Hladina faktoru VIII v èasném
poporodním období
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ÚVOD

METODIKA

Tìhotenství je doprovázeno èetnými zmìnami
hemostatického a fibrinolytického systému.
Dochází k významným vzestupùm hladin
koagulaèních faktorù, zejména fibrinogenu a faktoru
VIII. Vysoká hladina koagulaèního faktoru VIII bývá
dávána do souvislosti se vznikem trombotických
komplikací bìhem tìhotenství a šestinedìlí.
(Kyrle P. et al. N Engl J Med 2000; 343: 457-462).

Jednalo se prospektivní studii do které bylo
zaøazeno 189 zdravých rodièek. Soubor tvoøily
prvorodièky nebo vícerodièky, jejichž pøedcházející
tìhotenství nebylo komplikováno trombotickými
pøíhodami. Vìkové rozmezí souboru èinilo 18 - 41
let. Všechny zaøazené pacientky porodily
spontánnì, vaginálnì. Krevní testy byly provedeny
24 - 72 hodin po porodu. Faktor VIII:C byl
vyšetøován jednostupòovou koagulaèní metodou.

Cílem naší studie bylo sledovat zmìny hladiny
faktoru VIII v èasném šestinedìlí ve srovnání s
netìhotnými.

ZÁVÌR
Fyziologické tìhotenství a šestinedìlí je spojeno se
zvýšenými hladinami faktoru VIII. Samotná elevace
hladin faktoru VIII bez dalších rizikových faktorù
však není doprovázena zvýšeným výskytem
trombotických komplikací.

Hladina faktoru VIII v èasném poporodním obdobÍ
Prùmìrná hodnota èinila 197% (95% 72 - 389). U 119 (63%)
pacientek byla zjištìna hodnota vyšší než 160%. Tyto pacientky
byly následnì pozvány ke kontrolnímu odbìru po šestinedìlí.

K opakovanému vyšetøení se dostavilo 67 pacientek,
výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu
Hodnoty kontrol odebraných po šestinedìlí se již nelišily od
publikovaných výsledkù vìkovì srovnatelných souborù.
Prùmìr èinil 70% (95% 70 - 218).
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