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Santrauka
Viena iš rizikingiausių chirurginės intervencijos kom-
plikacijų yra kraujavimas. Tyrimo tikslas − išsiaiškinti 
koaguliacinės sistemos vertinimo svarbą ir galimybes 
priešoperaciniu laikotarpiu. Atlikta mokslinių studijų 
apžvalga ir analizė. Straipsnių ieškota tarptautinėse me-
dicinos duomenų bazėse PubMed, Wiley, Springer. At-
rinkta ir išnagrinėta 13 straipsnių anglų kalba, kurių pa-
vadinimas, santrauka ir raktažodžiai bei jų deriniai atitiko 
tyrimo temą. 
Tyrimo rezultatai ir išvados. Dėl galimų komplikacijų ir 
kraujavimo rizikos operacijos metu, labai svarbu tinka-
mai ištirti pacientą priešanestetiniu laikotarpiu. Būtina 
surinkti išsamią anamnezę apie rizikos veiksnius: šeiminę 
anamnezę, vaistų vartojimą, kraujavimą po intervencijų, 
hematomas ir kitas būkles. Šiuolaikinėje medicinoje pa-
ciento įvertinimui rekomenduojama naudoti glaustus ir 
aiškiai suprantamus klausimynus, kurie padeda korek-
tiškai įvertinti jo būvį. Ne mažiau svarbi ir ligonio ap-
žiūra bei laboratoriniai tyrimai, kurie papildo surinktą 
anamnezę ir padeda įvertinti kraujavimo riziką. Atlikus 
išsamų paciento įvertinimą ir neradus kraujavimo prie-
žasties, rekomenduojama atlikti genetinius tyrimus dėl 
paveldimų koagulopatinių būklių.

Įvadas
Kraujavimas išlieka viena iš keleto rizikingiausių bū-

klių operacijos metu, todėl siekiant išvengti pooperacinių 
komplikacijų ir būklės pablogėjimo, visų pacientų, turinčių 
kraujavimo riziką, būklė turi būti tinkamai įvertinta, pasi-
ruošta kraujavimo stabdymui, kraujo perpylimui operacijos 
metu. Pacientų kraujavimo rizika gali padidėti dėl daugelio 
priežasčių: vyresnio amžiaus, sumažėjusio eritrocitų ir trom-
bocitų kiekio prieš operaciją, krešumo sistemą veikiančių 
vaistų, lėtinės inkstų ar kepenų ligos, kraujavimą lemiančios 

paveldimos ligos, operacijų tipo [1]. Pagrindinė pacientų 
kraujavimo valdymo strategijos dalis – priešoperacinis krau-
javimo rizikos įvertinimas [2]. Kiekvienas pacientas turi būti 
vertinamas individualiai, daug dėmesio skiriant paciento isto-
rijai, kruopščiai surenkant anamnezę, atliekant fizinį ištyrimą 
ir įvertinant hemostazei svarbius laboratorinius rodiklius.

Tyrimo tikslas − išsiaiškinti koaguliacinės sistemos 
vertinimo svarbą ir galimybes priešoperaciniu laikotarpiu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinių šaltinių paieška, apžvalga bei surastų 

publikacijų analizė. Paieška buvo vykdoma tarptautinėse 
medicinos duomenų bazėse PubMed, Wiley, Springer. Buvo 
naudojami raktiniai žodžiai bei jų deriniai anglų kalba: as-
sessment of hemostasis, bleeding risk of surgery, periopera-
tive bleeding prevention, bleeding questionnaires, inherited 
coagulopathy. Šiame darbe pateikiami apibendrinti sistemi-
nės mokslinių straipsnių analizės rezultatai.

Rezultatai ir jų aptarimas
Ligos istorija ir anamnezė. Pirminis paciento įvertini-

mas priešoperaciniu laikotarpiu atliekamas apklausos metu ir 
detaliai vertinant ligos istoriją, tačiau  šie metodai ne visada 
pakankamai apibrėžia paciento būklę. Taip gali nutikti, jei 
gydytojui nepavyksta įsigilinti į išsakomus nusiskundimus, 
pacientas nuslepia ar neprisimena buvusių kraujavimo epi-
zodų ar rizikos veiksnių, arba jei anamnezės nėra ligos is-
torijoje [2]. Nors ligos istorija ir paciento apklausa išlieka 
pirminiu ir vienu geriausių paciento būklės įvertinimo me-
todų, ji yra subjektyvi ir gali neapibrėžti esamos būklės.

Klausimynai yra gerai kraujavimo riziką atspindinti prie-
monė, kurią galima panaudoti paciento apklausos metu. Dau-
guma klausimų būna apie kraujavimą iš nosies,  odontologi-
nių procedūrų metu, šeiminę anamnezę, menstruacijas ir kitas 
susijusias būkles. Šiuo metu sukurta ir naudojama daugybė 
klausimynų, kurie padeda objektyviai įvertinti kraujavimo 
riziką.  Vienas iš jų – naujas, rekomenduojamas priešaneste-
tinei apžiūrai - HEMSTOP (angl. Hematoma, Hemorrhage, 
Menorrhagia, Surgery, Tooth extraction, Obstetrics, Parents). 
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Šis klausimynas skirsto pacientus į tris kraujavimo rizikos 
grupes: padidėjusios, vidutinės ir minimalios [3]. Klausimy-
nas aprėpia pagrindinius rizikos veiksnius, kurių pacientai 
įprastai nemini apklausos metu, pavyzdžiui odontologinės 
procedūros. Šios chirurginės intervencijos dažnai užmirš-
tamos, todėl kraujavimas iš dantenų gali likti nepaminėtas, 
nors yra svarbus bendram įvertinimui.

Nors klausimynai yra labai efektyvūs, tačiau turi ir trū-
kumų. Dažnai pacientai hiperbolizuoja mėlynes arba tinka-
mai  neįvertina kraujavimo. Klausimynai yra neatsiejama 
paciento kraujavimo rizikos įvertinimo dalis šiuolaikinio 
anesteziologo darbe, jie lengvai suprantami pacientams, 
greitai atliekami, tačiau gaunamas subjektyvusis vertinimas. 

Fizinis ištyrimas. Apklausus pacientą, būtina jį apžiū-
rėti, nes kai kurie požymiai gali rodyti polinkį kraujavimui. 
Petechijos, hematomos, teleangektazės arba kepenų ligoms 
būdingi požymiai gali būti raudonoji linija (angl. red-flag), 
kurios negalima pežengti [2]. Šie požymiai gali rodyti trom-
bocitopeniją, krešumo faktorių stoką ar kitas patologijas, 
kurias būtina patikrinti laboratoriniais metodais.

Laboratoriniai tyrimai. Pagrindiniai krešumo siste-
mos sutrikimo vertinimo metodai yra detali paciento ligos 
ir gyvenimo anamnezė, klausimynų naudojimas, objektyvus 
ištyrimas. Laboratoriniai tyrimai lieka antrame plane. Lite-
ratūroje rašoma, jog šių tyrimų nerekomenduojama atlikti 
rutiniškai, išskyrus atvejus, kai yra indikacijų [4].

Dažniausiai naudojami pirmos eilės krešėjimo testai yra 
aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) ir protrom-
bino komplekso aktyvumo (PT, SPA/INR) plazmos fibrino-
genas bei bendrajame kraujo tyrime atsispindintis trombocitų 
skaičius [5].

Trombocitai. Trombocitų skaičių galima įvertinti atlikus 
bendrą kraujo tyrimą. Šių ląstelių sumažėjimas, vadinamas 
trombocitopenija, gali būti stebimas sergant tam tikromis 
kraujo, kepenų ar vėžinėmis ligomis ir pacientams gali pa-
sireikšti kraujavimo iš nosies ar dantenų epizodais arba ne-
aiškios etiologijos mėlynėmis [6].

Fibrinogenas. Šis kraujo plazmos baltymas atlieka dve-
jopą vaidmenį – jungiasi prie trombocitų GBIIb/IIIa recep-
torių, stiprina trombocitų agregaciją ir yra verčiamas fibrinu, 
dalyvaujančiu krešulio formacijoje. Endogeninis fibrinogenas 
yra pagrindinis kraujo krešėjimo substratas ir sudaro > 90% 
visų plazmos krešėjimo faktorių pagal svorį, todėl stipraus 
kraujavimo metu pirmiausia iki kritinės ribos sumažėja endo-
geninio fibrinogeno koncentracija, kai kiti krešėjimo faktoriai 
ir trombocitai išlieka normos ribose ilgesnį laiką [7].

Krešėjimo testai. ADTL aptinka koaguliacijos sutrikimus, 
atsiradusius esant VIII, IX ir XI faktorių trūkumui, o PT 
nuokrypiai nurodo II (protrombino), V, VII bei X krešumo 
faktorių trūkumą. Svarbu paminėti, jog šių rodiklių nukrypi-
mas gali parodyti ir kitas būkles, pavyzdžiui antikoaguliantų 
vartojimą ar sisteminę raudonąją vilkligę [5].

Tromboelastografija. TEG – daug žadantis diagnostikos 

metodas, turintis keletą privalumų negu kiti, anksčiau pami-
nėti tyrimai. TEG yra neinvazinis, kraujo krešulio klampumo 
ir elastingumo savybių įvertinimo metodas. Šio  in vitro 
tyrimo principas yra aptikti ir kiekybiškai įvertinti kraujo mė-
ginio viskoelastinių savybių dinaminius pokyčius krešėjimo 
metu, numatyti pooperacinio kraujavimo, tromboembolijų 
riziką bei sumažinti nebūtinų kraujo komponentų transfuzijų 
skaičių [8].

Genetiniai sutrikimai. Hemofilija – tai su X chromo-
soma susijęs krešumo sutrikimas, dažniausiai pasireiškiantis 
vyrams. Pagal tam tikro koaguliacijos faktoriaus trūkumą, ši 
būklė skirstoma į tris grupes: A hemofilija (VIII faktorius), 
B (IX faktorius) ir C (XI faktorius). Priklausomai nuo ligos 
sunkumo (krešėjimo faktorių aktyvumo) pasireiškia klinikinė 
simptomatika − sergantiems sunkesnės eigos hemofilija, 
dažnesnis savaiminis ar sunkus kraujavimas ir ankstyves-
nis pirmasis kraujavimo epizodas, kuris gali prasidėti tik 
gimus. Hemofilijai būdingas pailgėjęs aktyvuoto dalinio 
tromboplastino laikas (aPTT), tačiau aPTT gali būti normalus 
asmenims, kurių faktorių trūkumas yra lengvesnis, ypač B 
hemofilijai, kai net ir vidutinio sunkumo liga sergantiems 
asmenims aPTT gali būti normalus. Matuojant faktoriaus 
aktyvumo lygį ir jį lyginant su kontroline grupe, nustatytas 
mažesnis lygis, paprastai <40 procentų. Išimtis yra lengva 
A hemofilija sergantis asmuo, kuriam atliekamas tyrimas 
streso ar nėštumo metu ir kurio faktorių lygis yra klaidingai 
padidėjęs. Jei tai įtariama, veiksnio aktyvumo tyrimas turi 
būti kartojamas esant mažam stresui [9].

Von Willebrando liga (vWL) – koagulopatija, paveldima 
autosominiu dominantiniu (1, 2B, dalis  2A ir 2M tipų) bei 
recesyviniu (2N, 3, dalis 2A ir 2M tipų) būdu, todėl vienodai 
serga ir vyrai, ir moterys. 1 tipas išsivysto dėl kiekybinio von 
Willebrand faktoriaus (vWF) baltymo sumažėjimo (sumažėja 
ir koncentracija, ir aktyvumas), 2 tipas – dėl disfunkcinio 
vWF, o 3 tipas – dėl vWF nebuvimo arba minimalios kon-
centracijos (didelis kiekybinis sumažėjimas). vWL metu 
bendras kraujo tyrimas bei ADTL, PT dažniausiai neparodo 
nuokrypio, tačiau pacientai skundžiasi kraujavimu ir mėlynė-
mis. Tokiu atveju reikėtų įvertinti von Willebrando faktoriaus 
kiekį ir funkciją, atliekant vWF:Ag, vWF:RCo/ vWF:GPIbM 
ir VIII faktoriaus aktyvumo testus [10;11].

Fibrinogeno sutrikimas. Įgimti fibrinogeniniai sutrikimai 
apima kiekybinius defektus (afibrinogenemiją ir hipofibri-
nogenemiją), kokybinius defektus (disfibrinogenemiją) ir 
kombinuotus defektus (hipodisfibrinogenemiją). Fibrinogeno 
sutrikimas gali būti įtariamas asmeniui, turinčiam nepaaiški-
namą kraujavimą, trombozę, kurių priežasties nepagrindžia 
bendrieji kraujo tyrimai. Tai gali būti pastebėta ir neturin-
tiems simptomų asmenims, kurių pradinis protrombino laikas 
(PT) arba aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas (aPTT) 
yra neaiškiai pailgėjęs, arba asmenims, kuriems yra žinomas 
šeiminis fibrinogeno sutrikimas [12].

Plazminogeno aktyvatoriaus inhibitoriaus trūkumas. Ne-
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normalus kraujavimas gali atsirasti dėl fibrinogeno trūkumo 
(disfunkcijos), pokyčių, sukeliančių padidėjusią fibrinolizę, 
dėl per didelio plazminogeno aktyvavimo, arba esant fibri-
nolizės inhibitorių trūkumui. Šiai grupei priklauso keletas 
koagulopatijų: tPA arba uPA perteklius – įgimta padidėjusi 
plazminogeno aktyvatoriaus tPA arba uPA ekspresija, suke-
lianti hiperfibrinolizę per plazminogeno perteklius, aktyvuo-
jant plazminą; Kvebeko trombocitų sutrikimas (QPD), dar 
vadinamas Kvebeko trombocitų sindromu (QPS), įgimtas 
trombocitų sutrikimas, kai per didelė uPA gamyba trombo-
citų alfa granulėse sukelia padidėjusią kraujavimo riziką; 
Alfa-2-antiplazmino trūkumas – įgimtas alfa-2-antiplaz-
mino trūkumas, dėl kurio sustiprėja plazmino aktyvumas ir 
fibrinolizė; PAI-1 trūkumas – plazminogeno aktyvatoriaus 
inhibitoriaus-1 (PAI-1) trūkumas, sukeliantis hiperfibrino-
lizinę būseną [13].

Išvados
1. Kraujavimas yra viena iš rizikingiausių chirurginės 

intervencijos komplikacijų. Rizikai sumažinti būtina tinka-
mai ištirti pacientą.

2. Tiksliam paciento būklės įvertinimui rekomenduojama 
naudotis klausimynais, atlikti fizinį ištyrimą ir laboratorinius 
tyrimus, o jei rizika labai didelė, atidėti operaciją, ieškoti 
kraujavimo priežasties ir gydyti pacientą.

3. Neaptikus tikslios kraujavimo priežasties, bet esant 
jo požymių ir anamnezėje, svarbu atlikti  detalesnį paciento 
ištyrimą, papildomus laboratorinius ir genetinius tyrimus. 
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Summary
Due to the potential complications and risk of bleeding during 

surgery, it is very important to properly examine the patient before 
the anesthetic period. A comprehensive medical history of risk fac-
tors should be collected: family history, medication use, bleeding 
after interventions, hematomas, and other conditions. In modern 
medicine, it is recommended to use concise and easy to understand 
questionnaires for patient assessment, which help to correctly as-
sess their condition. Nevertheless, it is important to perform patient 
examination and laboratory testing, which can complement the his-
tory collected and help assess the risk of bleeding. Genetic testing 
for hereditary coagulopathy is recommended after a thorough eva-
luation of the patient if no cause of bleeding has been identified. 
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