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Nynější onemocnění
• Muž, 42 let, cca 14 dní suchý kašel, po aspirinu
krvácení z nosu, postupně slábl, asi po týdnu
začal vnímat palpitace a udával krev v moči
• Nalezen matkou v bezvědomí, lapavé dechy (cca
20 minut od posledního kontaktu), volána RZP,
laická KPR nezahájena

• Po příjezdu RZP první rytmus PEA, KPR cca 10
minut do obnovy oběhu, transport na UP

Anamnéza
• OA: Psychiatrická léčba (invalidní důchod)
• FA: sine
• AA: sine

Status na UP 2:00
• Airway: OTK, korektní postavení, nic se neodsává
• Breathing: UPV-PCV 14/7, FiO2 100%, DF 12; přitom VT 450ml, poslechově
dýchání alveolární, vpravo bazálně oslabené, saturace 94%.
pH 6,800 -, pCO2 10,50 kPa (velký CO2 gap – ETCO2 4-5 kPa), pO2 9,70 kPa
• Circulation: TK 130/70 mmHg, bez NA, TF 80/min sinus, Lac > 15 mmol/l
• Disability: koma, GCS 3, zornice izo • Electrolyte: Na 129, K 6.1, Gly 13.5
• Fluids: zaveden PMK, odvádí černou moč
• GIT: břicho měkké, prohmatané, bez rezistencí, peristaltika –
• Hematology: Hb 64
• Lines: periferní žíla
• Others: icterus, objevuje se a progredující periferní mramoráž, TT 36°C
• Per rectum: ampula volná, není krev ani meléna

Lab 1.
KS – nelze, hemolýza
Koagulace – nelze, hemolýza
KO (hemolýza) : Erytrocyty 1,80 10^12/l, Leukocyty 27,2 10^9/l, Hemoglobin
64 g/l, Hematokrit 0,18, Trombocyty 575 10^9/l
Biochemie (hemolýza):
• Sodík 133 mmol/l, Draslík - nelze, Chloridy 91 mmol/l,
• Močovina_S,P 18,0 mmol/l, Kreatinin_S,P 148 µmol/l
• Bilirubin celkový_S,P 69,3 µmol/l, Bilirubin přímý_S,P - nelze
• AST - nelze, ALT 4,07 µkat/l , ALP 3,24 µkat/l, GGT 1,71 µkat/l, AMS 1,81
µkat/l, AMS pankreatická 1,59 µkat/l
• Troponin-T – nelze, CK-MB – nelze, CK 10,21 µkat/l
• CRP 158,3 mg/l

Komplement
• EKG: sinus, 80/min, bez známek ischemie
• ECHO: dobrá syst. fce spíše drobnější LK, bez hypertrofie, bez význ.
chlopenní vady, PK hraniční, zn. lehké PH
• RTG: nehomogenní zastínění dolního plic. pole a perihilózně vpravo
• SONO břicha: Játra nezvětšená - vel. kolem 14cm, bez zřetelných
ložiskových změn, prosvítající IH žluč. cesty s nápadnějším
odrazivějším lemem či zesílením stěny? - cholangitida? žlučník jen
drobný s výraznější stěnou - cholecystitida? bez většího
konkrementu v lumen, menší srpky prosaku v lůžku žlučníku a při
mediál. kontuře jater- do 7mm. Pankreas, slezina, bez patologie.
Obě ledviny - zn. nefropatie bilat., oboustr. bez dilatace dutého
systému.
• Variace VCI: nejsou známky hypovolémie
• ROTEM: hyperkoagulace

Managment na UP
1.
2.

Anemie, icterus, hemolýza - podezření na některou z
hemolytických anémií (některá AIHA nebo MAHA)
Obraz hemolytické anémie je dotvářen šokovým stavem po KPR +
DIC?? (hematurie, krvácí kolem vstupů, hyperkoagulace na
ROTEM, ale bez sekundární hyperfibrinolýzy)

• 1g solumedrolu
• 2x EBR 0- (z vitální indikace, nelze spolehlivě stanovit krevní
skupinu) na UP: AB; v krevní bance: B. V nejistotě, krevní banka
jinačí krev než 0- nevydá.
• Snaha o normotermii 37°C
• Doplňujeme lab + konzultace hematologie (je přítomna jen
laborantka)
• Ad ARK

Lab 2.
Doplněno:
• Retikulocyty 0,018, Retikulocyty abs. počet 32,60 10^9/l
• volný hemoglobin 6,27 g/l
• přímý Coombs silně pozitivní
• susp. chladové protilátky – (změna Hb/Hct při změně teploty)
•

•
•
•
•
•

Promyelocyty 1,0 %, Metamyelocyty 2,0 %, Myelocyty 1,0 %, Tyčky 11,0 %,
Neutrofilní segment 35,0 %
Lymfocyty 36,0 %, Monocyty 4,0 %, Eozinofily 2,0 %, Bazofily 1,0 %
Blasty 1,0 %
Plazmatické buňky 6,0 %
Normoblasty (erytroblasty) 13 /100 b
akantocyty, oj.schistocyty., oj.sférocyty, anizocytoza trombocytů,
makrotrombocyty, oj.trombocytární agregáty

Intravaskulární hemolýza
• Lab potvrzuje hemolýzu
• Silně zvýšený volný Hb svědčí pro intravaskulární
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inkompatibilní transfuze
Mechanická příčina
Těžká sepse, malárie
Osmoticky – hypotonické roztoky
Hadí jed
Otrava Cu
MAHA, PNH, „studená“ AIHA

Dif. Dg.
1. MAHA (TTP, HUS)
pro: intravask. hemolýza, schistocyty, tr. agregáty
proti: vysoké tr., ne trombózy, přímý coombs
2. Paroxysmální noční hemoglobinurie
pro: prakticky všechny příznaky + normální trombocyty
proti: přímý coombs
3. AIHA „s teplými aglutinogeny“
pro: přímý coombs, sférocyty
proti: hemolýza je intravaskulární
4. AIHA „s chladovými aglutinogeny“
pro: přímý coombs, schistocyty, intravaskulární hemolýza
+ vysoké suspicium na chladové protilátky (klinika + lab)

ARK 7:00
A: nic se neodsává
B: těžká porucha výměny plynů pH 6,850, pCO2 12,30 kPa, pO2 9,10 kPa, BE -17,6
mmol/l, HCO3 aktuální 16,1 mmol/l,
C: těžký šokový stav, megadávky NA, těžká kombinovaná acidóza, laktát 15 ... 9.8 ...
10.6 .... 9.4
D: bez AS, trvá bezvědomí (GCS 3), foto -, trigruje, jinak bez reakce
F: anurie
H: krvácí kolem vstupů, Hb 64 ...(3xEBR) ... 90
O: po aktivním zahřátí periferií mizí mramoráž na periferii HK
Plán:
A) dokončení Dg.
- Potvrzení typu AIHA (Pl) - silně hemolytické vzorky, není možno stanovit
- moč. sedimentu – z analyzátoru masivní hematurie, při přímém odečtu jde o
masivní hemoglobinurii + lehce hematurie
B) nasadit další léčby AIHA (PF/Ig) – ne; vzhledem ke stavu CNS a tomu, že AIHA nyní
není největší problém

ARK 12:30
• Progrese oběhové nestability, refrakterní šok,
exitus letalis
Pitva

• Pneumonie vpravo
• Prokrvácené sliznice

Shrnutí
• Nepravděpodobnější dg. je AIHA s chladovými aglutinogeny
• Pro svědčí: přímý coombs, intravask. hemolýza, schistocyty
+ vysoké suspicium na chladové protilátky (klinika lividita
periferií s dobrou reakcí na zahřátí + lab – Hct/Hb)
• vznik / exacerbace ... s infektem (pneumonie) –
anamnesticky, lab, RTG, pitva (mikra STAU)
• Příčinna zástavy vs hypoxie – chronický anemie +
pneumonie (obrovské oxygenační potíže)
• PE vs ne (sice obrovský CO2 gap, ale jen hraniční PK, lehká
PH) PH může způsobit samotný volný Hb – váže NO

AIHA - cold agglutinin disease
• Vzácná, 1:1000000, spíše starší ženy
• IgM (velmi vzácně IgG a IgA) proti polysacharidům
membrány ERY – interakce v závislosti na teplotě
• Primární produkce Pl v různé míře v návaznosti na
infekt (mycoplasma) / malignitu (lymfom)
• Komplement – intravaskulární hemolýza
časem se vyčerpá ... „sebelimitace“
• Exacerbace: trauma, infekt

Příznaky
•
•
•
•

Anemie (ne vzácně kolem Hb 60)
Slabost, dyspnoe
Hemoglobinurie
Akrocyanóza v závislosti na teplotě – mohou být
až trofické změny na periferii
• Bolest při pití studených nápojů
• Různý stupeň icteru, většinou pouze skléry
• Normální slezina, nezvětšené uzliny – pokud není
spojení s lymfomem

Vznik s malignitou
•
•
•
•
•

Až 75% případů
Nejčastěji lymfoplasmacytický lymfom
Monoklonální CD 20 lymfocyty
Ale i CLL a adenokarcinomy
Veliká variabilita zodpovědných buněk, nález v
kostní dřeni může být i normální (až u 11%)

Vznik s infektem
Především:
1. atypické pneumonie (mycoplasma pneumoniae)
2. Infekční mononucleosa

• I další patogeny: Legionella, STAU, ...
• Hemolýza většinou mírná, signifikantní u
mycoplasmat

Laboratoř
• Anémie: velmi variabilní
analyzátor: MCV se mění s teplotou analýzy
nátěr: agregáty ERY
• Retikulocytóza: většinou mírná, může být i
retikulopenie u infetů/malignitou indukované
suprese dřeně
• Kostní dřeň: hyperplázie prekurzorů ERY,
lymfoplasmatické agregáty
• Přímý Coombsův test

Laboratoř pokračování
• Chladové aglutininy: technicky obtížný odběr
(TT nesmí klesnout pod 37°C až do koagulace
a odtažení séra), v malém množství přítomny u
všech
• Komplement C3, C4: chronicky nízké hladiny, u
infektu naopak vysoké hladiny

Léčba
U mírných případu:
• vyhýbání se chladu, odstěhování se na jih ...
• přes zimu většinou nutnost podání ERY
U těžších případů:
• Rituximab +/ prednison, interferon, fludarabin
• Cyclophosphamide, chlorambucil
• Plasmaferéza: má smysl pouze za nejteplejších podmínek
• Méně účinné terapie: kortikoidy v megadávkách, IVIG,
interferon samoný, Erytropoetin, inhibitory komplementu

Děkuji za pozornost

