
EXPLORAREA HEMOSTAZEI ŞI COAGULĂRII 

 

       

 

         Hemoragia reprezintă pierderea de sânge din arborele circulator. Urmările hemoragiei sunt : 

-scăderea numărului de  eritrocite  care duce la oxigenarea insuficientă a ţesuturilor; 

-scăderea volumului plasmatic afectează schimburile de substanţe nutritive dintre sânge şi ţesuturi; 

-scăderea presiunii arteriale . 

        O pierdere de : 

-10 % - nu duce la  modificări evidente ; 

-35 ÷ 45 % -posibil  deces. 

        Hemostaza  cuprinde totalitatea proceselor care împiedică pierderea de sânge. Când un vas de 

sânge este fisurat hemostaza se realizează prin mai multe mecanisme : 

         -vasoconstricţia 

         -formarea dopului plachetar, suficient în cazul unor defecte mici 

         -formarea trombului sanguin prin coagularea sângelui 

         -înglobarea trombului sanguin într-o masă de ţesut fibros.  

       Vasoconstrucţia apare imediat după secţionarea vasului; se reduce în acest mod fluxul sanguin 

prin vasul lezat. Contracţia muşchiului neted prezent în structura vasului se produce prin : 

 spasm muscular local 

 acţiunea unor factori locali eliberaţi din ţesutul lezat şi plachete cum este  tromboxanul  A2 

 reflexe nervoase 

       Plachetele sanguine sunt fragmente de citoplasmă fără nucleu cu rol important în hemostază. La 

mamifere forma este de disc biconvex  , iar  pe suprafaţă prezintă un strat de glicoproteine pe care 

se absorb diferite substanţe :ADP,f V,VIII, IX ai coagulării. În interior există numeroase canalicule prin 

care comunică cu plasma. În citoplasmă există granulaţii de tip alfa, dense şi lizozomale care conţin : 

fibrinogen,f.V, ATP, Ca2+, serotonina,enzime etc. Durata medie de viaţă : 8 ÷ 10 zile. Sunt produse în 

măduva osoasă din megacariocite. 

           Număr normal :  150 000 ÷400 000 / mm³ 

   Scăderea sub 100 000/ mm³ se numeşte trombocitopenie  ;  la valori  sub 50 000 mm³ se produc 

hemoragii spontane. 



   Creşterea peste  700 000/ mm³ se numeşte trombocitoză ; se poate asocia cu coagularea sângelui  

în vase ( tromboza). 

        Rolul funcţional : 

-menţin integritatea endoteliului vascular; 

-transportă factorii coagulării, adrenalina,serotonina; 

-rol în hemostază şi coagulare; 

-retracţia cheagului; 

-fagocitoza complexelor antigen- anticorp ; 

-metamorfoza vâscoasă este proprietatea  de a adera la suprafeţe rugoase şi îşi modifică forma ( se 

transformă într-o masă vâscoasă). 

       Reacţiile plachetare conduc la formarea dopului plachetar care decurge în mai multe etape : 

a) aderarea plăcuţelor declanşată de rugozitatea epiteliului , fibre de colagen; 

b) activarea plăcuţelor : îşi modifică forma, emit prelungiri, devin lipicioase acţionând şi asupra 

plăcuţelor învecinate; 

c) agregarea duce la formarea dopului plachetar care umple defectul vascular. 

       Reacţiile plasmatice  constau în formarea fibrinei ( din fibrinogenul plasmatic ) sub forma unei 

reţele de fibrină care întăreşte dopul plachetar.  Coagularea  sângelui este o succesiune de reacţii 

enzimatice care determină transformarea fibrinogenului solubil în fibrină insolubilă ; enzimele care 

participă la acest proces sunt factorii coagulării I- XIII. 

       Coagularea se produce prin  : 

- mecanism  intrinsec – fără contactul sângelui cu ţesuturi ; are loc cu participarea exclusiv a 

factorilor plasmatici şi plachetari; 

- mecanism extrinsec - după contactul cu factori externi. 

     Decurge în trei mari etape : 

1. ruptura vasului declanşează o cascadă complexă de reacţii chimice care conduc la formarea 

activatorului protrombinei; 

2. conversia protrombinei în trombină sub acţiunea activatorului protrombinei; 

3. trombina acţionează asupra fibrinogenului transformându-l în fibrină.      

 Factorii coagulării  sunt : 

f I = fibrinogen 

f II  = protrombina ; activat = trombină= enzima centrală a coagulării 



f III = tromboplastina tisular 

f IV = Ca 2+ 

f V = proaccelerina ; Va = accelerina ( VI ) 

f VII = proconvertina 

f VIII = globulina antihemofilică A ; deficitul ei duce la hemofilia A  manifestată prin hemoragii 

spontane în articulaţii şi  muşchi ; se transmite ereditar ; 

f IX = globulina antihemofilică B 

f X = factorul Stuart Power 

f XI = factorul Rosenthal 

f XII = factorul Hageman 

f XIII  = factorul stabilizator al fibrinei 

prekalikreina = factor Fletcher 

kininogenul cu greutate moleculară mare = factor Fitzgerald 

F.II,VII,IX,X sunt  sintetizaţi în ficat în prezenţa vitaminei K. 

        Factorii inhibitori ai coagulării 

        In sânge şi în ţesuturi au fost descoperite peste 50 de substanţe care influenţează coagularea 

sângelui ; o parte stimulează coagularea numindu-se procoagulante, iar altele împiedică coagularea -

anticoagulante. Coagularea sângelui este determinată de echilibrul dintre aceste două grupuri de 

substanţe. In mod normal  în torentul circulator predomină factorii anticoagulanţi. In cazul unei 

leziuni vasculare  se activează substanţele procoagulante din aria lezată pentru  realizarea unui 

tromb. Prevenirea coagulării se realizează prin : 

-netezimea peretelui vascular şi prezenţa unui strat de glicoproteine încărcate negativ; 

-NO împiedică fixarea plăcuţelor; 

-trombomodulina este o proteină ataşată de membrana endotelială care leagă trombina încetinind 

procesul de coagulare; în plus , acest complex trombină- trombomodulină activează proteina 

plasmatică C capabilă sa inactiveze factorii V şi VIII activaţi; 

- antitrombinele : AT I = filamente de fibrină ; AT III =alfa 2 globulină; în timpul formării  trombului 

sanguin 85-90 % din trombină este absorbită de către fibrele de fibrină pe măsură ce acestea se 

formează; trombina care nu este adsorbită pe fibrele  de fibrină intră în reacţie cu AT III. In felul 

acesta este prevenită răspândirea trombinei în circulaţie şi dezvoltarea excesivă a trombului. 

-antivitaminele K ( medicamente ) 

-citrat de sodiu, oxalat de sodiu, heparină. 



        Tulburările coagulării se împart  în : 

o hipocoagulabilitatea  - hemofilia A, B 

                                                     - deficitul vitaminei  K urmat de hemoragii 

     Vitamina K este liposolubilă ; necesită prezenţa bilei pentru absorbţie. Se sintetizează de către  

flora microbiană a intestinului gros. 

o hipercoagulabilitatea – mai frecventă şi  mai periculoasă. Rezultatul este un coagul 

intravascular sau tromb, iar procesul se numeşte tromboză. Fragmente  din cheag se pot desprinde 

şi circulă stare patologică numită embolie. Embolii se pot opri în vase de calibru mic din plămân sau 

creier .  Cauzele trombozei : 

-creşterea vâscozităţii sângelui ( poliglobulie ) ; 

-suprafaţa rugoasă a endoteliului vascular ( ateroscleroză ) ; 

-staza sângelui în special venoasă : graviditate, imobilizare la pat. 

         După coagularea sângelui urmează retracţia cheagului şi fibrinoliza. După 15÷30 min la 37ºC un 

cheag se retractă ; se separă într-o parte solidă şi una lichidă , ser ( plasmă fără fibrinogen şi fără 

factori ai coagulării). Rol important în acest proces  îl au plachetele : emit prelungiri, se prind de 

reţeaua de fibrină ; apoi prelungirile se scurtează şi apropie filamentele de fibrină. 

        Fibrinoliza reprezintă resuspendarea elementelor figurate în ser. Prin intervenţia unei enzime , 

plasmina , reţeaua de fibrină, este degradată în fragmentele X,Y,D,E. Plasmina sau fibrinolizina se 

găseşte în sânge sub forma inactivă adică plasminogen ; el este transformat ( activat) în plasmină sub 

acţiunea activatorului tisular al plasminogenului şi al urokinazei. Fibrinoliza este locală şi generală. 

Activarea locală se produce datorită adsobţiei plasminogenului pe filamentele de fibrină. Rol : 

îndepărtarea unor coaguli mici din vasele periferice, repermeabilizarea vasului obstruat. Activarea 

generală se produce cursul morţilor violente , bombardamente, hipoxia ( la altitudine), în CID 

(coagularea intravasculară diseminată).  Explorarea hemostazei şi coagulării se poate realiza prin 

teste care apreciază intervenţia factorilor vasculari, plachetari, plasmatici separat sau activitatea 

globală de hemostază şi coagulare  

  Teste de investigare plachetară : 

  1.numărătoare de plachete 

  2.testul fragilităţii capilare 

  3.timpul de sângerare 

  4.timpul de protrombină serică 

  5.timpul de factor 3 plachetar 

  6.determinarea retracţiei cheagului plasmatic 

  7.adezivitatea plachetară 



  8.agregabilitatea plachetară 

  9.determinarea factorului 4 plachetar  

10.testul Karpatkin 

11.testul inhibiţiei retracţiei cheagului ( TIRC).       

 Teste de investigare plasmatică : 

  1.timpul Howell 

  2.timpul de tromboplastină parţială ( PTT) 

  3.timpul de tromboplastină parţială activat cu caolin  ( PTTC) 

  4.timpul Quick 

  5.determinarea diferenţiată a factorilor VIII- C,IX,XI,XII,II,V,VII,X 

  6.determinarea factorului von Willebrand 

  7.timpul de trombină 

  8.timpul de reptilază 

  9.dozarea fibrinogenului plasmatic 

10.testarea activităţii factorului XIII 

11.determinarea nivelului de antitrombină III 

12.testul activării reziduale din ser ( TARS ) 

Teste pentru investigarea fibrinolizei: 

1.timpul de liză a cheagului euglobulinic( TLCE) 

2.tehnica diferenţiată ASTRUP pe plăcile de fibrină 

3.decelarea monomerilor de fibrină ﴾TMF) 

4.decelarea produşilor de degradare ai fibrinei şi fibrinogenului 

5.dozarea plasminogenului 

 

Numărarea  plachetelor 

Reprezintă o explorare de uz curent realizându-se cu ajutorul metodei microscopice sau electronice. 

      Scăderea numărului se numeşte trombocitopenie întâlnită în purpura trombocitopenică , 

sindromul  de coagulare intravasculară diseminată în prima fază, leucemii acute, etc. 



      Creşterea numărului de plachete , trombocitoza este întâlnită în policitemia vera, trombocitemia 

hemoragică, leucemia granulocitară cronică, anemia posthemoragică, etc. 

 Timpul de sângerare ( metoda Duke ) 

        PRINCIPIU : se măsoară timpul scurs pâna la oprirea unei sângerări produse printr-o injurie 

capilară standard realizată în urma unei inţepături sau o mică incizie în piele; reprezintă timpul scurs 

pâna la formarea dopului plachetar. 

       MATERIAL NECESAR : ac sau lanţeta (Franke), vată, alcool, hârtie de filtru, cronometru. 

       TEHNICA : după dezinfectarea pielii se realizează o înţepătură adâncă de  3÷4 mm sau o  incizie 

de 5mm lungime şi 2÷3 mm adâncime; se porneşte cronometrul şi, din 30 în 30 secunde se 

tamponează picăturile de sânge cu ajutorul hârtiei de filtru fără nici o manevră de presiune. In 

momentul în care hârtia nu se mai pătează,  se opreşte cronometrul şi se notează timpul scurs. 

       INTERPRETARE    Valori normale  : 2÷4 minute. 

     Valori crescute ( patologic peste 5 minute) se întâlnesc în  anomalii cantitative sau calitative ale 

plachetelor, boala von Willebrand, angiopatii, administrarea unor medicamente precum : derivaţi de 

acid acetil salicilic, indometacin , tratamente cu anticoagulante. 

       Cauze de erori : nerespectarea dimensiunilor plăgii poate duce la prelungirea timpului ( incizie 

prea profundă ) sau scurtarea ( incizia mult prea superficială ). 

  Timpul de coagulare ( metoda Lee şi White ) 

       MATERIAL NECESAR : seringi şi ace pentru puncţie venoasă, eprubete de coagulare, baie de apă 

la 37ºC, cronometru. 

       TEHNICA : se puncţionează o venă recoltându-se 1÷2 ml de sânge care se repartizează direct în 

două eprubete de  câte 1 ml. Eprubetele se pun în baia de apă la  37ºC. Cronometrul se porneşte în 

momentul când sângele pătrunde în seringa de recoltare. Din minut în minut , prin înclinarea 

eprubetelor se urmăreşte apariţia coagulării. Timpul de coagulare este determinat în momentul în 

care coagularea este completă, în bloc. 

       INTERPRETARE : valori normale sunt pentru prima eprubetă 6÷10 minute, iar pentru a doua 8÷12 

minute. 

     Timpul de coagulare pe lamă ( metoda Millian) 

MATERIAL NECESAR : ace , vată, alcool, lamă de sticlă, cameră umedă, cronometru. 

TEHNICA : se recoltează din pulpa degetului , prin picurare pe o lamă de sticlă , sânge ( diametrul 

picăturii să fie de 0,5 cm ).  Se  porneşte cronometrul şi se plasează lama în camera umedă ( cutie 

Petri prevazută cu hârtie de filtru umezită ). Prin înclinări uşoare  din minut în minut se determină 

timpul de coagulare. 

       INTERPRETARE      Valori normale : 8÷10 minute. 


