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Definice 

•  normální počet trombocytů u netěhotných žen 
150 -400 x 109/l 

   v těhotenství počet trombocytů klesá na 
průměr    (213 vs 250 x 109/l) 

 
•  trombocytopenie je definována při počtu pod  
   150 x 109/l nebo při počtu pod 2.5. 

percentilem těhotenského počtu (116 x 109/l)  

Incidence 

•  u 7.6% těhotných se vyskytuje lehká forma a  
u 65% z nich nemá patologické souvislosti 

•  všechny těhotné z trombocytopenii  
   pod 100 x 109/l, by měly být klinicky a 

laboratorně vyšetřeny 
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Anamnéza 

•  současné nebo dřívější krvácivé stavy 
•  rodinná anamnéza krvácení 
•  v anamnéze abuzus alkoholu a/nebo drog 
•  porodnické anamnéza (minulost) 
•  podání krevních náhrad 

Klinické projevy 

•  petechie 
•  krvácení z nosu a nebo dásní  
 
•  raritně - hematurie, krvácení z/do GIT,  
                intrakraniální krvácení 

 Trombocytopenie v těhotenství 

•  snížený počet krevních sestiček 
•  8% těhotenství 
•  bezjaderné buňky z megakaryocytů 
•  tvorba v kostní dřeni 
•  v periferní cirkulaci cca 10 dní 
•  zásadní role v hemostáze 
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 Trombocytopenie v těhotenství 

Hemostáza 
 
•  primární hemostáza 
•  sekundární hemostáza 

Klasifikace 

Klasifikace trombocytopénie v těhotenství je daná  
konvencí a nutně nemusí odpovídat klinickým  symptomům:  

 
•  lehká -  100 -150 x 109/l,  
•  střední – 50 -100 x 109/l,  
•  těžká >50 x 109/l 

Krvácení spojené s operací je málo obvyklé,  
pokud počet krevních destiček  
nižší než 50 x 109/l 

 
Klinicky významné spontánní krvácení  
pod 10 x 109/l 



25.04.13 

4 

Etiologie trombocytopenie 

                  3 hlavní kategorie 
1. snížení produkce 
2. zvýšená destrukce 
3. sekvestrace 

 
V porodnické praxi = destrukce. 

Patofyziologie 

•  neznámá 
•  ale…2 hlavní faktory jsou spojené s 

těhotenskou trombocytopénií: 

1. akcelerace aktivace trombocytů  asi nastává 
při cirkulaci krve v placentě 

2. akcelerace konzumpce trombocytů je asi v 
důsledku snížené životnosti destiček v 
průběhu těhotenství. 

Klasifikace trombocytopenie  
v těhotenství 

Zvýšená destrukce destiček zahrnuje těhotenskou 
trombocytopenii a imunologicky související  
trombocytopenie, včetně následujících: 
 

•  imunní trombocytopenická purpura (ITP) 
•  systémový  lupus erythematosus (SLE) 
•  antifosfolipidový syndrome 
•  choroby pojivové tkáně  
•  léky způsobná trombocytopenie 
•  HIV 
•  virové infekce (např. Epstein-Barr virus) 
•  lymfom 
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Ne-imunologické trobocytopenie 

•  preeklampsie/eklampsie 
•  HELLP syndrom 
•  tromboticko trombocytopenická purpura 
•  hemolyticko uremický syndrom 
•  akutní steatóza jater v těhotenství  
•  Heparinem indukovaná trombocytopenia 

(HIT) 
•  cévní malformace 
 

Produkce  trombocytů může způsobit vitamin 
 B-12 a folát deficit, stejně tak suprese kostní 
 dřeně: 
  
•  léková indukce  
•  aplastická  anemie 
•  paroxysmalni noční hemoglobinurie 
•  infekce 
•  infiltrace kostní dřeně  (hematologickou 

malignitou, non-hematologickou malignitou) 

Sekvestrace trombocytů ve slezině bývá  
v případech:  
 
•  portální hypertenze 
•  onemocnění jater 
•  trombóza portálních nebo jaterních vén 
•  myeloproliferativní choroby 
•  lymfoproliferativní choroby 
•  některé metabolické vady (např. Gaucherova n.)  
•  infekce (např. malaria) 



25.04.13 

6 

Nejčastější  druhy trombocytopenie: 
  
•  těhotenská  trombocytopenie (70%) 
•  preeklampsie (21%) 
•  imunní  trombocytopenická  purpura (3%) 
•  ostatní (6%) 

Kazuistika 

Kazuistika 

Pacientka I/0  *1979 
 
RA: rodiče ICHS, sestra zdravá 
 
OA: autoim.thyreoiditis, eufunkční 
 
AA: kravské mléko 
  
GA: 2012 dermoid levé ovarium,  
       + polyp v hrdle děložním  → LPSK 
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Těhotenství:   
Gemini bi-bi 
GDM na dietě na dietě 
od 25. týdne  primární imunitní trombocytpenická 
purpura 
 
Léčba:     
IVIG 1) 25.10. 2) 30.10.  3) 13.11. 4) 22.11.   
Prednison 20-30 mg/den 
Imuran 150 mg/den 
 
 Postupně navyšující imunosuprese  
 (kombinace kortikostroidy 1mg/kg +azathioprin)  
  Bez efektu 
 

postupně navyšující imunosuprese (kombinace kortikostroidy 1mg/kg +azathioprin) je bez efektu 

Jediný efektivní terapeutický zásah léčba IVIGEM  
 
Efekt při prvním podání je pouze týden 
další podání dosaženo již odpovědi ale  prakticky 
okamžitým poklesem TC,  
Proto rozhodnutí  - poslední podáni IVIGU,  
= zvýšení TC ukončení těhotenství per SC 
 
Bezpečná hranice  pro operaci je 30 tis. TC 
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V den operace TC 45 x 109/l 
  
Po vykapání ½ trombo náplavu…  
(velmi krátký poločas, TC jsou opět zničeny cirkulujícími protilátkami)  
 

….začátek  operace 

23.11.2012   
Ssectio caesarea 
Gr.h.29+4, gemini (1390/1310)  
 
Bez operačních komplikací 
Krevní ztráta 500 ml 
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Děkuji za pozornost 


