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Istotnym powik³aniem zabiegów na
migda³kach, najczêciej wykonywanych operacji otolaryngologicznych,
s¹ krwawienia pooperacyjne. Wystêpuj¹ one rzadko, jednak istotnie zagra¿aj¹ chorym. Du¿e znaczenie w profilaktyce tych powik³añ mo¿e mieæ okrelenie czynników ryzyka krwawieñ.
Celem pracy by³a analiza wartoci
wskaników biochemicznych uk³adu
krzepniêcia oznaczanych przed zabiegiem, okrelenie korelacji miêdzy zakresami ich wartoci a wystêpowaniem krwawieñ oraz odpowied na pytanie, czy oznaczanie wskaników
uk³adu krzepniêcia u chorych przed
zabiegami na migda³kach powinno byæ
rutynowo wykonywane. Poddano analizie dokumentacjê medyczn¹ 249 chorych w wieku od 2 do 60 (r. 10,1) lat
leczonych z powodu przerostu lub
przewlek³ego zapalenia migda³ka gard³owego lub migda³ków podniebiennych, w okresie od stycznia 2007 do
maja 2008. Analizowano wartoci aktywowanego czêciowego czasu tromboplastynowego (APTT), czasu protrombinowego i liczby p³ytek. U 50
(20,1%) chorych stwierdzono przekroczenie zakresu wartoci referencyjnych wskaników uk³adu krzepniêcia,
w tym u 48 (19,3%) APTT. U 36 (14,5%)
by³o to przekroczenie poni¿ej 10% normy, u pozosta³ych 14 (5,6%)  10% lub
wiêcej. Stwierdzono 16 przypadków
krwawieñ (6,4%), z tego 11 (4,4%) w
pierwszej dobie. Tylko u 3 (1,2%) sporód tych chorych (grupa krwawieñ
wczesnych) wyniki wskaników krzepniêcia by³y przekroczone, u 2 (0,8%) poni¿ej 10%, u jednego (0,4%) powy¿ej
10%. Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji miêdzy czêstoci¹
krwawieñ a wartociami wskaników
uk³adu krzepniêcia w poszczególnych
grupach. Rutynowe oznaczanie
wskaników uk³adu krzepniêcia przed
zabiegami na migda³kach, zw³aszcza

Postoperative haemorrhage is an
important complication of surgical procedures performed on adenoids and
tonsils. They occur rarely but they seriously endanger the patients. Determining risk factors of the postoperative haemorrhages might be very important. The aim of the study was to
analyze values of coagulation tests`
results obtained in the patients prior
to the operations, to determine correlation between the values of the results
and incidents of postoperative haemorrhages, and to answer the question
whether performing the coagulation
tests in these patients is cost-effective.
Records of 249 patients aged from 2
to 60 (mean 10.1) years treated in our
department between January 2007 and
May 2008 were analysed retrospectively. Values of activated partial thromboplastin time (APTT), prothrombin/
INR ratio and platelet count were
analyzed. In 50 (20.1%) individuals coagulation tests' values were elevated,
among them APTT results in 48 (19.3%)
patients. In 36 (14.5%) of them the results exceeded the normal range by
less than 10% and in the remaining 14
(5.6%)  by 10% or more. There were
16 (6,4%) cases of postoperative haemorrhage. 11 (4.4%) of them occurred in
the first 24 postoperative hours. In only
3 (1.2%) individuals (with early haemorrhages) the values were elevated, in
2 (0,8%) less than by 10%, in one (0.4%)
more than by 10%. No statistically significant correlation between frequency
of haemorrhages and the obtained
coagulation tests results in the groups
of patients was established. Blood
tests` performed prior to the operations on adenoids and tonsils have no
relevance for the course of the operation and postoperative bleeding event,
particularly in children. Blood tests
should only be performed in patients
with a relevant bleeding history.
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u dzieci, w celu zapobiegania krwawieniom pooperacyjnym nie ma uzasadnienia. Badania te nale¿y wykonywaæ u chorych z zaburzeniami krzepniêcia w wywiadzie.

Wstêp
Zabiegi usuniêcia migda³ka gard³owego (adenotomia) oraz migda³ków podniebiennych (tonsylektomia), a tak¿e zmniejszenia migda³ów podniebiennych (tonsylotomia), s¹ najczêciej wykonywanymi operacjami laryngologicznymi [1,12]. Najistotniejszym ich powik³aniem s¹ krwawienia
pooperacyjne, wystêpuj¹ce w okresie bezporednio (do 24 godzin  krwawienia wczesne) lub do 2 tygodni po operacji, z najwiêksz¹ czêstotliwoci¹ w 5-8 dniu (krwawienia
póne) [3,4,7,11]. Czêstotliwoæ ta wynosi
kilka procent, co stanowi znaczny problem
kliniczny, jeli bierze siê pod uwagê bezwzglêdn¹ liczbê operacji [1,7,9]. Statystyki
wskazuj¹, ¿e krwawienia z ló¿ migda³ków
podniebiennych wystêpuj¹ u dzieci znamiennie rzadziej ni¿ u doros³ych, czêciej u
ch³opców i u dzieci, u których wystêpowa³a
przewlek³a infekcja lub nawroty zapaleñ
migda³ków [13]. Du¿e znaczenie w profilaktyce tych powik³añ mo¿e mieæ okrelenie
czynników ryzyka krwawieñ [9]. Przed zabiegami na migda³kach, zarówno u dzieci
jak i u doros³ych, wykonuje siê rutynowo
badania uk³adu krzepniêcia, poszukuj¹c
jego zaburzeñ oraz próbuj¹c przewidzieæ
mo¿liwoæ wyst¹pienia krwawieñ [3, 9].
Wed³ug ostatnio opublikowanej opinii Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologicznego nie jest wymagane, przynajmniej u
dzieci, wykonywanie badañ uk³adu krzepniêcia przed planowanym zabiegiem na
migda³kach, je¿eli szczegó³owy wywiad nie
wskazuje na zaburzenia uk³adu krzepniêcia (www.hno.org/kollegen/gerinnung_te_
ae.html). Stanowisko to potwierdzi³y badania Scheckenbacha i wsp. [9] które wykaza³y, ¿e czêstoæ krwawieñ nie zale¿y od
wartoci wykonywanych rutynowo badañ
uk³adu krzepniêcia (aktywowany czêciowy
czas tromboplastynowy  APTT, czas protrombinowy  PT, liczba p³ytek). Czas czêciowej tromboplastyny po aktywacji (activated partial thromboplastin time  APTT)
jest miar¹ aktywnoci osoczowych czynników krzepniêcia VIII, IX, XI i XII, które tworz¹ uk³ad wewn¹trzpochodny aktywacji protrombiny. Wartoæ APTT zale¿y równie¿ od
aktywnoci czynników bior¹cych udzia³ w
powstawaniu trombiny i przemiany fibrynogenu w fibrynê. Wartoci referencyjne zawieraj¹ siê w przedziale od 26 do 36 s, a
niewielkie ró¿nice tego zakresu mog¹ zale-

¿eæ od metody oznaczania, przyjêtej w poszczególnych laboratoriach. Do wyd³u¿enia
APTT dochodzi w przypadku niedoboru
czynników krzepniêcia V, VIII, IX, X i XI oraz
protrombiny, fibrynogenu i witaminy K [4, 9].
Czas protrombinowy s³u¿y do oceniania
zewn¹trzpochodnego uk³adu krzepniêcia, a
jego wartoæ zale¿y od stê¿enia w osoczu
czynników krzepniêcia II, V, VII, X i fibrynogenu. Czas protrombinowy wyra¿a siê zwykle jako miêdzynarodowy wspó³czynnik
znormalizowany - INR, którego prawid³owe
wartoci zawieraj¹ siê w przedziale od 0,9
do 1,3 [4, 9].

cinaj¹c zrosty no¿yczkami. Krwawi¹ce miejsca koagulowano pêset¹ bipolarn¹ [8]. Migda³ek gard³owy usuwano
adenotomem Beckmanna, a podniebienne przycinano
pêtl¹ migda³kow¹. W przypadku wyst¹pienia krwawienia w czasie zabiegu adenotomii lub po nim zak³adano
do nosogard³a opatrunek uciskowy z wype³nionego powietrzem cewnika Foleya. U chorych po tonsylektomii
zeszywano ³uki podniebienno-jêzykowe i podniebiennogard³owe na opatrunku Surgicel. Obliczono czu³oæ i
specyficznoæ dla zastosowanych testów biochemicznych w przewidywaniu krwawieñ pooperacyjnych. W celu
ustalenia zale¿noci statystycznych miêdzy wystêpowaniem krwawieñ pooperacyjnych a przedzia³ami wartoci
wskaników uk³adu krzepniêcia, obliczano korelacjê
Spearmana.

Cel
Celem pracy by³o dokonanie analizy
wartoci wskaników biochemicznych uk³adu krzepniêcia oznaczanych przed zabiegiem w operowanej przez autora grupie chorych oraz okrelenie korelacji miêdzy zakresami ich wartoci a wystêpowaniem krwawieñ. Analiza uzyskanych wyników mia³a na
celu próbê odpowiedzi na pytanie, czy oznaczanie wskaników uk³adu krzepniêcia u
chorych przed zabiegami na migda³kach
powinno byæ rutynowo wykonywane.

Wyniki
U ¿adnego z badanych nie stwierdzono
anemii ani innych zaburzeñ morfologii krwi.
U 50 (20,1%) zauwa¿ono przekroczenie
zakresu wartoci referencyjnych wskaników uk³adu krzepniêcia, w tym u 48 (19,3%)
APTT. U 36 (14,5%) by³o to przekroczenie
poni¿ej 10% normy, u pozosta³ych 14 (5,6%)
 10% lub wiêcej. Wyniki badañ uk³adu
krzepniêcia oraz przypadki krwawieñ przedstawia tabela I. W liczbie krwawieñ wczesnych zawarte s¹ 3 przypadki obfitych krwawieñ ródoperacyjnych w czasie adenotomii, wymagaj¹ce tamponady nosogard³a w
czasie zabiegu. Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji miêdzy czêstoci¹ krwawieñ a wartociami wskaników uk³adu
krzepniêcia w poszczególnych grupach. U
¿adnego z doros³ych badanych, u których
dosz³o do wyst¹pienia krwawienia pooperacyjnego po tonsylektomii, nie stwierdzono nieprawid³owych wyników wskaników
uk³adu krzepniêcia. Czu³oæ wykonywanych
badañ uk³adu krzepniêcia w przewidywaniu
krwawieñ pooperacyjnych wynios³a 6,0%, a
specyficznoæ 20,1%. W wywiadzie u 7
(2,8%) chorych stwierdzono sk³onnoæ do
przed³u¿onych krwawieñ po zranieniach
oraz nawracaj¹ce krwawienia z nosa. U tych
chorych wartoci wskaników uk³adu krzepniêcia by³y prawid³owe i nie wyst¹pi³y krwawienia po zabiegach. U chorych, u których dosz³o
do krwawieñ wywiad w kierunku zaburzeñ
krzepniêcia by³ niecharakterystyczny.

Materia³ i metody

Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji
medycznej 249 chorych, 212 dzieci i 37 doros³ych, 104
osób p³ci ¿eñskiej i 145 mêskiej, u których od stycznia
2007 do maja 2008 roku wykonano zabiegi na migda³kach z typowych wskazañ. Wiek omawianych chorych
zawiera³ siê w przedziale od 2 do 60 lat, rednia wynosi³a 10,1 lat (SD=9,8). Wykonano 109 adenotomii, 99 adenotonsillotomii oraz 41 tonsylektomii. Przed zabiegiem
u wszystkich chorych oznaczono APTT, INR oraz liczbê
p³ytek krwi. Chorych lub ich rodziców poproszono o udzielenie odpowiedzi na zawarty w formularzu standaryzowany zestaw pytañ dotycz¹cych zaburzeñ krzepniêcia,
równie¿ wystêpuj¹cych rodzinnie, obserwowanych w
przesz³oci sk³onnoci do powstawania siñców po niewielkich urazach oraz krwawieñ z nosa. Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym z³o¿onym.
Stosowano fentanyl citrate (Fentanyl, Polfa) w dawce 10
µg/kg i propofol (Propofol 1% Fresenius, Fresenius-Kabi)
w dawce 2 mg/kg oraz mieszaninê oddechow¹ tlenu i
podtlenku azotu  N2O (30/70. Analgezjê zapewniano
frakcjonowanymi dawkami fentanylu (0,1 mg). Bezporednio po zabiegu podawano do¿ylnie niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NLPZ)  ketoprofen (Ketonal, Lek)
w dawce 1 mg/kg lub metamizol (Pyralgin, Polpharma)
w dawce 10 mg/kg. Tonsylektomiê wykonywano nacinaj¹c skalpelem ³uki podniebienno-jêzykowe i podniebienno-gard³owe, a nastêpnie respatorem oddzielano torebkê migda³ka od miênia zwieracza gard³a górnego, prze-

Omówienie
Prezentowane badanie jest pierwsz¹
prób¹ analizy parametrów uk³adu krzepniêcia u operowanych z powodu schorzeñ migda³ków, wed³ug zakresów przekroczenia

Tabela I
Charakterystyka grup chorych - podzia³ wed³ug wyników wskaników uk³adu krzepniêcia.
Patients included in the study according do coagulation tests' results.
Grupa I - praw id³ow e w artoci
w skaników uk³adu krzepniêcia

Grupa II - przekroczenie w artoci
w skaników uk³adu krzepniêcia
do 10%

Grupa III - przekroczenie w artoci
w skaników uk³adu krzepniêcia
pow y ¿ej 10%

£¹cznie

Liczba chory ch

199 (79,9%)

36 (14,5%)

14 (5,6%)

249 (100%)

Liczba krw aw ieñ w czesny ch (w
czasie zabiegu i do 24 godzin
po jego zakoñczeniu)

8 (3,2% badany ch)

2 (0,8%)

1 (0,4%)

11 (4,4%)

Liczba krw aw ieñ póny ch

5 (2,0%)

0

0

5 (2,0%)

120

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

O. Zagólski

normy parametrów: niewielkiego i znacznego. U badanych najczêciej stwierdzano nieprawid³owe wyniki APTT. Wed³ug Gerlingera i wsp. [4] APTT stanowi najbardziej czu³y
wskanik czynnoci uk³adu krzepniêcia [4].
Ze wzglêdu na najczêstsze przekroczenia
wartoci referencyjnych APTT w badanej
grupie, przedstawione wyniki dotycz¹ w
praktyce tego parametru. Genetycznie uwarunkowane zaburzenia krzepniêcia, mog¹ce wp³ywaæ na przed³u¿enie APTT, rzadko
powoduj¹ pooperacyjne krwawienia z gard³a [12]. Równie¿ leki z grupy NLPZ, bardzo czêsto podawane po tych zabiegach w
celu kontroli bólu, nie stanowi¹ czynnika
ryzyka powstania krwawieñ z operowanego miejsca [5,6]. Nie ka¿de krwawienie po
zabiegu na migda³kach jest wynikiem zaburzeñ krzepniêcia [4]. Wiele z nich mo¿e
wynikaæ z przeoczenia krwawi¹cego naczynia krwiononego w czasie zabiegu, a tak¿e bywa skutkiem oderwania siê w³óknika
z miejsc operowanych [4]. Liczba stwierdzonych w niniejszym badaniu przypadków zaburzeñ krzepniêcia jest wy¿sza ni¿ w innych
podobnych grupach. Schwaab i wsp. stwierdzili podwy¿szenie wartoci wskaników
uk³adu krzepniêcia u 3% pacjentów [10].
Eisert i wsp. zdiagnozowali zaburzenia uk³adu krzepniêcia u 4,7% dzieci zakwalifikowanych do operacji usuniêcia migda³ków [3].
W grupie Eberla i wsp. 9,4% badanych mia³o nieprawid³owe wyniki wskaników uk³adu krzepniêcia [2]. W prezentowanej grupie chorych krwawienia wyst¹pi³y rzadziej
wród pacjentów z nieprawid³owymi wynikami badañ uk³adu krzepniêcia, ni¿ u chorych z normalnymi wartociami, co jest
zgodne z obserwacjami Schwaaba i wsp.,
którzy stwierdzili prawid³owe wyniki badañ
uk³adu krzepniêcia u wszystkich 11 chorych,
u których wyst¹pi³y krwawienia po adenotomii [10]. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹, ¿e
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rutynowe badanie uk³adu krzepniêcia przed
zabiegami na migda³kach nie ma uzasadnienia dla przewidywania krwawienia w czasie zabiegu i po jego zakoñczeniu. Niektórzy autorzy zalecaj¹ przed zabiegiem zbieranie szczegó³owego wywiadu dotycz¹cego
sk³onnoci do krwawieñ [2,3,9,10]. Schwaab i wsp. sugeruj¹, ¿e badanie uk³adu krzepniêcia przed zabiegiem na migda³kach powinno siê wykonywaæ wy³¹cznie w przypadkach, gdy wywiad wskazuje na mo¿liwoæ
wystêpowania zaburzeñ uk³adu krzepniêcia
[10]. Wed³ug Eiserta i wsp. czu³oæ przedoperacyjnych badañ uk³adu krzepniêcia w
przewidywaniu powa¿nych krwawieñ wynosi
0, co jest zgodne z wynikami uzyskanymi w
niniejszym badaniu, i badanie to nie sprawdza siê w identyfikowaniu pacjentów z grupy ryzyka krwawieñ [3]. Nieco inny i mniej
poznany problem stanowi zagadnienie doros³ych, u których wykonywana jest tonsylektomia. Wyniki uzyskane u 37 badanych
poddanych analizie sugeruj¹ podobne wnioski, jak u dzieci i potwierdzaj¹ wyniki uzyskane przez Gerlingera i wsp. u 58 doros³ych chorych [4]. Jednak ostro¿noæ wskazuje na koniecznoæ przeprowadzenia dalszych badañ w celu ustalenia zwi¹zku miêdzy nieprawid³owymi wynikami badañ uk³adu krzepniêcia a przypadkami krwawieñ w
tej grupie wiekowej.
Wnioski
Rutynowe oznaczanie wskaników uk³adu krzepniêcia przed zabiegami na migda³kach, zw³aszcza u dzieci, w celu zapobiegania krwawieniom pooperacyjnym nie ma
uzasadnienia, gdy¿ nawet du¿e przekroczenia normy nie s¹ zwi¹zane z wiêkszym prawdopodobieñstwem wyst¹pienia krwawienia.
Badania te nale¿y wykonywaæ u chorych z
zaburzeniami krzepniêcia w wywiadzie.
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