
Újdonság a viszkoelasztikus mérési eljárásban:

A ClotPro® analizátor 



Vérzés: az életünk során sok minden okozhat vérzést



Véralvadás: A testünk által alkalmazott mechanizmus a vérzés elállítására



Vérrög: fibrinszálak és aktivált vérlemezkék háromdimenziós 
hálózata



Koaguláció elemzés a hagyományos véralvadási vizsgálatoknál (PT / aPTT / TT)

Vizsgálat 
plazmában

trombin

fibrinképződés vérlemezke aktiválás

háromdimenziós hálózat

polimerizáció

fibrinolízis

koaguláció aktiválás

A hagyományos 
véralvadás 
vizsgálatoknál a 
koagulációs rendszer 
jelentős része kimarad 
a vizsgálatból



Viszkoelasztikus mérés: alapelv (ClotPro módszer) 

A vérminta egy tesztcella (cup) és egy tesztcellafedő közé kerül

cup

tű
A tesztcellát (cup) egy rugalmas elem forgatja (1) 

A készülék érzékeli a tesztcella (cup) forgását (2)

1⃣
2⃣

A vérminta alvadása akadályozza a tesztcella (cup) forgását. 

Folyékony vér: a tesztcella (cup) teljesen mozog.
Alvadt vér: a tesztcella (cup) nagyjából feleannyira mozog.  



Viszkoelasztikus mérés: A teszteredmények 

vér +
reagensek  

Koaguláció
aktiválás

Alvadék-
szilárdság

Alvadékstabilitás
vagy fibrinolízis

idő

10 20 30 perc



Koaguláció elemzés viszkoelasztikus méréssel

trombin 

fibrinképződés vérlemezke aktiválás 

Háromdimenziós hálózat

polimerizáció

fibrinolízis

koaguláció aktiválás 

Vizsgálat teljes 
vérben

A viszkoelasztikus
mérés a 
trombinképződéstől a 
fibrinolízisig kíséri 
figyelemmel a 
véralvadás folyamatát



A viszkoelasztikus mérés során meghatározott fő adatok

Alvadékstabilitás vagy 
fibrinolízis? (EX)  

Normális vagy csökkent 
az alvadék stabilitása? 
(EX / IN)

Normális vagy csökkent a 
(funkcionális) fibrinogén ? 
(FIB) 

Normális vagy elhúzódó a 
koagulációaktiválás? (EX / IN)  



1. A (feltehetően) hemosztazeológiai vérzések és a (feltehetően) 
sebészeti vérzések megkülönböztetése

2. Milyen transzfúzióra van (először) szükség?                                                    

3. Milyen transzfúzióra nincs szükség (kezdetben)? 

4. Amennyiben a klinikai kép (vérzés) nem egyezik a 
viszkoelasztikus mérés eredményével: vegye figyelembe a 
viszkoelasztikus mérés korlátait (nem érzékeli a 
vérlemezkefunkció-zavarokat, alacsony érzékenységű Warfarinra)

Fő alkalmazási területek: 

A viszkoelasztikus mérési eljárás használata az intenzív ellátásban -
miért?  



Crit Care. 2016. ápr 12.;20(1):100

Európai irányelv a traumát követő jelentős vérzés és koagulopátia
kezelésére : negyedik kiadás



Javasoljuk, hogy az újraélesztési eljárást továbbra is célorientált 
stratégia mentén végezzék, a standard laboratóriumi véralvadási értékek 

és/vagy a viszkoelasztikus tesztek alapján (1C fokozat)

Crit Care. 2016. ápr 12.;20(1):100



Költségcsökkentés a vérzés célzott kezelésén keresztül viszkolesztikus
mérés alkalmazásával (példa)

Viszkoelasztikus vizsgálat átlagos 
költsége: 62 EUR traumás betegenként

Transzfúziók átlagos költsége: 238 EUR

Nettó megtakarítás: 176 EUR traumás 
betegenként

A 24 órán belüli halálozás 6,1%-ról
3,1%-ra csökkent

n= 435 vs. n=431

Trauma által kiváltott koagulopátia: 
a korai véralvadás-támogatási 
protokoll hatása a vérkészítmények 
felhasználására, a halálozásra és a 
költségekre



Viszkoelasztikus mérést alkalmazó készülékek bevezetése a piacon

2000

TEG 5000

2004

ROTEM® delta

A bevezetési dátumok becsült évszámok

2016

TEG 6S

ROTEM® sigma

2018 2019

Hemosonics 
Quantra

ClotPro

félautomata 
készülékek

automatizált (kazetta-alapú)   
készülékek

félautomata 
készülék



Mi történik a ClotPro tesztek első 7 percében?

Normál
alvadás 

Nincs
alvadás

Gyors
fibrinolízis

Késői
alvadás

>> A ClotPro által szolgáltatott eredmények és információk
támogatják a megalapozott terápiás döntéseket



7 perc nem számít?  

“Dehogynem!”



ClotPro – a készülék

• Hat darab, párhuzamos vizsgálatra alkalmas 
csatornával rendelkező modern készülék.

• Intuitív felhasználói felület.
• Kategóriájában a legnagyobb teljesítményű
• 340 ul minta vizsgálatonként.

www.clot.pro



A ClotPro érzékelő technológiája

• A tesztcellát (cup) egy 
rugalmas elem forgatja 
(jobbra és balra)

• A mérés során a 
tesztcellafedő  (pin)
mozdulatlan marad.

• A készülék megméri, hogy az 
alvadt vér mennyire tudja 
csökkenteni a tesztcella 
(cup) mozgását. 

• A tesztcella (cup) 
mozgásának kapacitív 
érzékelése.



ClotPro – tesztek

EX-teszt A koagulációs folyamat gyors áttekintése
FIB-teszt A fibrinogén szint funkcionális érzékelése

AP-test Koaguláció értékelés fibrinolízis gátlással

IN-test Heparin érzékelés, FVIII-re érzékeny 

HI-test IN-teszt heparin gátlással

TPA-test Koaguláció értékelés fibrinolízis aktiválással

RVV-test Nagy érzékenység az új orális antikoagulánsokra (NOAC)

ECA-test Nagy érzékenység a közvetlen trombin antagonistákra

Megfelelnek a 
standard 
viszkoelasztikus
teszteknek.

További tesztek, 
amelyek tükrözik az új 
gyógyászati igényeket. 

Aktív-pipettahegy technológia: 
• A reagensek egy kis szivacsban 

találhatók a pipetta hegyében.
• Ezáltal nincs szükség 

reagenskezelésre.
• Egyszerű és biztonságos kezelés, 

nagy rugalmasság.



ClotPro® vs. ROTEM® delta összevetés: Alvadási idő

A ClotPro és a ROTEM delta összevetésekor az alvadási idők közötti korreláció hasonló 
volt a Schenk és mtsai. által a közelmúltban kimutatott korrelációhoz a ROTEM delta és a 
ROTEM sigma között. 

IN (n=25) EX (n=25)

A ROTEM® a CA Casyso GmbH bejegyzett védjegye és az Instrumentation Laboratory egy terméke

Anaesthesia. 2019 Mar;74(3):348-356.

ROTEM delta: folyékony reagensek

R=0,95 R=0,91

ROTEM® delta vs. ClotPro® ROTEM® delta vs. ROTEM® sigma 



ClotPro vs. ROTEM delta összevetés: Alvadékszilárdság (A20)  

Anaesthesia. 2019 Mar;74(3):348-356.
IN (n=20) EX (n=20)

FIB (n=20)

R=0,99 R=0,98

A ClotPro és a ROTEM delta összevetésekor az alvadékszilárdság (A20) közötti korreláció hasonló volt a 
Schenk és mtsai. által a közelmúltban kimutatott korrelációhoz a ROTEM delta és a ROTEM sigma
között. 

ROTEM® delta vs. ClotPro® ROTEM® delta vs. ROTEM® sigma 

A ROTEM® a CA Casyso GmbH bejegyzett védjegye és az Instrumentation Laboratory egy terméke



Példa: Normál minta elemzése

Gyors lízis a TPA-
tesztnél: nincs jelen 
antifbrinolitikum

Rövid alvadási idő 
az IN-tesztnél: 
nincs súlyos 
faktorelégtelenség 
a belső 
kaszkádban, nincs 
heparin

Normál 
alvadékképződés 
a FIB-tesztnél: 
nincs fibrinogén
hiány

Nincs súlyos 
faktor hiány a 
külső kaszkádban, 
normál 
alvadékképződés 



Példa: a frakcionálatlan heparin jelenléte a mintában elnyújtja a véralvadást 
az IN-tesztnél és az RVV-tesztnél (de az EX/ FIB/ HI/ ECA teszteknél nem) 

Elhúzódó alvadási idő az IN-tesztnél + rövidebb alvadási idő a HI-tesztnél
 Heparin hatás



Példa: FVIII inhibitor a mintában

Elhúzódó alvadási idő az IN-tesztnél + nincs alvadási idő rövidülés a HI-tesztnél + 
normál alvadási idő az RVV-tesztnél  
 XII, XI, IX vagy VIII faktorok hiánya vagy gátlása 

 A legvalószínűbb az FVIII hiány / gátlás (a gyakoribb előfordulás miatt) 



Glanzman trombaszténia

Az EX-teszt görbéje érdekes kinetikát mutat, amely a vérlemezkék lassú integrálódását mutatja a 
fibrinhálózatba.



Súlyos trombocitopénia

 Hermansky-Pudlak szindróma (14.000 vérlemezke / µl) 

I. Pekrul, M. Spannagl 
München Egyetemi Klinika 



Fibrinogén hiány miatti gyenge alvadékképződés (súlyos hemodilúció) 

Az alvadékképződés elmaradása a FIB-tesztnél jelzi a fibrinogén hiányt.
Az IN-tesztnél az enyhén elhúzódó alvadási idő nem kerül korrigálásra a HEP-tesztnél. 



Példa: Rivaroxaban (orális antikoaguláns) jelenléte a mintában 

Meghosszabodott időtartam az RVV-tesztnél, de 
nincs meghosszabbodott időtartam az ECA-tesztnél: 
FXa antagonista hatás valószínűsíthető (ha 
frakcionálatlan heparin is előfordulhat, a 
megkülönböztetés érdekében végezzen HI-tesztet)



ECA-teszt 

RVV-teszt • Közvetlen FX aktiválás a nagy szenzitivitás 
érdekében

• Specifikusabb a FXa és a trombin antagonistákra
nézve (az EX-teszthez / IN-teszthez képest) 

• Közvetlen trombinaktiválás a trombin antagonistákra 
való nagy szenzitivitás és specificitás érdekében



EDX+EDX- EDX+

EDX-

EDX+

EDX-

EDX+

EDX-

Szenzitivitás a közvetlen FXa antagonistákra: az EX-/ IN-/ RVV- és ECA- tesztek 
összehasonlítása

ECA EX IN RVV

EDX-: nincs edoxaban (n=16 kontroll) 
EDX+: edoxaban alkalmazást követően 
(n=16 minta, két mérés) 

Al
va

dá
si 

id
ő 

(m
p)

Az ECA-teszt nem 
szenzitív az FXa
antagonistákra 

Az edoxaban / 
edoxaban

nélküli minták 
legjobb 

szétválasztása



TPA-teszt: a teszt logikája

Mennyi TXA elegendő? / optimális dózis

A magas TXA dózis rohamokkal hozható
összegüggésbe

A tranexaminsav az agy glicin receptorainak kompetitív
inhibitora

Rohamok számának négyszeresére
emelkedése a TXA alkalmazásával végzett
Szívműtéteknél
J Cardiovasc Surg (Torino). 
2017. aug;58(4):633-641.

Ann Neurol. 2016 Jan;79(1):18-26.

Fibrinolízis leállás? 

Tranexaminsavval összegüggésbe hozható
rohamok okai és kezelése



TPA-teszt 

Gyors lízis a 
TPA-tesztnél: nincs
jelen
antifibrinolitikum

ML> 90% 

Antifibrinolitikum

Fibrinolitikus ellenállás

Reagál

(1 g i.v.)  

Nem reagál

(1 g per os)  

Poszt-LTX beteg
Szepszis
Hashártyagyulladás



Példa: Tranexaminsav (antifibrinolitikus gyógyszer) jelenléte a mintában 

Nincs lízis a
TPA-tesztnél: az antifibrinolitikum
jelenléte valószínűsíthető



Tranexaminsav (orális) nincs reakció

2 órával 1 g TXA per os beadását követően

I. Pekrul, M. Spannagl
Müncheni Egyetemi Klinika



Fibrinolitikus ellenállás TPA-tesztnél szepszises betegben  

Hashártyagyulladás 
– szepszis
Poszt-LTX 

Fazakas János professzor betege
Semmelweis Egyetem, Budapest, Magyarország



Klinikai példa: TPA-teszt szívműtét során (1)

Dr. S. Schäfer PD munkacsoportja, LMU München

Fibrinolízisből gyorsabban felépülő beteg TXA alkalmazását követően:

TPA-teszt TXA előtt. 30 perccel 2,5 g 
TXA után.

6 órával TXA (5g) után.

24 órával TXA után. 48 órával TXA után. 72 órával TXA után.



Klinikai példa: TPA-teszt szívműtét során (2)

Dr. S. Schäfer PD munkacsoportja, LMU München

Fibrinolízisből lassabban felépülő beteg TXA alkalmazása után

TPA-teszt TXA előtt. 30 perccel 2,5 g 
TXA után

6 órával TXA (5g) 
után

24 óráva TXA (5g) után.

48 órával TXA után. 72 órával TXA után. 96 órával TXA után.



 A viszkoelasztikus mérés széles körben elfogadott módszer a koaguláció teljes vérben való elemzéséhez
és az akut vérzés legmegfelelőbb terápiájának kiválasztásához.

 Több tanulmány is bizonyította az akut vérzések kezelésének javulását, a terápia (transzfúzió és 
diagnosztika) általános költségeinek csökkenése mellett.

 Az elmúlt években elérhetővé váltak az automatizált (kazetta-alapú) készülékek, amelyek jelentősen 
egyszerűsítik a viszkoelasztikus mérések végrehajtását a betegek közvetlen környezetében.

 Az egyszerűsítés azonban együtt jár azzal, hogy mintánként mindig négy vizsgálatot kell elvégezni (és 
kifizetni).

 A ClotPro-val az újgenerációs, félautomata, viszkoelasztikus mérést alkalmazó készülékeken alapuló 
alternatív megközelítést vezetünk be.

 A ClotPro egyedülállóan kombinálja az egyszerű alkalmazást, a rugalmasságot, a gazdaságosságot és az 
innovatív, új teszteket. 
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