikov.
Anamneza. Bolniki poiščejo pomoč zaradi okužbe ob nevtropeniji ali zaradi
krvavitev. Te se kažejo kot petehije po koži in sluznične krvavitve zaradi trombo
citopenije. Dodatno so za akutno promielocitno levkemijo značilne krvavitve
kot posledica sindroma DIK (diseminirana intravaskularna koagulacija) in
hiperfibrinolize. Bolniki imajo krvavitve iz vbodnih ran, v serozne votline, v
gastrointestinalni trakt in v osrednje živčevje.

Izsledek

Ref. vr.

Enota

K- Trombociti

Preiskava
L

25

150 - 410

109/L

P-Protrombinski čas (PČ)

L

0,62

0,70 - 1,20

1

PČ-INR

1,31

P-Parcialni tromboplastinski čas (PTČ)

30,1

24,0 - 35,5

s

P-Fibrinogen (F-gen)

L

1,33

1,80 - 3,70

g/L

P-Trombinski čas (TČ)

H

17,3

13,0 - 16,0

s

P-Reptilazni čas (RČ)

L

12,2

13,7 - 19,2

s

P-D-dimer

H

8,251

< 0,242

mg/L

P-Etanol gel test

P

poz.

neg.

po E

Klinični pregled. Ob pregledu smo pozorni na znake okužbe (glej poglavje
Vročinska nevtropenija) in izrazito nagnjenost h krvavitvam (glej poglavje
Sindrom DIK).
Diagnostika. Za akutno promielocitno levkemijo je značilna pancitopenija
s hudo nevtropenijo (nevtrofilci < 0,5 x 109/L) in večinoma zmerno trombo
citopenijo. Redkeje je prisotna levkocitoza, ki predstavlja obliko bolezni s
slabšim potekom in večjim tveganjem za zaplete. V diferencialni krvni sliki
najdemo povečano število promielocitov. Ob pancitopeniji in prisotnosti
promielocitov v diferencialni krvni sliki moramo zmeraj pomisliti na možnost
akutne promielocitne levkemije. Motnja hemostaze je večinoma kompleksna
z znaki sindroma DIK in hiperfibrinolize (glej poglavje Sindrom DIK).

trans retinoično kislino v odmerku 45 mg/m2 telesne površine v dveh deljenih
dnevnih odmerkih.
Pri bolnikih s sumom na akutno promielocitno levkemijo nikoli ne opravljamo
invazivnih postopkov, ki lahko vodijo do krvavitve, npr. vstavitve osrednjega
žilnega katetra, bronhoskopije, lumbalne punkcije itd.

Nujno terapevtsko ukrepanje. Ob sumu na akutno promielocitno levkemijo
je potrebno takojšnje bolnišnično zdravljenje. Nadomeščamo trombocite,
pri čemer je želeno število trombocitov večje od 50 x 109/L. Zaradi tveganja
krvavitve je potrebno popraviti motnje hemostaze. Nadomeščamo posamičen
fibrinogen do ciljane vrednosti večje od 1,5 g/L. Fibrinogen nadomeščamo
z 1–2 g posamičnimi odmerki ob pogostih (večkrat dnevno) laboratorijskih
kontrolah celotne hemostaze. Pogosto bolniki potrebujejo 10 g fibrinogena
dnevno. Če nadomeščanje fibrinogena ne normalizira hemostaze, uporabimo
dodatno svežo zamrznjeno plazmo v odmerku 10–5 mL/kg. Pri bolnikih ob
sumu na akutno promielocitno levkemijo čim prej uvedemo zdravljenje z all48
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Krvavitev ob hemofiliji
Irena PRELOŽNIK ZUPAN

Uvod. Hemofilija je recesivno dedna bolezen, vezana na kromosom X. Mutacijo
za to prirojeno motnjo strjevanja krvi običajno podedujejo moški po materi, v
30 % pa mutacija nastopi spontano na novo. Pri hemofiliji A (HA) ima bolnik
odsotno ali zmanjšano dejavnost strjevalnega faktorja VIII (F VIII), pri hemofiliji
B (HB) pa faktorja IX (F IX). HA je pogostejša, predstavlja 80–85 % celotne
populacije bolnikov.
Anamneza. Nenadna, spontana krvavitev v veliki sklep ali mišico, lahko tudi
notranje organe ali glavo. Lahko gre tudi za krvavitev po poškodbi oziroma po opera
cijskem posegu. Pogosto bolnik ob obisku zdravnika ne pove, da ima hemofilijo.
Klinična slika. Raven faktorja pomembno vpliva na nagnjenost h krvavitvam.
O težki obliki hemofilije govorimo, ko je raven F VIII/IX pod 1 %, srednje težki pri
1–5 % in lahki pri >5–40 % normalne aktivnosti. Večina krvavitev je notranjih,
predvsem v velike sklepe (koleno, gleženj, komolec, redkeje ramenski sklep,
zapestje, kolk) ali mišice. Med pomembne krvavitve uvrščamo krvavitve v
sklepe, v globoko ležeče mišice (iliopsoas, meča, podlaket) in krvavitve iz
sluznic ust, dlesni, nosu in iz sečil ter življenje ogrožajoče krvavitve v glavo, vrat
oz. žrelo in v prebavila. Bolniki s hudo obliko hemofilije, včasih tudi s srednje
hudo, krvavijo spontano. Bolniki z lahko obliko bolezni krvavijo ob poškodbah
in operacijskih posegih dlje, kot pričakujemo.
Diagnostika. Krvna slika in število trombocitov je pri hemofiliku normalno.
Koagulacijska faktorja VIII/IX sta del intrinzičnega sistema sekundarne
hemostaze. Ob njunem pomanjkanju pride do podaljšanja parcialnega trombo
plastinskega časa (aPTČ). Na sliki vidimo značilne laboratorijske spremembe
pri težki obliki hemofilije A.
Zdravljenje. Zavedati se moramo, da ima zamuda pri popravku hemostaze pri
bolniku s hemofilijo lahko za posledico izgubo uda ali smrt, zato je pomembno,
da najprej dovajamo manjkajoči faktor, temu sledijo diagnostične preiskave.
Na urgenci pred uporabo manjkajočega koagulacijskega faktorja ne izvajamo
invazivnih posegov (npr. arterijske linije), ne dovajamo zdravil intramuskularno,
ne dovajamo acetilsalicilne kisline oziroma zdravil, ki dodatno motijo strjevanje
krvi. Dovoljeni analgetiki: paracetamol, metamizol, opioidi.

Krvavitev ob hemofiliji

Preiskave za oceno hemostaze
Preiskava
K- Trombociti
P-Protrombinski čas (PČ)
PČ-INR
P-Parcialni tromboplastinski čas (PTČ)
P-Fibrinogen (F-gen)
P-Trombinski čas (TČ)
P-Reptilazni čas (RČ)
P-D-dimer
P-Faktor VIII (F VIII:C)

H
H
H
L

Izsledek
321
0,89
1,04
76,7
3,33
15,7
18,0
0,287
0,01

Ref. vr.
150 - 410
0,70 - 1,20

Enota
109/L
1

24,0 - 35,5
1,80 - 3,70
13,0 - 16,0
13,7 - 19,2
< 0,242
0,50 - 1,50

s
g/L
s
s
mg/L
E/mL

HEMOFILIJA A (vse stopnje): odmerek = TT (kg) x 50 IU F VIII.
HEMOFILIJA B (vse stopnje): odmerek = TT (kg) x 100 IU F IX.
Pri zmernih in blagih krvavitvah bomo v 30 minutah dvignili raven manjkajočega
faktorja VIII/IX na 40–60 %:
HEMOFILIJA A (težka, srednje težka stopnja): odmerek = TT (kg) x 30 IU F VIII.
Pri blagi obliki hemofilije A je možno dovajanje DDAVP 0,3 mcg/kg i. v. (max 20 mcg).
HEMOFILIJA B (vse stopnje): odmerek = TT (kg) x 50 IU F IX.
Uporabimo faktor, ki ga bolnik že prejema. Če ni na voljo, dovajamo razpolož
ljivega. Ne zamenjajte hemofilije A in B! Pri krvavitvah iz sluznic dodamo
antifibrinolitik: traneksamična kislina 500 mg/6 ur p. o./i. v., nikoli pri hematuriji.
Izračunane odmerke dejavnikov strjevanja krvi zaokrožiti navzgor, na količino
zdravila, kot ga vsebujejo viale faktorjev.

ŽIVLJENJE OGROŽAJOČE KRVAVITVE ali GROZEČA IZGUBA UDA:
vse intrakranialne krvavitve in krvavitve na vratu;
krvavitve v prsni koš, trebuh, medenico, hrbtenico (lahko prikrite);
krvavitve v mišico iliopsoas, kolk;
krvavitve, ki povzročajo utesnitev uda;
krvavitve ob zlomih in izpahih;
krvavitve iz globokih ran;
vse nenadzorovane krvavitve.
Za vsa dodatna vprašanja se posvetujte s hematologom, Klinični oddelek za
hematologijo, UKC Ljubljana: 01 522 8355 (dostopno 24/7).

Pri življenje ogrožajočih krvavitvah ali grozeči izgubi uda bomo dvignili raven
manjkajočega faktorja VIII/IX takoj na 80–100 %:
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Krvavitev ob vWB bolezni

Krvavitev ob vWB bolezni

Irena PRELOŽNIK ZUPAN
Preiskave za oceno hemostaze

Uvod. Von Willebrandova bolezen (VWB) je najpogostejša prirojena motnja
strjevanja krvi. Ocenjujejo, da jo ima okoli 1 % populacije, predvsem blago obliko.
Povzroča jo odsotnost, pomanjkanje ali motnja v delovanju von Willebrandovega
dejavnika (VWF). V večini primerov (70−80 %) gre za blago obliko bolezni (tip 1),
kjer gre za delno pomanjkanje VWF. Tip 3 pomeni popolno pomanjkanje VWF, tip
2 pa motnjo v delovanju VWF. Kljub veliki razširjenosti v splošni populaciji ima
le približno 100 oseb na milijon prebivalcev pomembne krvavitve, ki zahtevajo
zdravljenje. Bolezen je enakomerno razporejena med spoloma, vendar pa v
registrih bolnikov z VWB prevladujejo ženske, saj v življenju žensk nastopajo
dogodki, kot je menstruacija, kjer se VWB lahko klinično izrazi.
Anamneza. Krvavitev iz sluznic, lahko nosu, dlesni, iz sečil, rodil, tudi prebavil.
Lahko nenadoma, spontano ali po poškodbah oziroma operacijskih posegih.
Podaljšane menstruacije.
Klinična slika. Značilne so sluznične krvavitve (nosna sluznica, dlesen, obilne
menstruacijske krvavitve, poporodne krvavitve do 35. dne, krvavitve iz prebavil)
in hitro pojavljanje kožnih krvavitev. Pri tipu 3, težki obliki bolezni, se zaradi male
ravni F VIII lahko pridružijo še krvavitve, značilne za hemofilijo, kot so krvavitve v
sklepe in mišice in globoke podkožne krvavitve. Pojavljajo se lahko krvavitve med
kirurškim posegom in v času po posegih. Te se pojavljajo praviloma le pri težki
obliki VWB. Dobra kirurška hemostaza odlično nadomesti primarno hemostazo,
zato se pri lahkih oblikah VWB, kjer je motena le primarna hemostaza, krvavitve po
operacijskih posegih praviloma ne pojavljajo. Pri težki obliki pa je poleg primarne
hemostaze moteno tudi strjevanje krvi, zato kljub dobri kirurški hemostazi
nastopijo krvavitve, če s predhodnim in nadaljnjim dajanjem koncentrata F VIII
in VWF ne povečamo in vzdržujemo ustrezne ravni F VIII v plazmi. Pri krvavitvah
v osrednji živčni sistem in pri posegih, kjer je porušena integriteta sluznic, pa
moramo zagotoviti tudi dobro primarno hemostazo.
Diagnostika. Krvna slika in število trombocitov je pri VWB normalno. Funkcija
trombocitov je zaradi pomanjkanja ali motene funkcije VWF okvarjena in se
kaže s podaljšanim zapiralnim časom. Na sliki je primer težke oblike VWB, kjer
gre za popolno odsotnost VWF, ob tem pa pride do pomanjkanja aktivnosti F VIII
in podaljšanja aPTČ. Diagnoza VWB temelji na merjenju koncentracije VWF v
plazmi, aktivnosti VWF in merjenju aktivnosti F VIII.
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Preiskava
K- Trombociti (EDTA)
K-Zapiralni čas (Kol/Epi)
K-Zapiralni čas (Kol/ADP)
P-Protrombinski čas (PČ)
PČ-INR
P-Parcialni tromboplastinski čas (PTČ)
P-Fibrinogen (F-gen)
P-Trombinski čas (TČ)
P-D-dimer
P-Faktor VIII (F VIII:C)
P-vWF-antigen (VWF:Ag)
P-vWF-aktivnost (VWF:GPIb)
P-vWF-vezava na kolagen (VWF:CB)

H
H

H
H
L
L
L
L
L

Izsledek
222
> 300
> 300
1,00
0,99
53,5
5,87
11,1
0,133
0,04
0,02
0
0

Ref. vr.
150 - 410
83 - 157
65 - 119
0,70 - 1,20

Enota
109/L
s
s
1

24,0 - 35,5
1,80 - 3,70
13,0 - 16,0
< 0,242
0,50 - 1,50
0,60 - 1,50
0,50 - 1,60
0,50 - 4,00

s
g/L
s
mg/L
E/mL
E/mL
E/mL
E/mL

Zdravljenje. Zavedati se moramo, da ima zamuda pri popravku hemostaze pri
bolniku z von Willebrandovo boleznijo lahko za posledico izgubo uda ali smrt,
zato je pomembno, da najprej dovajamo manjkajoči dejavnik, temu sledijo
diagnostične preiskave. Na urgenci pred uporabo manjkajočega faktorja VIII/
vWF ne izvajamo invazivnih posegov (npr. arterijske linije), ne dovajamo zdravil
intramuskularno, ne dovajamo acetilsalicilne kisline oziroma zdravil, ki dodatno
motijo strjevanje krvi. Dovoljeni analgetiki: paracetamol, metamizol, opioidi.
Pri življenje ogrožajočih krvavitvah ali grozeči izgubi uda bomo dvignili raven
manjkajočega dejavnika VIII in aktivnosti vWF takoj na 80–100 %:
vWB: odmerek = TT (kg) x 60 IU VWF.
Pri zmernih in blagih krvavitvah bomo v 30 minutah dvignili raven manjkajočega
dejavnika VIII in vWF na 40–60 %:
vWB tip 1: DDAVP 0,3 mcg/kg i. v. (max 20 mcg) (predhodno moramo imeti
opravljen test, da vemo, ali DDAVP resnično deluje in kako dolgo);
vWB: Če podatka o testu DDAVP ni ali je vWB neodzivna na DDAVP (tip 2 in tip 3):
odmerek = TT (kg) x 60 IU VWF.
Uporabimo faktor, ki ga bolnik že prejema. Če ni na voljo, dovajamo
razpoložljivega. Pri krvavitvah iz sluznic dodaj antifibrinolitik: traneksamična
kislina 500 mg/6 ur p. o./i. v., nikoli pri hematuriji.
Za vsa dodatna vprašanja se posvetujte s hematologom, Klinični oddelek za
hematologijo, UKC Ljubljana: 01 522 8355 (dostopno 24/7).
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Pridobljena hemofilija (PH)

Pridobljena hemofilija (PH)

Karla RENER

Uvod. Je avtoimuna bolezen, pri kateri nastanejo protitelesa, usmerjena proti
določenemu faktorju strjevanja krvi. Največkrat so usmerjena proti F VIII.
Protitelesa privedejo do klinično pomembnega pomanjkanja faktorja strjevanja
krvi, kar se kaže z nagnjenostjo h krvavitvam oziroma s krvavitvami. Le-te so
predvsem prisotne na koži in sluznicah (glej sliko), lahko pa tudi drugje (sečila,
prebavila, rodila) in bolnika smrtno ogrozijo.

Rezultati osnovnih in posebnih preiskav strjevanja krvi pri bolnici s
pridobljeno hemofilijo ob terapiji s koagulacijskim F VIIa
Preiskava

Izsledek

Ref. vr.

Enota

K- Trombociti (EDTA)

H

578

150 - 410

109/L

P-Protrombinski čas (PČ)

H

nad 1,50

0,70 - 1,20

1

99,8

24,0 - 35,5

s

PČ-INR
P-Parcialni tromboplastinski čas (PTČ)

/
H

Na pridobljeno hemofilijo posumimo pri bolnikih, ki spontano krvavijo in nimajo
predhodne anamneze motenj strjevanja krvi. V osnovnih testih strjevanja krvi
je značilno izolirano podaljšanje aPTČ (aktivirani parcialni tromboplastinski
čas).

P-Trombinski čas (TČ)

L

12,5

13,0 - 16,0

s

P-D-dimer

H

0,845

< 0,242

mg/L

neg.

neg.

po E

P-Faktor VIII (F VIII:C)

L

0,0

0,50 - 1,50

E/mL

Anamneza. Pojav spontanih krvavitev po koži in sluznicah, izdatnejša krvavitev
ob poškodbi ali operativnem posegu. Sočasno so lahko prisotni simptomi in
znaki osnovnih bolezni, ki PH pogojujejo (rakave bolezni, druge avtoimune
bolezni, obdobje po porodu). PH je lahko tudi posledica prejemanja zdravil.

P-Protitelesa na F VIII

H

661

0

BE/mL

P-Etanol gel test

Značilna kožna krvavitev pri pridobljeni hemofiliji
(fotografija: arhiv K. Rener)

Klinični pregled. Obsežne kožne in sluznične krvavitve, epistaksa, črno blato,
bledica, utrujenost, slabo počutje. Krvavitve so obsežne, bizarnih oblik (takšne
»kot jih nisi videl še nikdar«) in zajemajo predvsem kožo in mehka tkiva.
Diagnostika. V osnovnih testih hemostaze je značilno podaljšan aPTČ, medtem
ko so PČ, TČ, fibrinogen in D dimer praviloma v mejah normale. Zaradi krvavitve
v mehka tkiva je lahko prisotna normocitna anemija. S posebnimi preiskavami
nato določimo ravni posameznih faktorjev strjevanja krvi in prisotnost
protiteles ter tako potrdimo diagnozo.
Nujni terapevtski ukrepi
1. Zdravljenje krvavitve in anemije: rekombinantni F VIIa (90 μg/kg telesne teže
i. v./2–4 h) ali aktivirani protrombinski kompleks (FEIBA 50-100 IU/12 h i. v.),
traneksamična kislina 500 mg/6 h p. o./i. v. (ne pri hematuriji ali sočasno
s FEIBA). Popravek anemije s transfuzijo koncentriranih eritrocitov, če je
izguba hemodinamsko pomembna.
2. Imunosupresivno zdravljenje v bolnišnici.
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Ukrepanje pri krvavitvah ob
protitrombotičnih zdravilih

Ukrepanje pri krvavitvah ob protitrombotičnih zdravilih

Marko MIKLIČ

Uvod. Antiagregacijska in antikoagulacijska zdravila, ki jih uporabljamo
za preprečevanje in zdravljenje trombemboličnih zapletov, povzročijo tudi
nastanek krvavitev oziroma povečajo tveganje za krvavitve ob poškodbah ter
invazivnih posegih. Tveganje zmanjšamo s premislekom o izbiri ustreznega
zdravila upoštevajoč bolnikove osebne značilnosti, pridružene bolezni in
interakcije z drugimi zdravili. Enako velja za pripravo bolnika na invazivni
poseg. Kljub temu pa letno do 4 % bolnikov ob antikoagulacijskem zdravljenju
utrpi veliko krvavitev in okoli 25 % majhno krvavitev. Poznavanje ukrepov za
zaviranje učinka protitrombotičnih zdravil je zato nujno za hitro in učinkovito
zaustavitev krvavitve. V prispevku bomo predstavili ukrepe ob pojavu krvavitev
najpogosteje predpisanih protitrombotičnih zdravil: aspirin, klopidogrel,
prasugrel, tikagrelor, heparin, nizkomolekularni heparini (NMH), varfarin,
acenokumarol, dabigatran, apiksaban in rivaroksaban.
Anamneza. Ob krvavitvi je treba izvedeti, katero protitrombotično zdravilo je
bolnik jemal, odmerek in kdaj ga je nazadnje zaužil. Zanima nas vzrok nastanka
krvavitve in usmerjeno povprašamo po dejavnikih tveganja, kot so jemanje
nesteroidnih antirevmatikov, čezmerno uživanje alkohola, neurejen krvni
tlak itd. Hkrati je treba poznati tudi indikacijo za dosedanje protitrombotično
zdravljenje.
Klinična slika. Najpogostejše majhne krvavitve, ki jih vidimo ob protitrom
botičnih zdravilih, so: epistaksa, krvavitev iz dlesni, v očesno veznico, v
podkožje, hematurija in manjša hemohezija. Za razliko od bolnikov, ki ne
jemljejo protitrombotičnih zdravil, je čas do zaustavitve krvavitve običajno
daljši. Krvavitve se pojavijo že ob manjših poškodbah. Velike krvavitve vidimo
redkeje, vendar te bolnika bolj ogrožajo. Veliko krvavitev opredelimo kot
krvavitev s padcem vrednosti hemoglobina za več kot 20 g/L; krvavitev v kritični
organ (osrednje živčevje, oko, sklep ali retroperitonealni prostor); krvavitev, ki
zahteva kirurški ali endoskopski poseg. Najpogosteje gre za krvavitev iz prebavil,
najnevarnejša pa je intrakranialna krvavitev. Glede na lokacijo krvavitve in
količino izgube krvi je klinična slika različna. Običajno so bolniki prizadeti, v
primeru večje izgube krvi je v ospredju hemodinamska nestabilnost bolnika s
hipotenzijo, tahikardijo, bledico in tahipnejo, pri intrakranialni krvavitvi pa je v
ospredju motnja zavesti z nevrološkimi izpadi, bolniki imajo ob tem lahko celo
visok krvni tlak.
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Diagnostika. Ob pojavu majhne krvavitve je smiselno preveriti ustreznost
jemanja protitrombotičnih zdravil. Za varfarin izmerimo INR (angl. international
normalised ratio), ob aplikaciji nefrakcioniranega heparina pa aktivirani
parcialni tromboplastinski čas (aPTČ). Pri jemanju drugih zdravil običajno ne
delamo preiskav za merjenje učinka zdravila, preverimo pa delovanje ledvic
in vrednost trombocitov. Pri veliki krvavitvi nas zanima hemogram, delovanje
ledvic in jeter ter meritev učinka protitrombotičnih zdravil. Za oceno delovanja
antiagregacijskih zdravil lahko uporabimo več preiskav, kot na primer meritev
zapiralnih časov, VerifyNow®, Multiplate®, ROTEM® in TEG® agregometrija.
Učinek heparina spremljamo z meritvijo aPTČ ali meritvijo zavore aktiviranega
faktorja Xa (antiXa). Za oceno učinka NMH je preiskava izbora le antiXa. Učinek
zaviralcev vitamina K ocenimo z meritvijo protrombinskega časa (PČ) in INR.
Za oceno učinka NOAK (nova oralna antikoagulacijska zdravila) so klasične
preiskave hemostaze bolj ali manj neuporabne. Normalne vrednosti aPTČ in
PČ namreč ne izključujejo klinično pomembnega učinka NOAK. Izjema je le
trombinski čas (TČ), ki je podaljšan že pri majhnih koncentracijah dabigatrana.
Plazemsko koncentracijo natančneje ovrednotimo s specifičnimi preiskavami,
kot so prilagojen trombinski čas (pTČ) ali Haemoclot® za dabigatran in umerjeni
antiXa za rivaroksaban ter apiksaban.
Nujno terapevtsko ukrepanje. Majhno krvavitev lahko zaustavimo z lokalnimi
hemostatskimi ukrepi in prekinitev zdravljenja večinoma ni potrebna. Opus
timo lahko le enega ali največ dva odmerka zdravila. Pri veliki krvavitvi pa je
poleg hemostatskih ukrepov potrebna hemodinamska stabilizacija bolnika
z nadomeščanjem tekočin in krvnih pripravkov. Če je bolnik zaužil proti
trombotično zdravilo v zadnjih 2 urah, lahko svetujemo aktivno oglje. V primeru
življenjsko ogrožajoče krvavitve je smiselno čim prej upočasniti učinek
protitrombotičnih zdravil, vendar se je ob tem treba zavedati, da lahko s tem
povzročimo protrombogeno stanje.
Učinek klopidogrela in prasugrela, ki sta ireverzibilna zaviralca ADP receptorja,
zmanjšamo s transfuzijo trombocitov. Ta pa ni učinkovita pri zdravljenju s
tikagrelorjem, saj je ta reverzibilni zaviralec receptorjev ADP in je v veliki
meri prosto v plazmi ter tako upočasni agregacijo tudi sveže transfundiranih
trombocitov.
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Učinek nefrakcioniranega heparina popolnoma ustavimo s protamin-sulfatom
(1 mg protamin-sulfata zavre 100 E heparina), zavora učinka NMH s protaminsulfatom pa je nepopolna (60–70 %), zato ob življenje ogrožajoči krvavitvi
uporabimo koncentrat protrombinskega kompleksa (PCC).
Učinek varfarina in acenokumarola zavremo z dodatkom vitamina K, vendar
se njegov učinek pokaže šele po 6–12 urah. Zato se priporoča hkratna aplikacija
PCC, ki hipoma popravi hemostazo.
Učinek dabigatrana popolnoma in hitro zavremo z aplikacijo idarucizumaba.
Za NOAK iz skupine zaviralcev faktorja Xa v Sloveniji še nimamo specifičnega
protisredstva. Za zdaj priporočamo uporabo PCC v odmerku 25–50 enot/kg.
Andexanet alfa je v tujini že odobren za zavoro učinka zaviralcev faktorja Xa ob
pojavu velikih krvavitev.
Pri oskrbi bolnika z veliko krvavitvijo lahko s pomočjo trombelastografije
dodatno opredelimo motnjo v hemostazi in z ustrezno korekcijo zmanjšamo
izgubo krvi in potrebo po nadomestnem zdravljenju s krvnimi pripravki.
Antiagregacijska in antikoagulantna zdravila: vrednotenje učinkovanja in
zdravljenje pri krvavitvah
Zdravilo
Acetilsalicilna kislina
Klopidogrel
Prasugrel
Tikagrelor
Heparin
Nizkomolekularni heparini
Varfarin, acenokumarol
Apiksaban
Dabigatran
Rivaroksaban
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Testi za spremljanje učinka
agregometrija
agregometrija
agregometrija
agregometrija
aPTČ
antiXa za NMH
INR
antiXa za apiksaban
pTČ
antiXa za rivaroksaban

Protisredstvo
/
Transfuzija trombocitov
Transfuzija trombocitov
/
Protaminijev sulfat
Protaminijev sulfat in PCC
Vitamin K in PCC
PCC
Idarucizumab
PCC
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Vzroki za pljučno prizadetost in dihalno
odpoved pri hematološkem bolniku

Vzroki za pljučno prizadetost in dihalno odpoved pri hematološkem bolniku

Erik RUPNIK

Uvod: Pri bolnikih z akutno levkemijo in po presaditvi krvotvornih matičnih
celic (PKMC) je pljučna prizadetost in dihalna odpoved poleg osnovne bolezni
najpogostejši razlog za obolevnost in umrljivost. Najpogostejši vzrok zanjo je
okužba dihal, neredko z oportunističnimi povzročitelji. Znaki bolezni so lahko
sprva slabo izraženi, vendar je klinični potek nagel. Med neinfekcijskimi vzroki je
najpogostejši pljučni edem, ki je lahko posledica kardiotoksičnosti citostatikov.
Vzroki so še levkostaza pri hiperlevkocitozi, pnevmonitis zaradi toksičnosti
zdravil, sindrom ATRA pri zdravljenju akutne promielocitne levkemije in
kriptogena organizirajoča pljučnica. Po PKMC lahko pride do pnevmonitisa ob
nastopu delovanja presadka, difuzne alveolarne krvavitve, sindroma idiopatske
pljučnice, venookluzivne bolezni ter konstriktivnega bronhiolitisa v sklopu
kronične reakcije presadka proti gostitelju (GVHD).

Kombinirana invazivna
pljučna mikoza (Aspergillus
nidulans in Mucor) pri
nevtropeničnem bolniku
z relapsom AML, napredek v
nekaj dnevih.

Anamneza: Bolnik navaja dušenje, težko sapo, čezmerno zadihanost ob telesni
dejavnosti. Že v mirovanju čuti piskanje, tiščanje v prsih, zbadajočo bolečino,
povezano z dihanjem, kašlja z izmečkom ali brez ter izkašljuje kri. Zavedati
se moramo, da bolnikovi občutki in navajanje težav niso nujno v sorazmerju s
stopnjo prizadetosti pljuč. Bolnika povprašamo še o kroničnih boleznih, kajenju,
alergijah in jemanju zdravil.
Klinični pregled: Nadvse pomembni so zunanji videz bolnika in vtis prizadetosti,
ki ga daje, stanje njegove zavesti in odzivnosti. Pri bolniku z odpovedjo dihal
lahko vidimo ob vdihu vdiranje nadključničnih kotanj in medrebrnih prostorov,
uporabo pomožnih dihalnih mišic, cianozo, edem. Izmerimo krvni tlak, utrip,
frekvenco dihanja, saturacijo s kisikom na pulznem oksimetru in telesno
temperaturo. Prsni koš pretipamo in pretrkamo ter poslušamo dihanje nad
pljuči s stetoskopom.
Preiskave: Stopnjo in vrsto odpovedi dihal opredelimo s plinsko analizo
arterijske krvi. Pri iskanju vzroka odpovedi dihal nam pomagajo slikovne
preiskovalne metode. Takoj napravimo rentgenogram prsnih organov in
ultrazvočno preiskavo prsnega koša in srca, čemur pogosto sledi preiskava
z računalniško tomografijo (CT). Če v pljučih ugotovimo zgostitve, ki jih ne
moremo opredeliti z neinvazivnimi preiskavami, opravimo bronhoskopijo in
odvzamemo bronhoalveolarni izpirek za biokemični, mikrobiološki in citološki
pregled. Zaradi motenj strjevanja krvi, predvsem trombocitopenije, se za
60

61

Erik RUPNIK:
Vzroki za pljučno prizadetost in dihalno odpoved pri hematološkem bolniku

biopsijo pljuč odločamo izjemoma. Če je prisoten plevralni izliv, ga diagnostično
punktiramo.
Terapevtsko ukrepanje: Nujni ukrep je dodajanje kisika, s čimer odpravimo
hipoksemijo in zmanjšamo delo dihal in srca. Uporabimo Venturijevo masko z
ustreznim nastavkom in pretokom kisika ali masko s kisikovim rezervoarjem.
Pri hujši odpovedi dihal lahko uporabimo visokopretočne nosne kanile, lahko
nudimo mehansko podporo dihanju na neinvaziven način preko maske ali pa se
v najtežjih primerih odločimo za intubacijo in invazivno mehansko ventilacijo.
Zdravimo osnovno bolezen, ki je vzrok odpovedi dihal.

Vzroki za pljučno prizadetost in dihalno odpoved pri hematološkem bolniku

45-letna bolnica z AML
ob sprejemu, L 123.
Respiracijska insuficienca
zaradi levkostaze.

Ista bolnica čez 3 dni, L 78.
Respiracijska insuficienca
zaradi srčnega popuščanja,
večje prepustnosti pljučnih
kapilar in obremenitve
s tekočino med
kemoterapijo.
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Nujna stanja pri bolniku z diseminiranim
plazmocitomom

Nujna stanja pri bolniku z diseminiranim plazmocitomom

Barbara SKOPEC

UTESNITEV HRBTENJAČE
Uvod: Utesnitev hrbtenjače lahko, če ni pravočasno oskrbljena, povzroči nepo
pravljivo hudo nevrološko okvaro. Najbolj pogosto jo povzroči plazmocitomska
tumorska masa, ki izrašča iz telesa vretenca, se širi nazaj proti hrbtenjači in
neposredno pritiska nanjo. Posledice so lahko paraliza ali plegija enega ali več
udov, motnje občutljivosti in sfinktrske motnje. Pritisk na hrbtenjačo lahko
povzročijo tudi patološki zlomi vretenc, ki so običajno kompresijski. Najpogosteje
so prizadeta prsna vretenca, sledijo ledvična in nato vratna vretenca.

zdravljenje za bolnike, ki niso primerni za operativno zdravljenje. Vedno čim
hitreje začnemo sistemsko zdraviti osnovno bolezen, ki je povzročila utesnitev
hrbtenjače.
Plazmocitomski
infiltrat v hrbtenici, ki
pritiska na hrbtenjačo.
Vir: shutterstock

Anamneza: Bolniki imajo praviloma stopnjujoče se, hude bolečine v področju
hrbtenice že nekaj časa pred pojavom nevroloških simptomov. Imajo težave s
hojo zaradi mišične nemoči ali celo parezo ali paralizo ene ali obeh spodnjih
okončin. Ob pregledu lahko navajajo motnje občutkov v okončinah, parestezije
in težave pri odvajanju vode in blata.
Klinični pregled: Pri pregledu pri bolniku ugotovimo zmanjšano mišično moč v
okončinah. Več kot 50 % bolnikov ima ob prihodu v urgentno ambulanto parezo
ali plegijo okončin. Pri napredovalih okvarah je prisotna tudi čutna okvara s
področnimi izpadi občutljivosti. Prisotna je lahko okvara avtonomnega živčevja.
Diagnostika: Ko posumimo na nevrološko prizadetost, se posvetujemo z
nevrologom, ki določi raven poškodbe hrbtenjače. Metoda izbora za postavitev
diagnoze je slikanje hrbtenice z magnetno resonanco (MRI), ki je tako občutljiva
kot specifična. Slikati moramo celotno hrbtenico, saj je lahko lezij več. Če MRI
ne moremo opraviti, je naslednja izbira računalniška tomografija (CT) z ali brez
mielografije. Običajno rentgensko slikanje ni primerna metoda za diagnostiko
utesnitve hrbtenjače, saj tumorske mase ne prikaže.
Nujno ukrepanje: Takoj po postavitvi diagnoze začnemo zdraviti s kortiko
steroidi. Jasnih priporočil o odmerkih in trajanju zdravljenja ni. Začnemo s
prvim odmerkom deksametazona 10 mg i. v. in nato nadaljujemo s 4 mg i. v. na
šest ur naslednjih nekaj dni, nakar odmerek postopoma zmanjšujemo.
Po opravljeni slikovni diagnostiki se posvetujemo z nevrokirurgom. Če je
bolnik ustrezen kandidat, z operativnim posegom naredijo laminektomijo
in/ali dekompresijo hrbtenjače. Zdravljenje nato nadaljujemo z obsevanjem
prizadetega področja z ionizirajočimi žarki. Nujno obsevanje je takojšnje
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HIPERKALCEMIJA
Uvod: Hiperkalcemija se pri hematoloških malignih boleznih najpogosteje
pojavi pri diseminiranem plazmocitomu. Redkejša je pri bolnikih z akutno
levkemijo in agresivno potekajočih limfomih. Vzrokov za nastanek je več. V
80 % se pojavi zaradi izločanja s parathormonom povezanega proteina, ki
povzroči resorpcijo kosti s povečanjem aktivnosti osteoklastov, hkrati pa poveča
tudi resorpcijo kalcija v ledvičnih tubulih. V 20 % je hiperkalcemija posledica
osteolitičnih metastaz.
Anamneza: Bolnik s hiperkalcemijo anamnestično lahko navaja bruhanje,
slabost, zaprtost, polidipsijo in poliurijo. Lahko je letargičen, zmeden ali ima
motnjo zavesti.
Klinični pregled: Klinični slika je odvisna od hitrosti nastanka hiperkalcemije in
velikosti serumske koncentracije kalcija. Izstopajo lahko nevrološki simptomi
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od utrujenosti, zmedenosti pa vse do kome. Simptomi s strani prebavil so
slabost, bruhanje, zaprtje, lahko tudi paralitični ileus in vnetje trebušne slinavke.
V srčno-žilnem sistemu lahko hiperkalcemija povzroči maligne ventrikularne
tahikardije in arterijsko hipertenzijo. Privede lahko do akutne ledvične odpovedi
in nefrogenega diabetes insipidusa.

Zdravljenje hiperkalcemije

Diagnostika: Diagnozo postavimo z analizo ravni serumskega kalcija, ki jo mora
mo prilagoditi ravni serumskega albumina – določimo korigirani kalcij. Najbolje
pa je določiti raven ioniziranega kalcija, če nam je ta preiskava dostopna.
Posneti moramo elektrokardiogram (EKG), saj huda hiperkalcemija lahko
skrajša dobo QT.
Nujno ukrepanje: Pri asimptomatski ali blagi hiperkalcemiji (korigiran Ca
<3 mmol/l, ioniziran Ca <2 mmol/l) je običajno dovolj, da bolnika ustrezno
parenteralno hidriramo, spodbujamo diurezo z diuretikom zanke (furosemid) in
omejimo vnos kalcija s hrano.
Pri zmerni hiperkalcemiji (korigiran Ca 3–3,5 mmol/l, ioniziran Ca 2–2,5 mmol/l)
in hudi hiperkalcemiji (korigiran Ca >3,5 mmol/l, ioniziran Ca >2,5 mmol/l)
je nujno hitro ukrepanje. Najprej bolnika obilno hidriramo z bolusom 1000–
2000 ml 0,9 % natrijevega klorida (fiziološke raztopine). Nato nadaljujemo z urno
infuzijo 100–150 ml. Če so urne diureze manjše od 100 ml/l dodamo furosemid
v odmerku 20–40 mg i. v. Zdravljenju lahko dodamo kalcitonin (podkožno
ali intramuskularno, 4–8 IE/kg telesne teže), vendar moramo upoštevati, da
običajno že v nekaj dneh pride do nastanka tahifilaksije (neodzivnosti na
zdravilo).

Zdravilo
0,9-% NaCl

Odmerek
bolus 1000–2000 ml 0,9-% NaCl
v eni uri, nato 100–150 ml/h

diuretiki zanke
(furosemid)

20–40 mg i. v., če so urne
diureze < 100 ml/h
4–8 IE/kg telesne teže s. c. ali
i. m.

kalcitonin

bisfosfonati

denuzumab

zoledronska kislina
4 mg i. v.
pamidronska kislina
60–90 mg i. v.
klodronska kislina
300 mg i. v.
120 mg s. c.
pri bolnikih z odpovedjo ledvic
začetni odmerek 60 mg s. c.

Čas do učinka Posebna opozorila
hiter
Pri bolnikih z zastojno srčno
odpovedjo je treba paziti, da ne
pride do poslabšanja.
15–30 min
30–60 min

48–72 ur

72–96 ur

Kratkotrajna uporaba, ker v
nekaj dneh pride do nastanka
tahifilaksije (neodzivnosti na
zdravilo).
Bisfosfonati so nefrotoksični in
so kontraindicirani pri bolnikih z
napredovalo odpovedjo ledvic.

Pri bolnikih z na zdravljenje
odporno hiperkalcemijo
zdravimo z denuzumabom vsaj
7 dni po zadnjem odmerku
bisfosfonata.

Za zdravljenje uporabljamo bisfosfonate, ki lahko hitro zmanjšajo serumsko
koncentracijo kalcija. Na voljo imamo več pripravkov; zoledronska kislina v
odmerku 4 mg i. v., pamidronska kislina v odmerku 60–90 mg i. v., klodronska
kislina 300 mg i. v. Bisfosfonati so nefrotoksični in so kontraindicirani pri
bolnikih z napredovalo odpovedjo ledvic. Uporabimo jih lahko pri bolnikih, ki
jih moramo zaradi neučinkovitega zdravljenja hiperkalcemije dializirati. Pri
bolnikih, pri katerih je hiperkalcemija odporna na zdravljenje z bisfosfonati ali
so ti zaradi ledvične bolezni kontraindicirani, lahko uporabimo denuzumab.
Denuzumab je monoklonalno protitelo proti RANKL. Odmerek zdravila je
120 mg, vedno se daje podkožno. Ker lahko povzroči dolgotrajne hipokalcemije,
pri bolnikih z odpovedjo ledvic hiperkalcemijo zdravimo z začetnim odmerkom
60 mg s. c. in nato po potrebi odmerek ponovimo.
Vedno je treba takoj začeti sistemsko zdraviti osnovno krvno bolezen, ki je
povzročila hiperkalcemijo.
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Kontaktne številke:

Beležke:

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Klinični oddelek za hematologijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Telefon (za naročanje): (01) 522 22 62
Telefon (tajništvo): (01) 522 31 39
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L
Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 040 240 950
E-mail: limfom.levkemija@gmail.com
www.limfom-levkemija.org
www.najboljsanovica.si
www.dajsenaseznam.si
www.nazajvzivljenje.si
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Telefon: 041 649 735
E-mail: info@drustvo-bkb.si
www.drustvo-bkb.si
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