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Dlouholeté užívání dabigatranu u pacientky starší 80 let  
bez vlivu na snížení renálních funkcí či kvalitu života

Lada Janušová 

Nefrologická ambulance, Nemocnice Šternberk, Šternberk
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Souhrn

níže uvedená kazuistika se zabývá vlivem dabigatranu u pacientky starší 80 let na snížení renálních funkcí 
či kvalitu života. V té době je pacientka dispenzarizována v nefrologické ambulanci pro chronickou renální 
insuficienci G2 A2 dle KDIGo (Kidney Disease: Improving Global outcomes), v roce 2010 je vyšetřována pro 
prvozáchyt fibrilace síní s nutností řešení následné antikoagulační terapie.
Víme, že asi jedna třetina pacientů s fibrilací síní trpí významným onemocněním ledvin a že snížená renální 
funkce je rizikovým faktorem vzniku tromboembolických příhod, ale také se zvyšuje riziko krvácení. nová 
antikoagulancia u pacientů s renální insuficiencí by mohla představovat lepší účinnost a menší riziko vzniku 
tromboembolických příhod.

© 2019, ČKS.

AbStrAct

the case report below discusses the effect of dabigatran in a patient older than 80 years on reducing renal 
function or quality of life. At that time, the patient is dispensarized in a nephrological clinic for chronic renal 
disease G2 A2 according to KDIGo, in 2010 the patient is examined for the first-time atrial fibrillation with 
the need to address subsequent anticoagulation therapy.
We know that about one third of patients with atrial fibrillation suffer from significant kidney disease 
and that reduced renal function is a risk factor for thromboembolic events, but also increases the risk of 
bleeding. new anticoagulants in patients with renal insufficiency could be a better efficacy and less risk of 
thromboembolic events.

Klíčová slova: 
clearance kreatininu 
Dabigatran 
Fibrilace síní 
chronické onemocnění ledvin 
nová perorální antikoagulancia 

Keywords: 
Atrial fibrillation 
chronic kidney disease 
creatinine clearance 
Dabigatran 
new oral anticoagulants

Úvod

I v současné době jsou nejčastěji užívanými perorálními 
antikoagulačními prostředky kumariny. Svým působením 
blokují účinek vitaminu K. Stále nejčastěji podávaným 
přípravkem je warfarin. Alternativou tohoto přípravku 
v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s neval-
vulární fibrilací síní se stala nová perorální antikoagulan-
cia (noAc). nutností je však znát převody mezi jednotli-
vými antikoagulačními režimy. 

Kazuistika

V té době osmdesátiletá pacientka přichází pro prvozá-
chyt fibrilace síní k vyšetření a nastavení antikoagulační 
terapie.

u nemocné anamnesticky víme, že od roku 2010 je sle-
dována pro chronickou renální insuficienci stupně G2 A2 
dle KDIGo (Kidney Disease: Improving Global outcomes), 
je diabetičkou 2. typu a užívá perorální antidiabetika 
a intenzifikovanou inzulinovou terapii, léčí se pro dyslipi-
demii, arteriální hypertenzi, chronickou obstrukční plicní 
nemoc III. stupně, má varixy dolních končetin a chronické 
lumbalgie s pseudoradikulární iritací do dolních končetin 
na podkladě rtg verifikace degenerativních změn lumbo-
sakrální páteře, bez syndromu kaudy equiny, v krevním 
obraze sledujeme mikrocytární hypochromní anémii.

V roce 2010 byl u pacientky zaznamenán prvozáchyt 
fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, byla zahájena 
terapie antagonisty vitaminu K (VKA), doplněna jícno-
vá echokardiografie a při účinné antikoagulační hladině 
provedena elektrická kardioverze, která ale nebyla pro 
pacientku úspěšná. 
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Prvotně byla pacientka odeslána do nefrologické 
ambulance diabetologem pro mírnou proteinurii při 
normální koncentraci n-metabolitů (urea 5,7 mmol/l, 
kreatinin 56 µmol/l, clearance kreatininu 3,89 ml/s, 
eGFr > 1,5 ml/s/1,73 m2) v roce 2010, prvotní medikace 
zahrnovala atorvastatin v dávce 10 mg denně, metfor-
min v dávce 850 mg denně, inhibitory protonové pum-
py v dávce 20 mg denně, přípravky obsahující železo, 
magnezium, kličkové diuretikum v dávce 40 mg den-
ně, inhalační tiotropium, theophyllin v dávce 400 mg 
denně, moxonidin v dávce 0,2 mg denně a inzulin. Do 
medikace byl přidán kombinační lék (sartan/amlodipin) 
v dávce 80/5 mg denně. 

Za měsíc pacientka přichází pro palpitace, dušnost, 
hrudní diskomfort… na eKG zachycena fibrilace síní ne-
jasného stáří s frekvencí komor kolem 110/min, nastave-
na na VKA, doplněna transezofageální echokardiografie 
a při účinné hladině Inr provedena elektrická kardiover-
ze ovšem s neúspěchem. 

Pacientka byla propuštěna do ambulantní péče za 
pravidelné kontroly Inr, které se nedařilo udržet ve 
stabilních doporučovaných mezích, opakovaně byly za-
znamenány velké výkyvy hodnot, v moči se objevila mi-
kroskopická hematurie. navíc u pacientky byl i problém 
odběru krve pro její gracilní cévní systém.

Při zvážení všech uvedených aspektů jí byl v roce 
2011 nasazen dabigatran v dávce 150 mg 2× 1 (urea 
6,6 mmol/l, kreatinin 73 µmol/l, clearance kreatininu 
1,16 ml/s). K pravidelným kontrolám zvána každé tři měsíce. 

V roce 2012 snížena denní dávka dabigatranu na  
2× 110 mg (urea 5,7 mmol/l, kreatinin 81 µmol/l, clea-
rance kreatininu 1,04 ml/s). V následujících letech byla 
pacientka co do renálních hodnot stabilní, bez výrazné 
progrese, bez krvácivých projevů, cítila se velmi dobře 
(rok 2013–2014 clearance kreatininu stále nad 1,0 ml/s, 
v letech 2015–2016 urea 6,7 mmol/l, kreatinin 68 µmol/l, 
clearance kreatininu 1,22 ml/s).

V únoru 2017 dosáhla urea 4,7 mmol/l, kreatinin  
60 µmol/l, clearance kreatininu 1,09 ml/s. V květnu 2017 
byla u pacientky plánována laparoskopická cholecyste-
ktomie, a proto byla přerušena terapie dabigatranem 
24 hodin před výkonem (urea 4,7 mmol/l, kreatinin  
60 µmol/l, clearance kreatininu 1,37 ml/s), který proběhl 
bez komplikací, dabigatran nasazen 12 hodin po operač-
ním výkonu, pacientka byla bez krvácivých komplikací. 

V září 2017 opět proběhla kontrola v nefrologické am-
bulanci s hodnotami urey 5,2 mmol/l, kreatininu 70 µmol/l,  
clearance kreatininu 1,13 ml/s. 

V dubnu 2018 byla opět přerušena terapie dabi-
gatranem pro plánovanou aplikaci kortikoidů k face-
tám L3–S1, kontrola po opětovném nasazení – urea  
4,6 mmol/, kreatinin 63 µmol/l, clearance kreatininu  
1,2 ml/s.

Dostupná pacientská data

u pacientky nebyla verifikována vředová choroba gas-
troduodena podávání inhibitorů protonové pumpy bylo 
zahájeno již praktickým lékařem a při léčbě noAc byly 
ponechány.

Za hospitalizace před provedením plánované elektric-
ké kardioverze byla doplněna transezofageální echokar-
diografie, která neprokázala dilataci levé komory, byla 
prokázána normální systolická funkce s ejekční frakcí 
55 %, bez poruchy kinetiky levé komory, bez významných 
chlopenních vad. 

Po propuštění byla pacientka za ambulantní monitora-
ce převedena z VKA na dabigatran nejprve v dávce 2× 150 
mg denně, posléze byla vzhledem k věku upravena dávka 
na 2× 110 mg denně. Do chronické medikace byl přidán 
propafenon v dávce 450 mg denně, jehož podávání bylo 
po třech měsících léčby kardiologem ukončeno, srdeční 
frekvence se pohybuje mezi 76–88/min.

Klinický stav pacientky byl stabilizovaný, bez krváci-
vých projevů, trvá permanentní fibrilace síní. Další pokus 
o elektrickou kardioverzi již nebyl plánován.

Diskuse

Pacientka užívá již sedmý rok antikoagulační terapii dabi-
gatranem v doporučené snížené dávce vzhledem k věku. 
Po celou dobu nastavené antikoagulační terapie nedochá-
zí k progresi koncentrací n-metabolitů, nedochází k pokle-
su renálních funkcí, nedochází ani k progresi proteinurie. 

Cévní mozková příhoda a systémová embolie

Zkoumaný lék 
(%/rok)

Warfarin 
(%/rok) HR

Dabigatran 150 mg 1,52 2,78 0,55

Dabigatran 110 mg 2,15 2,78 0,77

Lepší dabigatran Lepší warfarin
10,5 1,5

Zkoumaný lék 
(%/rok)

Warfarin
(%/rok) HR

Dabigatran 150 mg 5,44 5,41 1,01

Dabigatran 110 mg 5,29 5,41 0,98

Lepší dabigatran Lepší warfarin

10,5 1,5

Závažné krvácení

 

Obr. 1 – Dabigatran – účinnější než warfarin a srovnatelně bezpečný jako warfarin i u 
pacientů se středně těžkým poškozením renálních funkcí.1,2HR – hazard ratio; 95% CI – 
interval spolehlivosti. 
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Obr. 2 – Pokles renálních funkcí po 30 měsících byl významně nižší u obou dávek 
dabigatranu vs. warfarin.3* Podle rovnice CKD-EPI, CKD-EPI – 
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Dabigatran 
110 mg 2× denně

Dabigatran 
150 mg 2× denně Warfarin

p = 0,0009

Obr. 2 – Pokles renálních funkcí po 30 měsících byl významně 
nižší u obou dávek dabigatranu vs. warfarin.3 * Podle rovnice  
cKD-ePI (chronic Kidney Disease epidemiology collaboration). 
eGFr – odhadovaná glomerulární filtrace; hr – hazard ratio;  
Se – směrodatná odchylka.



4  Dlouholeté užívání dabigatranu u pacientky starší 80 let bez vlivu na snížení renálních funkcí

Po celé roky je nemocná bez jakýchkoliv krvácivých 
projevů, bez potíží v oblasti gastrointestinálního traktu, 
bez poklesu hodnot trombocytů. 

Samozřejmě u pacientky respektuji daná doporučení 
snížené dávky vzhledem k věku, ale dle mého názoru by 
pacientka zvládla i dávku dabigatranu 2× 150 mg.

Závěr

nová antikoagulancia (v tomto případě dabigatran) nám 
poskytují komfort v léčbě, méně krvácivých komplikací 
(pokud se vyskytnou, máme specifické antidotum), méně 
časového zatížení v chronických ambulancích a v nepo-
slední řadě spokojenost pacientky i z hlediska bezpečnosti 
(obr. 1–3, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=88&pid=1127&file=587, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=88&pid=1127&file=588, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=88&pi-
d=1127&file=589).

Léčbu dabigatranem tedy považuji za moderní, úspěš-
nou a bezpečnou volbu v terapii fibrilace síní. 

Obr. 3 – Srovnání vlivu NOAC a warfarinu na funkce ledvin. NOAC, zvláště dabigatran a rivaroxaban, byly spojeny s významně nižším rizi-
kem nežádoucích účinků na ledviny než warfarin.4 Hazard ratio bylo stanoveno porovnáním každého NOAC s warfarinem pomocí inverzní 
vážené analýzy pravděpodobnosti léčby. eGFr – odhadovaná glomerulární filtrace; PAr2 – proteázou aktivovaný receptor 2.

Možné mechanismy

Warfarin Odkazy

Apixaban

Rivaroxaban

Dabigatran

Renální výsledné ukazatele

Renovaskulární kalcifikace 
nebo přímé poranění

Renální protekce

↑ tvorby plátů, Ca++ prostřednictvím ↓ aktivity matrix 
proteinů obsahujících kyselinu gama-karboxyglutamovou 
závislých na vitaminu K warfarinem, erytrocyty v moči 

Protizánětlivý (↓ účinku Xa na zánět 
mediovaný PAR2)

Protizánětlivý (↓ účinku Xa na zánět 
mediovaný PAR2)

↓ vaskulárního zánětu, oxidačního 
stresu, tvorby plátů a aktivity PAR2

Lepší warfarin                Lepší NOAC 
                     Poměr rizik (HR)

1,2   1,1   1,0   0,9   0,8    0,7    0,6   0,5   0,4   0,3   0,2

ChronicKidneyDiseaseEpidemiology Collaboration; eGFR – odhadovaná glomerulární 
filtrace; HR – hazard ratio; SE – směrodatná odchylka. 
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Renovaskulární kalcifikace nebo přímé poranění Renální protekce 

Warfarin ↑ Pláty, Ca++ prostřednictvím ↓ aktivitymatrix proteinů obsahujících kyselinu 
gama-karboxyglutamovou závislých na vitaminu K warfarinem, erytrocyty v moči
 Odkazy 

Apixaban Protizánětlivý (↓ účinkuXa na zánět mediovaný PAR2) 

Rivaroxaban Protizánětlivý (↓ účinkuXa na zánět mediovaný PAR2) 

Dabigatran ↓ vaskulárního zánětu, oxidačního stresu, tvorby plátů a aktivity PAR2 

30% snížení eGFR

Akutní poškození ledvin

Zdvojnásobení kreatininu

Selhání ledvin

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=88&pid=1127
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Recidivující forma tromboembolické nemoci (TEN) při 
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Souhrn

Předkládaná kazuistika ukazuje případ 47letého pacienta, který byl předoperačně (plastika vazu LCA kolene 
levé dolní končetiny [LDK]) hodnocen z hlediska rizika tromboembolické nemoci (TEn) jako nízkorizikový 
a u kterého došlo k pooperační manifestaci hluboké žilní trombózy (hŽT) (pooperačně nebyl zajištěn žád-
nou tromboprofylaxí). Byla u něho prokázána FV leidenská mutace v heterozygotní konstituci. Pacient byl 
od počátku léčen apixabanem (Eliquis), v souladu s doporučovanými dávkovacími standardy dle SPC. Po 
redukci dávky přípravku Eliquis po šesti měsících terapie byla zjištěna recidiva hŽT ve formě ileofemorální 
flebotrombózy LDK současně s bilaterální plicní embolizací. Kalibrovaná monitorace antiXa (Iu/ml) pro api-
xaban ukázala nedostatečný efekt léčby. Důvodem recidivy TEn z našeho pohledu byla tedy nedostatečně 
účinná antikoagulační terapie s apixabanem v redukované dávce 2,5 mg 2× denně. Byla dále zvolena terapie 
přípravkem Pradaxa v dávce 2× 150 mg denně v indikaci prevence rekurence TEn. Terapie je monitorována 
pomocí kalibrovaných testů (hemoclot). Léčba je efektivní, bez krvácivých komplikací a je volena jako tera-
pie dlouhodobá.

© 2019, ČKS.

ABSTrACT

The present report shows a case of 47-year-old patient who was preoperatively (LCA ligament of LDK liga-
ment sculpture) assessed as “low-risk” for thrombosis and who had postoperative manifestation of DVT (no 
thromboprophylaxis postoperatively). FVLeiden mutation in heterozygous constitution has been demonstra-
ted. The patient was treated with apixaban (Eliquis) from the beginning, in accordance with the recommen-
ded SPC dosage standards. After reducing the dose of Eliquis after 6 months of therapy, recurrence of DVT 
was found (ileofemoral phlebothrombosis and pulmonary embolism). Calibrated anti Xa monitoring (Iu/ml) 
for apixaban showed insufficient effect in treatment. The reason for the recurrence of thromboembolism, 
from our point of view, was inadequate anticoagulant therapy with apixaban at a reduced dose of 2.5 mg 
twice daily. Further, Pradaxa therapy was selected at 2×150 mg daily in the indication of prevention of recur- 
rence of thromboembolism. The therapy is monitored by calibrated tests (hemoclot). Treatment is effective 
without bleeding complications and is chosen as a long-term therapy.

Klíčová slova: 
AntiXa 
Apixaban
Dabigatran etexilát 
hemoclot
Tromboembolická nemoc 
Tromboprofylaxe

Keywords: 
AntiXa 
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Dabigatran etexilate 
hemoclot 
Thromboembolic disease 
Thromboprophylaxis
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Souhrnná prezentace případu 

Předkládaná kazuistika ukazuje případ 47letého pacien-
ta, který byl předoperačně (plastika vazu ligamentum cru-
ciatum anterior [LCA] kolene levé dolní končetiny [LDK]) 
hodnocen z hlediska rizika tromboembolické nemoci 
(TEn) jako nízkorizikový a u kterého došlo k pooperační 
manifestaci hluboké žilní trombózy (hŽT) (pooperačně 
nebyl zajištěn žádnou tromboprofylaxí). Byla u něho pro-
kázána FV leidenská mutace v heterozygotní konstituci. 
Pacient byl od počátku léčen apixabanem (Eliquis), v sou-
ladu s doporučovanými dávkovacími standardy dle SPC. 
Po redukci dávky apixabanu po šesti měsících terapie byla 
zjištěna recidiva hŽT ve formě ileofemorální flebotrom-
bózy LDK současně s bilaterální plicní embolizací. Kalib-
rovaná monitorace antiXa (Iu/ml) pro apixaban ukázala 
nedostatečný účinek léčby. Důvodem recidivy TEn z na-
šeho pohledu byla tedy nedostatečně účinná antikoagu-
lační terapie s apixabanem v redukované dávce 2,5 mg 
2× denně. Dále byla zvolena terapie přípravkem Pradaxa 
v dávce 2× 150 mg denně v indikaci prevence rekurence 
TEn. Terapie je monitorována pomocí kalibrovaných tes-
tů (hemoclot). Léčba je efektivní, bez krvácivých kompli-
kací a je volena jako terapie dlouhodobá.

Důkladný popis případu 

Muž, 47 let, dlouhodobě bez medikace, v minulosti ni-
kdy vážněji nestonal, s BMI = 32, IT specialista, nekuřák, 
v osobní i rodinné anamnéze bez výskytu manifestní for-
my TEn, v lednu 2017 měl sportovní úraz: ruptura kolen-
ního vazu LCA LDK. V únoru 2017 mu byla na ortopedii 
provedena plastika vazu LCA. 

Komplikace pátý pooperační den: rozvoj levostranné 
popliteální hŽT (verifikace pomocí duplexního ultrazvu-
kového vyšetření [DuZ], viz obr. 1, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pi-
d=1127&file=595). Předoperačně byl pacient hodnocen 
z hlediska rizika TEn jako nízkorizikový. Pooperačně tedy 
nepodávána žádná preventivní tromboprofylaxe. Labora-
torně hodnota D-dimerů 785 µg/l [1..190], současně prů-
kaz trombofilního geneticky determinovaného stavu – FV 
leidenská heterozygotní mutace (FVL het.). Dále labora-
torně jaterní funkce v normě, renální parametry v nor-
mě, MDrD (Modification of Diet in renal Disease) 1,28 
ml/s [1..1,5]. Iniciálně byl podáván jako antikoagulační 
terapie Eliquis tbl. 2× 10 mg (10 dní), dále pokračováno 
s dávkou 5 mg 2× denně. 

Kontrola po třech měsících: Klinicky nebyla deteková-
na stranová diferenciace v obvodu lýtek. Dále pokračoval 
s pohybovou rehabilitací. Tolerance medikace byla dob-
rá. Pacient nosil kompresní terapii do stehna stupně 2. 
Laboratorně hodnota D-dimerů byla s poklesem na 188 
µg/l [1..190], hodnota FVIII 167 Iu/ml [norma do 150], 
jaterní funkce i renální parametry v normě, MDrD 1,28 
ml/s [1..1,5]. Byla vydána legitimace pro pacienty s trom-
bofilní mutací – FVL het. (poučení o nutnosti prevence 
TEn v rizikových situacích). Kontrolní DuZ s popisem neú-
plná rekanalizace postižené oblasti. 

Kontrola po šesti měsících: Klinicky nebyla deteková-
na stranová diferenciace v obvodu lýtek. Dále pokračoval 

s pohybovou rehabilitací. Tolerance medikace byla dobrá. 
Pacient nosil už jen intermitentně kompresní terapii do 
stehna stupně 2. Laboratorně hodnota D-dimerů dosaho-
vala 192 µg/l [1..190], hodnota FVIII 154 Iu/ml [norma do 
150], jaterní funkce i renální parametry v normě, MDrD 
1,26 ml/s [1..1,5]. Kontrolní DuZ opět s popisem neúplná 
rekanalizace postižené oblasti. Vzhledem k neúplné re-
kanalizaci a FVLeiden het. bylo rozhodnuto pokračovat 
v antikoagulační terapii po dobu 9–12 měsíců. V souladu 
s SPC byla snížena dávka přípravku Eliquis na 2× 2,5 mg 
denně.

Komplikace nastala v sedmém měsíci při terapii Eliquis 
tbl. 2× 2,5 mg (snížená dávka po šesti měsících terapie 
dle SPC): recidiva hŽT ve formě ileofemorální hŽT LDK 
současně s bilaterální hemodynamicky stabilní plicní em-
bolizací (provedeno CTAG) (obr. 2, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&-
pid=1127&file=594; http://www.cksonline.cz/coretvasa-

Obr. 1 – DUZ: iniciální nález pooperační levostranné popliteální HŽT

Obr. 2 – CTAG: bilaterální stabilní plicní embolizace. Mnohočetné 
segmentární defekty v náplni v plicní tkáni bilaterálně, maximální 
změny v dorzobazální oblasti vpravo, kde jsou charakteru plicního 
„infarktu“. (A) Sagitální projekce. (B) Koronární projekce.

A

B

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=595
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=595
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=595
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=594
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=594
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=594
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=593
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-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&fi-
le=593). Laboratorně hodnota D-dimerů 885 µg/l [1..190], 
hodnota FVIII 174 Iu/ml [norma do 150], provedený zá-
kladní onkologický screening byl v normě, byly vyloučeny 
„vzácné“ formy trombofilie (F:VII, IX, XI, XII, JAK-2 neg.). 

Důvodem recidivy TEn z našeho pohledu byla nedosta-
tečně účinná antikoagulační terapie s apixabanem v dáv-
ce 2,5 mg 2× denně p.o., v době podávání této dávky byla 
provedena kalibrovaná monitorace antiXa (Iu/ml) min.: 
0,12 (norma: 0,17–1,40), max.: 0,45 (norma 0,46–2,5). 

otázka pro nás byla, jak dále postupovat v antiko- 
agulační terapii v případě recidivy hŽT při nedostatečně 
účinné antikoagulační terapii? Bylo rozhodnuto přejít 
na antikoagulační terapii přípravkem Pradaxa. Iniciálně 
byl aplikován Fraxiparine 1,0 ml 2× denně s.c. na sedm 
dní (hmotnost pacienta byla 104 kg), dále bylo pokra-
čováno s přípravkem Pradaxa v dávce 150 mg 2× denně. 
Jaterní funkce i renální parametry v normě, MDrD 1,28 
ml/s [1..1,5]. 

Kontrola byla po 12 týdnech užívání: Klinicky přetrváva-
la stranová diferenciace v obvodu lýtek (+2,5 cm LDK). Pa- 
cient nosil dále elastickou kompresní terapii na LDK (stupeň 
2). Laboratorně hodnota D-dimerů byla 176 µg/l [1..190], 
popis DuZ: částečná rekanalizace postižené oblasti (rezi-
duální změny v oblasti v. poplitea a bércových žil vlevo). 

Další kontrola po šesti měsících: Klinicky stranová di-
ferenciace v obvodu lýtek (+2,0 cm LDK). renální, jaterní 
funkce: v normě, koncentrace D-dimerů: 186 µg/l [1..190], 
MDrD 1,26 ml/s [1..1,5]. Kontrolní DuZ mapping: popi-
sovány identické změny (charakteru posttrombotického 
syndromu). Dále laboratorně aktivovaný parciální trom-
boplastinový čas (aPTT) 41, test hemoclot 118 ng/ml 
(v době minimální plazmatické koncentrace).

Kontrola po 12 měsících: Pacient klinicky bez potíží, pře-
trvává stranová diferenciace v oblasti obvodu lýtek, kom-
presivní punčochu dále odmítal nosit. Laboratorně renální 
i jaterní funkce v normě, MDrD 1,28 ml/s [1..1,5], hod-
nota D-dimerů: 242 µg/l [1..190], aPTT 36, FVIII 152 Iu/ml 
[norma do 150], kontrolní DuZ: identický nález chronic-
kých změn jako při posledním vyšetření.

hemoclot C
min

: 96 ng/ml (v době min. plazmatické kon-
centrace, za 12 h po užití přípravku Pradaxa tbl. 150 mg) 
[norma 61–143], data z SPC, hemoclot C

max
: 142 ng/ml 

(v době max. plazmatické koncentrace, za 2 h po užití pří-
pravku Pradaxa tbl. 150 mg) [norma 117–275], data z SPC.

Po zvážení poměru užitku a eventuálního rizika z po-
dávané antikoagulační terapie, po opětovném posouzení 
individualizovaného rizika pacienta z hlediska možnosti 
rekurence TEn, se souhlasem a preferencí pacienta (odmí-
tal warfarinizaci), bylo rozhodnuto pokračovat u pacien-
ta s terapií přípravkem Pradaxa 2× 150 mg denně v indi-
kaci prevence rekurence TEn. Důvodem bylo vysoké riziko 
recidivy: 2× zdokumentovaná manifestace TEn (hŽT, hŽT 
+ PE), recidiva TEn během antikoagulační terapie apixa-
banem, přítomná forma významné geneticky determino-
vané trombofilie (FVLeiden het.), známky posttrombotic-
kého syndromu v oblasti LDK. 

Vzhledem k limitaci úhradových podmínek příslušné 
zdravotní pojišťovny si terapii přípravkem Pradaxa dále 
hradí pacient jako samoplátce. Je pravidelně kontrolován 
v Trombotickém centru VFn Praha.

Pozadí 

Kazuistika názorně ukazuje, jak dále postupovat v an-
tikoagulační terapii v případě recidivy hŽT/PE při nedo-
statečně účinné původní formě antikoagulační terapie 
apixabanem. Při rekurenci TEn při antikoagulační te-
rapii s novým perorálním antikoagulanciem (noAC) je 
doporučováno dále pokračovat s terapií iniciálně níz-
komolekulárním heparinem (LMWh), dále s účinnou 
warfarinizací. Přesto byla zvolena jako další postup 
monitorovaná terapie s přípravkem Pradaxa, i vzhle-
dem k preferenci pacienta, který odmítal warfarinizaci, 
a jinému zásahu v koagulační kaskádě (gatran, Prada-
xa, inhibice trombinu) oproti xabanům (Eliquis, inhibi-
ce FXa).

Pacienti s anamnézou již proběhlé TEn bez antikoagu-
lační terapie mají obecně až 40násobně vyšší riziko reci-
divy, než je riziko první TEn u jiných osob. Téměř 40 % 
pacientů má recidivu TEn do deseti let od první příhody. 
Incidence rekurence manifestní formy tromboembolismu 
při antikoagulační terapii z hlediska nedostatečnosti kli-
nických dat je významný problém.

Možné důvody rekurence TEN během antikoagulační 
terapie jsou:

•	 nedostatečně účinná antikoagulace
•	 Aktivní nádorové onemocnění
•	 Anatomické abnormality (např. Mayův–Thurnerův 

syndrom)
•	 Myeloproliferativní onemocnění (např. polycythe-

mia vera, esenciální thrombocytemie)
•	 Paroxysmální noční hemoglobinurie
•	 Antifosfolipidový syndrom
•	 Trombocytopenie indukovaná heparinem 

Kazuistika ukazuje, jak významná je volba vhodné-
ho perorálního antikoagulačního přípravku při terapii 
akutní formy hluboké žilní trombózy z hlediska bez-
pečnosti a hlavně účinnosti, a to v kontextu doporučo-
vaných dávkovacích schémat (SPC). ukazuje rovněž na 
význam monitorace účinku podávané antikoagulační 
terapie. 

Diskuse 

V případě prokázání recidivy TEn při podávané antiko- 
agulační terapii je např. doporučován následující postup 
uvedený na www.bloodjournal.org 2016 (127:696–702).

otázce, jak v klinické praxi postupovat v případě zjiš-
tění recidivy během antikoagulační terapie, se také vě-
nují např. doporučení 10. ACCP: u pacientů s recidivou 
TEn během léčby warfarinem (antagonisty vitaminu K, 
VKA) (při terapeutickém rozmezí mezinárodního nor-
malizovaného poměru [Inr] 2–3) nebo noAC (dabiga-
tran, rivaroxaban apixaban, edoxaban) je doporučen 
trvalý nebo alespoň dočasný přechod na LMWh (zde 
pouze stupeň 2C). Tento postup se týká hlavně pacien-
tů s aktivní formou nádorového onemocnění, se zvý-
šeným rizikem rekurence TEn při antikoagulační tera-
pii. oproti doporučením z www.bloodjournal.org 2016 

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=593
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=86&pid=1127&file=593
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(127:696–702) zde není preference dlouhodobé účinné 
warfarinizace. 

Oproti výše uvedeným doporučením (preference po-
kračování v terapii iniciálně LMWH, dále účinná warfari-
nizace) při recidivě TEN při terapii NOAC (apixaban) byla 
zvolena jako další postup monitorovaná terapie s pří-
pravkem Pradaxa. Významným faktem při rozhodování 
o další antikoagulační terapii byla preference pacienta, 
který odmítal warfarinizaci. Dalším významným faktem 
bylo zjištění, že dávka přípravku Eliquis 2× 2,5 mg den-
ně byla laboratorním testováním, pomocí kalibrovaných 
metod u konkrétního pacienta, hodnocena jako ne zcela 
účinná.

Obecně preferované postupy v podávání další antiko- 
agulační terapie při recidivující formě TEN při terapii 
NOAC jsou podávat iniciálně LMWH a dále účinná war-
farinizace. Naším postupem byla další terapie s jinou 
formou NOAC, s jiným zásahem v koagulační kaskádě 
(gatran, Pradaxa, direktivní inhibice trombinu) oproti xa-
banům (Eliquis, direktivní inhibice FXa).

n  Body k zapamatování:
VELMI DŮLEŽITÉ 
1.  VOLBA VHODNÉHO ANTIKOAGULANCIA VÝRAZNĚ 

SNÍŽÍ PACIENTOVI RIZIKO REKURENCE TEN. 
2.  PŘI DETEKCI REKURENCE TEN PŘI ANTIKOAGULAČNÍ 

TERAPII JE VŽDY NUTNÉ: zhodnotit, zda se jedná o sku-
tečnou recidivu; zhodnotit compliance pacienta se za-
hájenou léčbou; pátrat po skryté malignitě.

3.  TERAPIE TEN S PŘÍPRAVKEM PRADAXA U PACIENTA 
POSKYTUJE BEZPEČNOU A ÚČINNOU ANTIKOAGULACI 
PŘI MOŽNOSTI ÚČINNÉ LABORATORNÍ MONITORACE 
EFEKTU LÉČBY.

4.  TERAPIE PŘÍPRAVKEM PRADAXA ZÁROVEŇ POSKYTU-
JE MOŽNOST PODÁNÍ ÚČINNÉHO ANTIDOTA V PŘÍPA-
DĚ KRVÁCIVÝCH KOMPLIKACÍ NEBO NUTNOSTI NEOD-
KLADNÉHO INVAZIVNÍHO/OPERAČNÍHO VÝKONU.

Odkaz na článek online 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=86&pid=1127
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Souhrn

S rostoucím počtem pacientů užívajících antikoagulační terapii přirozeně přibývá i případů, kdy lékař musí 
akutně řešit situace, kdy je tato léčba komplikujícím faktorem. S rozšiřujícím se portfoliem této skupiny 
léčiv pak stoupá i nutnost být obeznámen se stále se rozšiřujícími možnostmi, jak účinky antikoagulancií 
bezpečně a bezodkladně eliminovat. Kazuistika popisuje 62letého muže, který byl přivezen záchrannou 
službou pro akutní mozkovou příhodu. Zásadní v celém rozhodovacím algoritmu byla informace o užívání 
dabigatranu pro předchozí plicní embolii.

© 2019, ČKS.

AbStrAct 

With the increasing number of patients on anticoagulant therapy, there is a natural increase in cases 
where the physician must, if necessary, address acute situations where this treatment is a complicating 
factor. With the expanding portfolio of this drug group, there is a growing need to be familiar with 
the ever-expanding possibilities of eliminating the effects of anticoagulants safely and without delay. 
this case report refers to a 62-year-old man who was brought to emergency room with an acute stroke. 
Essential in the decision making algorithm was the information on his use of dabigatran for previous 
pulmonary embolism.

Klíčová slova: 
Antidotum
Antikoagulace 
Ischemická mozková příhoda
noAc  
terapeutický algoritmus

Keywords: 
Anticoagulants 
Antidote
Ischemic stroke
noAcs  
therapeutic algorithm

Pozadí 

Akutní revaskularizace extrakraniálních a intrakraniál-
ních tepen se v současné době opírá o intravenózní trom-
bolýzu (IVt) a mechanickou trombektomii (Mt). Vše od 
prvního kontaktu s pacientem, u něhož je podezření na 
akutní cévní mozkovou příhodu (cMP), směřuje k co nej-
rychlejší diagnostice jejího subtypu a k podání kauzální 
léčby. u nemocných s ischemickou mozkovou příhodou 
(icMP) s indikací v čase do 4,5 hodiny od vzniku příznaků 
a ve zvláště vyjmenovaných specifických případech (např. 
„wake-up ikty“ nebo izolovaná trombóza arteria basila-
ris s příznivým nálezem při zobrazovacích vyšetřeních) se 
jedná dominantně o podání IVt. Provedení IVt je však 
mimo jiné závislé na koagulačních parametrech mnohdy 
modifikovaných léčbou. Specifickým případem jsou pak 
nová perorální antikoagulancia (noAc). Především pro 
celoplošnou nehomogennost možnosti jejich detekce 
nebo pro chyby interpretace provedených laboratorních 
testů. Samostatnou kapitolou je pak management výše 
uvedené klinické situace. Sdělení si klade za cíl napomoci 
s organizací léčby takto nemocných a s orientací v dostup-

ných laboratorních testech. Vše s přihlédnutím k časové 
náročnosti jejich provedení. Důvodem je snaha minimali-
zovat zdržení od stanovení diagnózy po podání účinné léč-
by a zároveň postupovat farmakoekonomicky racionálně.

Anamnéza 

Jednalo se o 62letého muže s akutní icMP, jenž byl při-
jat na naši iktovou jednotku intenzivní péče (JIP) v led-
nu 2018. V anamnéze byl zásadní údaj o prodělané plicní 
embolii (v srpnu 2017) na antikoagulační terapii. Dále 
stav po plastice mitrální chlopně (v srpnu 2013). Z ostatní-
ho stála ještě za zmínku hypercholesterolemie s medikací 
statinem a stav po lokálním odstranění kožního melano-
mu v roce 1999. udávaná sideropenická anémie nebyla 
přítomna. nejspíše se projevoval vliv podávané substituce 
železa. Známky jasné chronické žilní insuficience nebyly 
patrné. rodinná anamnéza byla nevýznamná. Farmako-
logická anamnéza bez polypragmazie. Konkrétně: Prada-
xa 150 1-0-1, Sortis 40 mg 0-0-1, Detralex 2-0-0 a Maltofer 
1-0-0. Jinak se jednalo o běžného Středoevropana, bez 
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zvláštních koníčků, nebo stravovacích zálib. Civilní povo-
lání však bylo zcela neobvyklé – hudebního skladatele 
a pedagoga světového renomé neléčíme každý den!

Terapeuticko-diagnostický průběh

Pacient byl avizován v souladu s pokyny věstníku MZ 
10/2012 o péči pro pacienty s CMP a v čase + 155 min od 
vzniku příznaků byl dopraven na oddělení emergency 
naší nemocnice. Vstupní vyšetření konstatovalo centrál-
ní lézi n. VII vlevo a kolísající pravostrannou hemiparé-
zu s akcentem na pravé dolní končetině. Vstupní NIHSS 
(National Institute of Health Stroke Scale) dosahovalo 
4–6b. Byly provedeny odběry statim, v koagulaci vzhle-
dem k medikaci dabigatranem i trombinovému času (TT) 
s požadavkem na následné dourčení dilutovaného trom-
binového času (dTT). V této fázi je třeba mít na zřeteli, 
že klasický aktivovaný parciální tromboplastinový čas 
(aPTT) sám o sobě nestačí a pro bezpečné podání IVT je 
nutná znalost TT. Respektive fakt, že hodnoty obou pa-

rametrů jsou v pásmu normy. Pro větší jistotu klinika pak 
doporučuji, je-li to možné, zjistit údaj o poslední podané 
dávce. Zde byl pacient v kontaktu a udával, že poslední 
tabletu užil předchozí den večer (tedy přibližně před 15 
hodinami). Což byla v této situaci vzhledem ke znalosti 
vylučování dabigatranu jistě dobrá zpráva. Maximální 
koncentrace dabigatranu je dosaženo dvě hodiny po po-
dání, minimální po 10–16 hodinách (obr. 1, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=92&pid=1127&file=575). Zároveň však bylo jasné, 
že nejde o selhání léčby jako takové. Bezprostředně pro-
vedené tomografické vyšetření (CT) prokazovalo nevý-
razné hypodenzity v levé frontální oblasti parasagitál-
ně a okluzi periferie levé arteria cerebri anterior (ACA) 
(obr. 2, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=92&pid=1127&file=576).

•	 Časová osa: 
Vznik příznaků: 11.00    Emergency: 13.35    CT vyš.: 13.55 

Pokud by se jednalo o neantikoagulovaného nemocné-
ho, mohli bychom ihned po CT v čase 20 minut od vstupu 
do nemocnice (door to needle time [DNT] + 20 min) podat 
kauzální léčbu, tedy IVT. V tomto případě, kdy pacient 
užívá NOAC, se situace zcela zásadně mění. 

U xabanů (apixaban, rivaroxaban) vyjadřujeme aktivitu 
primárně buď v antiXa jednotkách, nebo změříme přes-
nou plazmatickou koncentraci v µg/l. Rutinní antiXa však 
k hodnocení aktivity léčiva nepostačuje a určení plazma-
tické koncentrace je pak časově relativně náročná metoda 
(trvá přibližně jednu hodinu). Při nulové koncentraci by-
chom teoreticky mohli IVT podat, při jakékoliv jiné ale není 
podání rekombinantního tkáňového aktivátoru plazmino-
genu (rt-PA) 24 hodin od posledního podání doporučeno. 
V ideálních podmínkách by zde DNT činil +120 min.

Náš pacient užívající dabigatran byl v jiné situaci. Pro 
bezpečné podání IVT je sice zapotřebí mít hodnoty aPTT 
a TT v pásmu normy, nicméně již samotné prodloužení 
aPTT signalizuje, že je namístě podání specifického anti-
dota a následně IVT. Zde nás vstupní aPTT 33,9 s nikam 
neposunulo. Dále se nabízely dvě alternativy:

•	 Vyčkat TT a při jeho normálních hodnotách podat 
IVT. Pro zajímavost náklady na IVT zhruba 20 000 
Kč po zaokrouhlení.

•	 Podat bez odkladu idarucizumab a následně IVT. 
Náklady zhruba 70 000 Kč po zaokrouhlení.

I přes úvahu, že TT bude nejspíše normální (poslední 
dávka dabigatranu přibližně před 17 hodinami), jsme se 
rozhodli k podání specifického antidota (Praxbind 5 + 5 
mg v celkem 10min infuzi) + IVT, což se později ukáza-
lo jako prozíravé. Hodnota TT byla 108,6 s (14–20 s). Zde 
bych chtěl apelovat na vedoucí lékaře a sestry centrálních 
příjmů, aby strategická léčiva deponovali přísně na jed-
nom místě. V našem případě se jednalo o první použití 
idarucizumabu v nemocnici a deponovaný lék v mezidobí 
od naskladnění třikrát změnil místo uložení. Jeho hledá-
ní opravdu nebylo snadné... Po neutralizaci dabigatranu 
10min infuzí byla v DNT +74 min podána IVT. Obojí se 
obešlo bez komplikací.

Slovo pacienta: Pokud jste si letošní 73. ročník Pražského jara užili, pak se sluší podotknout, 
že je to i díky léčebnému týmu jednoho dočasně handicapovaného milovníkahudby... 

Váš M.M. 

 

Obr. 1 – Geometrický průměr (n = 6) Pradaxa 200 mg  

aPTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas; ECT – ekarinový koagulační čas;INR – 
mezinárodní normalizovaný poměr; TT – trombinový čas. 
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Obr. 1 – Geometrický průměr (n = 6) – Pradaxa 200 mg. 
aPTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas; ECT – ekarinový 
koagulační čas; INR – mezinárodní normalizovaný poměr; TT – trom-
binový čas.

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – CT-AG s průkazem okluze periferie ACA vlevo           

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3 – CT s nálezem postischemických změn F 
parasagitálně sin. 

Obr. 4 –Obdobný nález na MR-DWI 
sekvencích 

Obr. 2 – CTAG s průkazem okluze periferie ACA vlevo          
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Výsledky a následné sledování 

Kontrolní doporučené koagulační odběry nevykazova-
ly patologii. Následné CT a MR (obr. 3, 4, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=92&pid=1127&file=577, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=92&pi-
d=1127&file=578) prokazovaly pouze drobné postische-
mické změny v povodí ACA vlevo. Primární kardiologické 
došetření pro suspektní embolizační etiologii neprokáza-
lo zjevnou patologii. Nicméně pacient bude ještě super-
konziliárně přešetřen.

* Echokardiografie: dobrá systolická funkce LK (ejekční 
frakce 55 %), dilatace LS, hraniční velikost PK, stopová 
mitrální regurgitace, chlopeň po plastice, trikuspidální 
regurgitace, lehká až maximálně střední, lehká plicní hy-
pertenze. Pravolevý zkrat neprokázán.

* Holterovské 24hodinové EKG monitorování: velmi 
častá bimorfní komorová ektopie, jinak bez záchytu fib-
rilace síní.

Další průběh byl příznivý. Pacient na akutních rehabili-
tačních lůžkách deficit zkompenzoval, při tříměsíční kon-
trole byla patrna pouze sporná pravostranná hemiparéza 
a mírně zpomalené psychomotorické tempo. Hodnoceno 
modifikovanou Rankinovou škálou (mRS – 1b). V sekun-
dární prevenci byl ponechán dabigatran 150 mg 1-0-1. 
Ostatní chronická medikace zůstala beze změny.

Závěr 

1. Stále častější užívání NOAC u našich nemocných 
musí jít ruku v ruce se znalostí, jak v případě nut-
nosti tuto medikaci bezpečně neutralizovat. Ide-
álním kandidátem je v tomto případě, jak vyplývá 
z výše uvedeného časového průběhu a terapeutic-
kých možností, dabigatran, který má své specifické 
antidotum.

2. Deficit, který pacienta přivede do nemocnice, je pro 
něj vždy významný! Čekání na výsledky koagulač-
ních vyšetření a s tím spojený odsun léčby je proto 
značně diskutabilní. Je nutné si uvědomit, že nákla-
dy na léčbu pacientů s iktem nejsou jen ty na začát-
ku, ale hlavně následné u významně handicapova-
ných nemocných.

3. Z podstaty věci je bezpodmínečně nutné mít takové-
to strategické léčivo na všeobecně známém, dostup-
ném místě a jeho přítomnost + exspiraci kontrolo-
vat. Jako ideální se jeví prostor centrálního příjmu.

Slovo pacienta: Pokud jste si letošní 73. ročník Pražského 
jara užili, pak se sluší podotknout, že je to i díky léčebné-
mu týmu jednoho dočasně handicapovaného milovníka 
hudby... Váš M. M.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=92&pid=1127
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Obr. 3 – CT s nálezem postischemických změn parasagitálně sin. Obr. 4 – Obdobný nález na MR-DWI sekvencích

„Ideální“ varianta Nekoagulovaný Xaban nulová koncentrace Praxbind: jednotné úložiště Praxbind: nestálé uložení

DNT +20 min +120 min 30 min +74 min
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„Double bedside sonography“ – diagnostika a léčba  
závažné plicní embolie u pacienta po operaci meningeomu
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Souhrn

Tromboembolická nemoc je závažné, život ohrožující onemocnění s incidencí kolem 100–200 případů 
na spádovou oblast 100 000 obyvatel. Správná a rychlá diagnostika má pozitivní dopad na osud pacien-
ta. Tímto sdělením chceme ukázat na „ultrarychlou diagnostiku“ pomocí echokardiografie a duplexní 
sonografie žil pacienta s hemodynamicky významnou plicní embolií, pokud jsou tyto ultrazvukové 
metody okamžitě k dispozici, takzvaně bedside. Proto tento přístup označujeme jako „double bedside 
sonography“. Přímý průkaz trombu v hlubokých žilách dolních končetin v kontextu s echokardiogra-
fickým nálezem a klinickým obrazem umožní okamžitou antikoagulační nebo trombolytickou léčbu, 
bez nutnosti CT angiografie plicnice. Její provedení může znamenat zbytečnou časovou prodlevu. 
Dále v této kazuistice chceme ukázat na diferenciální diagnostiku vůči akutnímu infarktu myokardu. 
EKG vyšetření rychlou lékařskou službou imitovalo téměř typickými elevacemi úseku ST v hrudních 
svodech V

1
–V

3
 akutní infarkt myokardu a bylo konzultováno se spádovou katetrizační laboratoří kar-

diologického oddělení.
© 2019, ČKS.

AbSTrACT

Pulmonary embolism is life-threatening disease with incidence 100–200 cases to 100 000 inhabitants. 
Immediate diagnosis and correct therapy has positive impact on the patient. on presented case we 
want to show a quick correct diagnosis by means of echocardiography and concurrently duplex sono-
graphy. If these two ultrasound methods are immediately available, we call them „bed side“. Echocar-
diography + duplex sonography of deep veins = „double bedside sonography“. The direct finding of 
thrombus deep vein with clinical status and result of bedside echocardiography can provide anticoa-
gulant or thrombolytic therapy, without indication of the computer pulmonary tomography. Further, 
we want to demonstrate the differential diagnosis againts acute coronary syndrome. ECG finding in 
emergency ambulance showed the picture of acute anterior myocardial infarction, the elevation ST 
segments of V

1
–V

3
 electrocardiogram. First, this almost typical ECG picture of myocardial infarction 

was consulted with physician of angiography laboratory of region cardiology department.

Klíčová slova: 
Duplexní sonografie hlubokých žil 
dolních končetin 
Echokardiografie
hluboká žilní trombóza 
Plicní embolie

Keywords:  
Deep vein thrombosis 
Duplex sonography
Echocardiography  
Pulmonary embolism
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Úvod

Tromboembolická nemoc je závažné, život ohrožují-
cí onemocnění s incidencí kolem 100–200 případů na 
spádovou oblast 100 000 obyvatel. Správná a zejména 
rychlá diagnostika má pozitivní dopad na osud pacienta 
a umožnuje včasnou a optimální léčbu. Tímto sdělením 
chceme ukázat nejen na „ultrarychlou diagnostiku“ po-
mocí echokardiografie a duplexní sonografie pacienta 
s hemodynamicky závažnou plicní embolií, ale také na 
užitečnost práce interních oddělení na okresní úrovni. 
Dále chceme diskutovat současné možnosti antitrombo-
tické léčby tromboembolické nemoci.1

Popis případu

Sedmapadesátiletý muž přijatý pro náhle vzniklou duš-
nost trvající dvě hodiny na spádové interní oddělení. 
V anamnéze měl tři roky arteriální hypertenze, užíval 
telmisartan 80 mg a verapamil 240 mg denně, rosuvasta-
tin 10 mg pro hyperlipoproteinemii, v medikaci se dále 
objevil chronicky omeprazol 20 mg denně. necelé tři 
týdny před přijetím pacient podstoupil úspěšnou operaci 
meningeomu, bez reziduálního neurologického nálezu. 
byl nekuřák. Z hlediska sociální anamnézy byl evidován 
na úřadu práce, dříve voják z povolání, bojoval před 27 
lety v bývalé Jugoslávii. rodinná anamnéza byla bez po-
zoruhodností. Za zmínku stojí postupný nárůst hmotnosti 
(během několika posledních let přibral 20 kg). V den při-
jetí po dvou hodinách progredující náhlé klidové dušnosti 
a mírného tlaku na hrudi volal rychlou lékařskou pomoc 
(rLP). Při příjezdu lékaře byl oběhově stabilní, měl systo-
lický tlak 110 mm hg, tachykardie 115 za min. EKG bylo 
natočeno na místě, na kterém byly zaznamenány elevace 
úseku ST o 2–3 mm nápadně ve svodech V

1
–V

4
, vyhodno-

ceno lékařem jako infarkt myokardu s elevacemi úseku 
ST (STEMI) přední stěny (obr. 1, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=85&-
pid=1127&file=597). EKG záznam byl odeslán na mobil 
sloužícímu lékaři spádové katetrizační laboratoře, ten 
záznam zhodnotil jako ne zcela typický pro STEMI a byl 
doporučen převoz na spádové interní oddělení. Při při-

jetí na toto oddělení byly zaznamenány lehká klidová 
dušnost a anxieta, krevní tlak (TK) 110/75 mm hg, puls 
110, sinusový, afebrilní, index tělesné hmotnosti (bMI) 39. 
objektivně pacient měl pod očima ještě zbytky hemato-
mu po nedávné neurochirurgické operaci, byl orientován, 
naznačená zvýšená náplň krčních žil. Dýchání sklípkové 
čisté, dolní končetiny s malými varixy, ale bez otoků, tedy 
bez klinických známek trombózy hlubokých žil. okamži-
tě bylo natočeno EKG na jednotce intenzivní péče (JIP), 
které ve shodě s EKG od rLP zobrazuje nápadné elevace 
úseku ST až 3 mm v hrudních svodech V

1
–V

4
 a klidovou 

tachykardii. byla provedena adekvátní laboratorní vyšet-
ření včetně troponinu a D dimerů. Pro potvrzení diagnó-
zy STEMI okamžitě sloužícím lékařem JIP byla provedena 
„bedside“ echokardiografie přístrojem Philips, hD 11, 
k zobrazení funkce a kinetiky levé komory (obr. 2, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=85&pid=1127&file=596). K překvapení lékaře je 
dobrá klidová, normální funkce levé komory bez poruchy 
kinetiky. Ale pravá komora je dilatována, nápadně hypo-
kinetická, levá komora má D-tvar, jenž odpovídá význam-

Obr. 1 – 12svodové ekg, elevace úseku ST ve V
1
–V

4

Obr. 2 – Modifikovaná čtyřdutinová projekce z hrotu, transthorakální 
echokardiografie, dilatovaná pravá komora (Pk) je větší než levá 
komora (Lk).

dilatovaná
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né plicní hypertenzi, byla kalkulována z gradientu triku-
spidální regurgitace na 55–60 mm hg, dolní dutá žíla byla 
dilatována. Sonografické vyšetření plic bylo bez přítomné 
pleurální tekutiny, orientačně játra a ledviny bez patolo-
gického nálezu. Echokardiografický závěr – akutní plicní 
srdce budí okamžité podezření na masivní plicní embolii. 
Proto byl na stejném přístroji přepnut program na line-
ární sondu a rychlým vyšetřením femorálních žil byl zjiš-
těn objemný lehce mobilní trombus v levé femorální žíle 
do poloviny stehna (obr. 3A, 3b, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=85&pi-
d=1127&file=598, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=85&pid=1127&file=599). 
Celé toto dvojité vyšetření „double bedside“ kardiolo-
gickou a lineární sondou trvalo dvě minuty! Diagnóza: 
masivní plicní embolie s akutním plicním srdcem a mobil-
ním velkým trombem v levé femorální žíle. Pacient byl 
ponechán na JIP a zahájena parenterální léčba 30 000 
jednotkami heparinu v injektomatu po předchozím bolu-
su 10 000 jednotek, za zpočátku častějších kontrol aPTT. 
následně s odstupem dvou hodin byl získán laborator-
ní výsledek svědčící o významně pozitivních D-dimerech 
a hraničním troponinu I.

Po stabilizaci stavu byl pacient převeden na nízkomo-
lekulární heparin, postupně dle TK zpět antihypertenzní 
léčba, ponechán omeprazol. Třetí den byla provedena CT 
angiografie plicnice, zjištěn sedlovitý trombus v plicnici. 
Propuštěn na warfarinu při účinné hladině mezinárodní-
ho normalizovaného poměru (Inr).  

Diskuse 

obezita pacienta byla možná rizikem pro větší obecnou 
pravděpodobnost nádorového onemocnění, v tomto pří-
padě  meningeomu, ale jistě znamenala zvýšené riziko 
tromboembolické nemoci. navíc meningeom patří mezi 
nádory spojené s vyšším výskytem tromboembolie.2 Zají-
mavý byl obraz elevací STEMI na EKG ve hrudních svodech 
V

1
–V

3
, imitující transmurální infarkt levé komory.3 Přesto 

nebyl invazivním kardiologem po přijetí EKG záznamu 
na mobil tento nález shledán jako důvod k transportu do 
katetrizující laboratoře. Toto rozhodnutí se ukázalo jako 
šťastné, tento transport by trval téměř hodinu, doporuče-

ný a realizovaný transport na spádové interní oddělení by 
trval osm minut!4 Pokud by u pacienta na invazivním kar-
diologickém oddělení nebylo vstupně provedeno echo-
kardiografické vyšetření a nebyl by přímo katetrizován, 
diagnóza plicní embolie by pak byla učiněna až z násled-
né plicní CT angiografie.5 Shodou okolností sloužil na spá-
dovém interním oddělení také kardiolog a mohl provést 
okamžitě  potřebná sonografická vyšetření, u lůžka pa- 
cienta. Pro nasazení antitrombotické léčby nebylo již nut-
né CT angiografické vyšetření plicnice, šlo by o zbytečnou 
ztrátu času. Závažnost plicní embolie zhodnotilo bedside 
echokardiografické vyšetření a zdroj embolie – neboli 
zbytek trombu byl snadno vizualizován ve femorální žíle 
duplexní sonografií.6 Pokud by nebyl pacient po nedáv-
né neurochirurgické operaci (přesně odstup 17 dní!), byla 
by nepochybně indikována celková trombolytická léčba, 
protože hrozilo další uvolnění velkého a mobilního trom-
bu z femorální žíly s fatálními následky. Vždy tak jako 
v tomto případě je nutno poměřovat přínos a riziko an-
titrombotické léčby.6 Možnost celkové trombolýzy pone-
chána jako poslední řešení v případě zhoršení hemodyna-
miky  pacienta. Proto byl indikován heparin intravenózně 
za kontrol aPTT, tento postup umožnuje bez větších rizik 
eskalaci léčby na celkovou trombolýzu.7 nízkomolekulár-
ní heparin byl podán až po hemodynamické stabilizaci 
stavu. Doplnění CT angiografie plicnice bylo indikováno 
s odstupem (diagnostikován sedlovitý trombus na bifur-
kaci plicnice) a dalo by se jistě i vynechat, diagnóza byla 
zřejmá z vstupního duplexního vyšetření femorálních žil. 
Antitrombotická léčba byla následně konzultována s neu-
rochirurgem, tedy možnost převedení na warfarin. Přesto 
bezpečnější a stejně účinnou léčbou dle platných dopo-
ručení Evropské kardiologické společnosti by byla indi-
kace dabigatranu v dávce 150 mg 2× denně, který navíc 
má jako jediný dostupné účinné antidotum (Praxbind).8 
V roce 2015 lékaři volili konzervativnější a také přijatelné 
řešení.  Přesto byl dabigatran v této dávce indikován ná-
sledně při ambulantní kontrole, tři měsíce po propuštění. 
Pacient byl léčen celkem rok antikoagulační léčbou, pro-
tože šlo o masivní plicní embolii. Ambulantně provedené 
echokardiografické vyšetření pak bylo bez známek plicní 
hypertenze. Trombofilní stavy negativní,  koloskopie ne-
gativní. 

Závěr 

Tento případ masivní plicní embolie je zajímavý svou pre-
zentací jako infarkt STEMI přední stěny, a to u pacienta 
po nedávné operaci meningeomu. okamžité, u lůžka pro-
vedené duplexní sonografické vyšetření potvrdilo diagnó-
zu trombu ve femorální žíle a echokardiografie vyloučila 
postižení levé komory infarktem myokardu a stratifikova-
la závažnost plicní embolie. Tato námi nazvaná „double 
bedside sonography“ by se měla provést okamžitě u he-
modynamicky nestabilního pacienta ještě před indikací CT 
angiografie plicnice. Tu je pak možno v případě pozitivní 
diagnózy i vynechat a v ušetřeném čase zahájit adekvátní 
antitrombotickou léčbu. Celková trombolýza byla relativ-
ně kontraindikována pro nedávnou neurochirurgickou 
operaci. Léčba dabigatranem mohla být zvolena již při 
propuštění a nemuselo se čekat na kolísání hladin Inr 

Obr. 3 – (A) Bedside duplexní sonografie s barevným mapováním 
– velký mobilní trombus v levostranné femorální žíle se známka-
mi obtékání (šipka). (B) Duplexní vyšetření pravé dolní končetiny.
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při warfarinizaci. na této kazuistice ze spádové okresní 
nemocnice lze ukázat všechny aspekty správné a včasné 
diagnostiky plicní embolie a diskutovat všechny možnos-
ti antitrombotické léčby od podání celkové trombolýzy, 
heparinu, nízkomolekulárního heparinu, warfarinu a ko-
nečně i nekumarinového antikoagulancia – dabigatranu.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=85&pid=1127
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Souhrn

Prevence ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) je jedním z hlavních důvodů, proč pacientům s fibrila-
cí síní a riziky (dle skóre ChA

2
DS

2
-VASc) podáváme antikoagulační terapii. Přesto tato terapie není 100% 

ochranou před iCMP, a tak se i v době přímých perorálních antikoagulancií (DoAC) občas setkáme s pa-
cientem, který prodělá iCMP i přes podávanou antikoagulační léčbu. Důvody mohou být různé, důležitá 
je však možnost podání adekvátní účinné terapie (systémové trombolýzy) vždy, když je to možné. Tak je 
tomu i v kazuistice, kdy pacient dlouhodobě léčený DoAC prodělá akutní iCMP a je i přes tuto terapii léčen 
systémovou trombolýzou.

© 2019, ČKS.

AbSTrACT 

Prevention of ischemic stroke is one of the main reasons, why patients with atrial fibrillation and risks  
(according to ChA

2
DS

2
-VASc score) are treated with anticoagulant therapy. Yet, this therapy is not a 100% 

protection against ischemic stroke, and so even in the era of DoAC we occasionally encounter patients, who 
suffer from ischemic stroke, despite having received anticoagulant therapy. reasons may vary, but the pos-
sibility of providing adequate effective therapy, whenever possible, is essential (systemic thrombolysis). This 
is also the case in cases where a patient undergoing long-term treatment with DoAC suffers from an acute 
ischemic stroke and, despite therapy, is being treated with systemic thrombolysis.

Klíčová slova: 
Antikoagulační terapie
Fibrilace síní
Ischemická cévní mozková příhoda

Keywords: 
Anticoagulant therapy
Atrial fibrillation
Ischemic stroke

Josef, 78 let, je od roku 1999 sledován pro paroxysmální 
fibrilaci a flutter síní. V 1999 mu byla provedena radio-
frekvenční ablace kavotrikuspidálního isthmu (CTI) a ná-
sledně v roce 2000 implantace trvalého kardiostimulátoru 
(TKS) pro systolické srdeční selhání (SSS). V dalším průběhu 
došlo k opakované elektrické kardioverzi pro fibrilaci síní. 
V roce 2002 byla pacientovi, s ohledem na projevy kardiální 
insuficience s těžkou systolickou dysfunkcí dilatované levé 
komory (LK), provedena selektivní koronarografie (SKG) 
s normálním nálezem na koronárních tepnách. Vzhledem 
k dysfunkci LK došlo k upgradu kardiostimulátoru na bi-
ventrikulární implantabilní kardioverter-defibrilátor (biV 
ICD). Ještě v roce 2008, kdy byl pacient poprvé vyšetřen 
v mé ordinaci, je LK dilatována na 74 mm a ejekční frak-
ce levé komory je kolem 20 %, pacient je v nYhA III. V té 
době i při antiarytmické medikaci (amiodaron + carvedilol) 
je na EKG přítomna fibrilace síní, přičemž poslední elektric-
ká kardioverze byla provedena před 14 měsíci. Po domluvě 
s pacientem přistupujeme dále již ke kontrole frekvence. 
Vysazen amiodaron a opětovně zahájena antikoagulační 
terapie warfarinem (po poslední elektrické kardioverzi byla 

antikoagulační terapie i přes přítomná rizika s ohledem na 
trvající sinusový rytmus – přibližně šest týdnů po elektrické 
kardioverzi – ukončena).

Z dalších přidružených onemocnění byl přítomen 
diabetes mellitus 2. typu, pacient užívá perorální antidia- 
betika, bilaterálně koxartróza a vertebrogenní algický 
syndrom (VAS) lumbosakrální oblasti páteře. Vzhledem 
ke skóre ChA

2
DS

2
-VASc – tedy tři body (srdeční selhá-

ní – jeden bod, v době zahájení antikoagulační léčby 
bylo pacientovi 72 let – jeden bod, DM 2. typu – jeden 
bod) není o indikaci antikoagulační terapie sporu. Skóre  
hAS-bLED tři body – věk pacienta, anamnesticky kolísání 
mezinárodního normalizovaného poměru (Inr) při anti-
koagulační terapii, což byl jeden z důvodů k ukončení an-
tikoagulační terapie v minulosti, současně užívaná anal-
getika s ohledem na VAS.

V dalších letech je stav pacienta relativně stabilní, resp. 
subjektivně se postupně  zlepšuje tolerance námahy, což je 
podpořeno i nálezem při echokardiografickém vyšetření, 
kdy v říjnu 2012 došlo oproti předchozím vyšetřením (po-
slední  v prosinci 2011 s prakticky shodným nálezem jako 
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při prvním vyšetření v mé ordinaci v r. 2008) k regresi veli-
kosti LK na 66 mm a zlepšení systolické funkce LK k přibliž-
ně 45 %. Kontrola frekvence se ukázala jako dostatečná, 
neboť při kontrolách KS byla přítomna biV stimulace ve 
100 %. Inr však i přes pacientem udávané pravidelné uží-
vání warfarinu, dodržování dietních zásad a stanovených 
frekvencí kontrol Inr kolísalo v rozmezí od 1,5 do 5,6 a do-
sažení cílového rozmezí 2,0–3,0 se dařilo spíše výjimečně. 
Zpočátku jsem se domníval, že v minulosti pacientem udá-
vané kolísání hodnot Inr mohlo být zapříčiněno interak-
cí se současně užívaným amiodaronem, kolísání Inr však 
bylo i po jeho vysazení poměrně výrazné. 

Právě kolísání Inr a dostupnost přímých antikoagulan-
cií byla v roce 2012 hlavním důvodem ke změně antikoa-
gulační terapie na dabigatran v dávce 110 mg 2× denně. 
Dávka 110 mg byla volena s ohledem na věk pacienta –  
77 let v době změny terapie – a na lehkou poruchu renál-
ních funkcí – clearance kreatininu dle Cockrofta a Gaulta 
byla 69 ml/min, a skóre hAS-bLED 3.

Po roce, kdy byl pacient stabilní, klinicky ve skupině 
nYhA II, a spokojený se současnou antikoagulační me-
dikací (kterou dle svých slov pravidelně užíval, což bylo 
podpořeno i jeho pravidelným a včasným docházením 
pro předpis dabigatranu na další období) byl pacient hos-
pitalizován v iktovém centru pro akutní cévní mozkovou 
příhodu (CMP), manifestovanou dysartrií, pravostrannou 
hemiparézou a zmateností s neklidem – skóre nIhSS (na-
tional Institute of health Stroke Scale) osm bodů. Potí-
že při přijetí trvaly přibližně 1,5 hodiny – manželka pa- 
cienta, praktická lékařka pro děti a dorost, adekvátně při 
symptomatologii téměř okamžitě kontaktovala rychlou 
lékařskou pomoc. Přijímající lékař iktového centra měl 
k dispozici nález z naší ordinace, a bylo mu tedy zná-
mo, že pacient užívá dabigatran. Pacient potvrzuje, že 
ranní medikaci užil. okamžitě bylo provedeno CT vyšet-
ření, které vyloučilo intrakraniální hemoragii, základní 
laboratorní vyšetření – poměr aktivovaného parciálního 
tromboplastinového času (aPTT) 1,24 a Inr 1,1 a byla po-
dána systémová trombolýza s efektem a regresí neurolo-
gického deficitu do frustního nálezu (obr. 1, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=83&pid=1127&file=600, obr. 2, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=83&pi-
d=1127&file=601). V dalším průběhu hospitalizace došlo 
ke kompletní regresi neurologického deficitu a při pro-
puštění bylo skóre nIhSS 0 bodů. Do medikace navrácena 
antikoagulační terapie dabigatranem 110 mg 2× denně.

První, co mě napadlo, když pan Josef po příhodě 
přinesl propouštěcí zprávu z neurologie, bylo, že jsem 
zbytečně volil při nasazení přímého antikoagulancia re-
dukovanou dávku dabigatranu a že při propuštění z neu-
rologie mělo být uvažováno o vyšší dávce dabigatranu 
s ohledem na „selhání“ dávky 110 mg. Za hospitalizace 
po odeznění dysartrie a zmatenosti však bylo zjištěno, že 
přestože si pacient v adekvátní době přišel pro předpis 
dabigatranu na další období, recept si nevyzvedl a mini-
málně pět dnů před příhodou dabigatran vůbec neužíval. 
Po 30 hodinách od posledního užití dabigatranu nebyl 
při lehké poruše renálních funkcí žádný účinek přímého 
antikoagulancia přítomný a další čtyři dny bez léčby měl 
pacient zvýšené riziko ischemické CMP či jiné embolizační 
příhody. V době příhody bylo skóre ChA

2
DS

2
-VASc 4. 

Dabigatran jako jediný z přímých antikoagulancií má 
výhodu v tom, že běžně používanými a široce dostupný-
mi koagulačními testy aPPT a TT (trombinový čas) jsme 
schopni relativně rychle prokázat nepřítomnost účinku 
dabigatranu. Jako v tomto případě, kdy aPTT bylo při při-
jetí zcela v normě, a bylo tedy možno bez obav podat 
adekvátní léčbu ischemické CMP – systémovou trombo-
lýzu.

Při pokračování v antikoagulační terapii byla zvolena 
dávka 110 mg dabigatranu 2× denně s ohledem na to, že 
ischemická CMP nebyla zapříčiněna selháním terapie, ale 
jednalo se o přerušení terapie bez medicínského podkla-

Obr. 1 – CT při přijetí – bez průkazu intrakraniální hemoragie

Obr. 2 – Kontrolní CT druhý den hospitalizace – ischemické ložisko  
v oblasti pravého thalamu
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du. Dávka 110 mg 2× denně byla tedy zvolena s ohledem 
na věk a lehkou poruchu renálních funkcí (v době příhody 
byla kreatininová clearance 57 ml/min). 

Panu Josefovi je nyní 83 let – tedy pět let po proběhlé 
mozkové příhodě, je zcela bez obtíží, nYhA II, bez další 
tromboembolické příhody. od prodělané CMP je důsled-
ný v užívání antikoagulační terapie, sám to bezprostřed-
ně po mozkové příhodě zhodnotil slovy: „Pepo, neblbni 
a léky užívej pravidelně,“ a to mu, i přes bolestnou ztrátu 
dohledu manželky, vydrželo doposud.

Ischemickou cévní mozkovou příhodu je možné prodě-
lat i při adekvátní antikoagulační terapii, je nutné si uvě-
domit, že všechna antikoagulancia (včetně warfarinu) sice 
riziko kardioembolizační příhody dramaticky snižují, ale 
nikdy „nevynulují“. Dnes vzhledem k dostupnosti speci-
fického antidota je situace o mnoho jednodušší než před 
pěti lety. Dle aktuálních doporučení Cerebrovaskulární 
sekce České neurologické společnosti ČLS JEP v případě 
užívání dabigatranu a hodnotách aPTT a TT nad horním 
limitem laboratoře nebo hodnotě dilutovaného trom-
binového času (hemoclot) > 50 ng/l lze k okamžitému 
zrušení antikoagulačního účinku podat specifické antido-
tum idarucizumab (Praxbind) v dávce 5 g (2× 2,5 g/50 ml) 
intravenózně jako dvě po sobě následující infuze, každou 
s trváním 5–10 minut nebo jako bolusovou injekci. Po 
podání antidota je doporučeno odebrat kontrolní aPTT 
a TT a současně zahájit intravenózní trombolýzu (IVT). 
V případě výsledku kontrolních laboratorních hodnot 
aPTT a TT nad horním limitem laboratoře je nutné oka-
mžitě ukončit IVT.

Přísná adherence k terapii DoAC je klíčová pro vlast-
ní antikoagulační účinek, který klesá během 12–24 hodin 
po posledním užití. Proto je důležitá opakovaná pečlivá 
edukace pacientů. Pacienti užívající DoAC mají proti pa- 

cientům léčeným antagonisty vitaminu K (VKA) menší 
kontakt se zdravotnickým personálem a je třeba využít 
každé příležitosti k připomenutí významu léčby a adhe-
rence k ní (pacienti užívající DoAC si přijdou jednou za tři 
měsíce pro předpis, resp. v dnešní době elektronických re-
ceptů nemusejí do ordinace ani fyzicky dorazit a dostanou 
předpis e-mailem či SMS, na rozdíl od pacientů užívajících 
VKA, kteří pravidelně musejí absolvovat test Inr – dnes 
v naprosté většině metodou PoCT, jeho zhodnocení a sta-
novení dávky VKA na další období a poté dohodnutí ter-
mínu další kontroly).

nespornou výhodou dabigatranu je možnost běžně 
užívanými a dostupnými koagulačními testy, jako je aPTT 
či TT, relativně rychle prokázat či naopak vyloučit přítom-
nost jeho účinku a dle toho se dále rozhodovat o léčeb-
ném postupu. Dostupnost rychle působícího antidota nám 
dále rozšiřuje možnosti léčby a umožňuje účinnou léčbu 
ischemické CMP i u pacientů s účinnou antikoagulační 
léčbou dabigatranem.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=83&pid=1127
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Souhrn

Idarucizumab, monoklonální protilátka fungující jako antidotum dabigatranu, vykazuje jednu značnou vý-
hodu. Podání idarucizumabu není totiž časově omezené. Jeho účinku v zastavení krvácení může být tedy 
využito i později v terapeutickém procesu. A to i po několika dnech od příjmu pacienta, po získání validních 
anamnestických informací, kterých nebylo možné na akutním interním příjmu dosáhnout. 

© 2019, ČKS.

AbStrAct

Idarucizumab, a monoclonal antibody designed for the reversal of anticoagulant effects of dabigatran, has 
one considerable advantage. Idarucizumab can be administered to patients without time limits. therefore 
this therapy can be used for successful cessation of bleeding even later when we realize taking medical his-
tory, especially medication history, was inaccurate. 

Klíčová slova: 
Akutní renální selhání
redukce dávkování DoAc 
Specifické antidotum 
Stanovení hodnoty dabigatranu 
Validní anamnéza

Keywords:
Acute renal failure
reduction of DoAc administration
Specific antidote
Definition of dabigatran level
Valid anamnesis

Úvod

Jak již název napovídá, pacientka, u které jsme poprvé v naší 
nemocnici použili idarucizumab, byla přivezena na emergent-
ní příjem v pátek v době přebírání služby. Již tento fakt je 
nepříznivý faktor pro jakéhokoliv pacienta. Jako další kom-
plikace se ukázal a stále ukazuje odběr anamnézy u pacien-
tů v akutním stavu bez možnosti získání validních informací. 
Poslední záznam v informačním systému byl několik let starý, 
a jak se později ukázalo, tyto informace nebyly aktuální.

Kazuistika

Anamnéza: Žena, rok narození: 1940
Osobní anamnéza: Arteriální hypertenze, ischemická cho-
roba srdeční – syndrom anginy pectoris, chronické srdeční 
selhání, permanentní fibrilace síní, obezita II. stupně, hy-
percholesterolemie, diabetes mellitus 2. typu na inzulinu, 
stav po appendektomii a cholecystektomii. 
Farmakologická anamnéza: Furon 40 mg 1-1-0, betaloc 
ZoK 50 mg 1-0-0, Valsacor 160 mg 1-0-0, Monotab 1-0-0, 

Verospiron 25 mg 0-1-0, Digoxin 0,125 mg 1-0-0, nitrogly-
cerin dle potřeby, inzulin, Warfarin 5 mg 0-1-0.

Nynější onemocnění
Pacientka byla přivezena rychlou zdravotnickou pomocí pro 
dušnost a intermitentní zvracení na oddělení emergency. Při 
příjezdu byla schvácená a dezorientovaná, celkově klinicky 
nestabilní. Jedinou validní informací od pacientky byla infor-
mace o průjmu a dušnosti, jež se postupně zhoršovala. 

Status praesens
tK: 102/41 mm hg, SF: 88/min.
Dezorientovaná, neurologicky bez lateralizace, mírná ta-
chypnoe, akce srdeční nepravidelná, frekvence hraniční, 
dýchání oslabené při bazích bilaterálně, břicho nebolestivé, 
hůře vyšetřitelné pro obezitu, otoky končetin do poloviny 
bérců, per rectum: suspektní meléna (ne zcela jasný nález). 

Laboratoř
Krevní obraz + koagulace: hemoglobin 42 g/l, aPtt 96 s, 
Inr 7,31
biochemie: urea 52,9 mmol/l, kreatinin 278 µmol/l
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du došlo k poklesu v krevním obraze s nutností podání 
krevních převodů a vzhledem k perzistující vyšší hodnotě 
mezinárodního normalizovaného poměru (Inr) byl po-
dán beriplex (obr. 1, http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=87&pid=1127&fi-
le=590). 

V pondělí, přibližně 65 hodin od příjmu, vzhledem 
k nestabilní hodnotě hemoglobinu bylo rozhodnuto 
o fibroskopickém vyšetření žaludku – kde nalezeno ak-
tivní krvácení z angiodysplazie (obr. 2, http://www.ckson-
line.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&i-
d=87&pid=1127&file=592). 

Dalším důležitým krokem se ukázalo být doplnění ne-
přímé farmakologické anamnézy od příbuzných. Pacient-
ka totiž již několik let užívala přípravek Pradaxa 150 mg 
tbl. ve schématu 1-0-1 (obr. 3, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=87&pi-
d=1127&file=591). 

Po stanovení patologické hodnoty dabigatranu jsme 
podali za přibližně 68 hodin specifické antidotum s kli-
nickým efektem. V kontrolním večerním krevním obra-
ze byl zaznamenán adekvátní vzestup po transfuzi ErD. 
Pacientka byla po zhruba 14 dnech hospitalizace na in-
terním oddělení přeložena v celkově dobrém klinickém 
stavu k následné rehabilitaci.

Závěr

Ke konci snad jen několik poznatků, o které jsme byli 
obohaceni tímto neučebnicovým případem.
1. Podání idarucizumabu není časově omezené.
2.  Klinická zkušenost se stanovením hodnoty dabigatranu 

v séru pomocí testu hemoclot.
3.  Podávání redukované formy u pacientů starších 75 let 

s nutností pravidelných kontrol renálních parametrů.
4.  Problematika farmakologické anamnézy na interních 

příjmech u akutních stavů, zvláště u pacientů léčených 
přímými perorálními antikoagulancii (DoAc).

5.  Potvrzení faktu, že hospitalizace v pátek před víken-
dem je negativní prognostický faktor.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=87&pid=1127

Obr. 1 – Koncentrace hemoglobinu v krvi během prvních 72 hodin 
od příjmu na naše oddělení

Obr. 2 – Krvácení z angiodysplazie v těle žaludku

Obr. 3 – Pokles koncentrace dabigatranu v plazmě za 24 hodin po 
podání idarucizumabu
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Souhrn

V kazuistice prezentujeme případ 78letého diabetika léčeného dabigatranem pro fibrilaci síní, jehož stav byl 
komplikován urosepsí s náhlým kolapsem a hypotenzí. Při echokardiografickém vyšetření byla na interním 
pracovišti zjištěna srdeční tamponáda. Po překladu na naši kliniku zjištěn dilutovaný trombinový test (dTT) 
700 ng/ml. Byl podán idarucizumab s promptní normalizací dTT s možností provedení perikardiocentézy. Pro 
progresi renálních parametrů s oligurií byla indikována hemodialýza, s odstupem 24 h po podání idarucizu-
mabu byla hodnota dTT 479 ng/ml, proto byla podána druhá dávka idarucizumabu. Za 48 h po podání druhé 
dávky idarucizumabu a přes prováděnou hemodialýzu byla hodnota dTT 410 ng/ml. Vzhledem k potřebě 
vyjmutí perikardiálního drénu byla podána třetí dávka idarucizumabu. Ani tento zákrok nebyl komplikován 
krvácením. Při komplexní léčbě se postupně normalizovala diuréza a zlepšily renální parametry, nemocný byl 
propuštěn na nízkomolekulárním heparinu. Invazivní zákroky nebyly komplikovány krvácením. rekurentní 
vysoké hodnoty dabigatranu přisuzujeme redistribuci dabigatranu mezi intravaskulárním a extravaskulár-
ním prostorem a současnému akutnímu renálnímu selhání. 

© 2019, ČKS.

ABSTrAcT 

This report presents the case of a 78-year-old male patient with diabetes, treated with dabigatran for 
atrial fibrillation, complicated by urosepsis with sudden collapse and hypotension. cardiac tamponade 
was detected by echocardiography performed in regional hospital. The patient was transferred to our de-
partment. Diluted thrombin time (dTT) at admission was 700 ng/mL. dTT was promptly restored to normal 
values after idarucizumab administration (2× 2,5 g i.v.), allowing us to perform pericardiocentesis. The 
patient required haemodialysis due to worsening renal function and oliguria. The dTT value was 479 ng/
mL 24 hours after idarucizumab administration and the second dose of idarucizumab was administered. 
Despite the concomitant haemodialysis, the value of dTT was 410 ng/mL 48 hours after the second idaru-
cizumab administration. The third dose of idarucizumab was administered before removal of pericardial 
drain. Again, no bleeding complication occurred. Diuresis gradually resolved and renal function improved 
during the comprehensive treatment. The patient was discharged from the hospital on low molecular 
weight heparin. In total, invasive procedures were not accompanied by bleeding complications. recurrent 
high levels of dabigatran are attributable to its redistribution between intravascular and extravascular 
space and concurrent acute renal failure.

Klíčová slova: 
Dabigatran 
Idarucizumab 
Srdeční tamponáda
urosepse

Keywords:
cardiac tamponade 
Dabigatran 
Idarucizumab
urosepsis 



M. hromádka et al. 23

Mezi nejčastější indikace dabigatranu patří primární 
a sekundární prevence cévní mozkové příhody a systé-
mové embolie u nemocných s nevalvulární fibrilací síní. 
Během léčby je doporučováno alespoň jednou ročně kon-
trolovat renální funkce, při rizikových situacích častěji. Při 
některých klinických stavech může nastat zhoršení renál-
ních funkcí a následně dojít k předávkování dabigatra-
nem spojenému s významným krvácením, které vyžaduje 
bezprostřední zákrok. V těchto situacích je nutné ihned 
provést hemokoagulační vyšetření včetně stanovení kon-
centrace dabigatranu pomocí specifického koagulačního 
testu dTT (dilutovaný trombinový test). Při hodnotě dTT > 
50 ng/ml a nutnosti provést invazivní výkon je třeba nor-
malizovat hemostázu. Předností dabigatranu je dostup-
nost specifického antidota idarucizumabu.

Kazuistika popisuje 78letého diabetika s ischemickou 
chorobou srdeční po infarktu myokardu přední stěny LK 
v roce 2011 se středně významnou systolickou dysfunkcí 
LK s ejekční frakcí 35–40 %, s léčenou arteriální hyperten-
zí. nemocný v roce 2012 podstoupil ablaci kavotrikuspi-
dálního isthmu pro flutter síní I. typu. S odstupem dvou 
let byla zjištěna fibrilace síní, zahájena warfarinizace, pro 
kolísavé hodnoty mezinárodního normalizovaného po-
měru (Inr) a opakované epistaxe byl pacient převeden 
na dabigatran 2× 110 mg. Pacient byl v květnu 2016 přijat 
na interní pracoviště pro bolesti na hrudi ve vazbě na in-
spirium s opakovaně pouze nadhraniční hodnotou hyper-
senzitivního troponinu I, EKG bez jasných známek akutní-
ho koronárního syndromu. následně byl přeložen na naši 
kliniku, kde byla provedena koronarografie s nálezem 
pouze hraničních stenóz na věnčitých tepnách. Vzhledem 
k probíhajícímu infektu dýchacích cest a typické sympto-
matologii byl nález uzavřen jako perikarditida. Pacient 
byl přeložen zpět na spádové interní pracoviště k dokon-
čení léčby infektu na nízkomolekulárním heparinu. 

na spádovém interním pracovišti byl po krátké ob-
servaci na jednotce intenzivní péče (JIP) přeložen na stan-
dardní oddělení s převedením zpět na dabigatran 2× 110 
mg. Stav byl komplikován uroinfektem, dle kultivačního 
nálezu byla zahájena léčba amoksiklavem. S odstupem 
tří dnů došlo k náhlému kolapsu s hypotenzí s nutností 
překladu zpět na JIP. Byla zahájena podpora oběhu nor-
adrenalinem a podána volumexpanze, nemocný byl fe-
brilní, oligurický. Při bed-side echokardiografii byly zjiště-
ny známky srdeční tamponády s útlakem pravostranných 
srdečních oddílů. Po domluvě byl nemocný přeložen na 
naši kliniku.

Při přijetí byla podána podpora noradrenalinem v dáv-
ce 0,35 µg/kg/min, TK dosahoval 105/63 mm hg. Dle echo-
kardiografie byl přítomen významný perikardiální výpo-
tek se známkami srdeční tamponády (obr. 1, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=91&pid=1127&file=579).

V laboratoři byla zjištěna hodnota dilutovaného trom-
binového času (dTT) 700 ng/ml, poslední dávka dabigat- 
ranu byla podána dvě hodiny před kolapsem, celková 
doba od podání činila při přijetí sedm hodin. Dále byly 
přítomny známky akutního renálního selhání při probí-
hajícím infektu (urea 25,2 mmol/l; kreatinin 402 µmol/l; 
glomerulární filtrace [GF] 0,21 ml/s, c-reaktivní protein 
[crP] 139 mg/l). Vzhledem k nutnosti provedení peri-
kardiocentézy byl podán idarucizumab v dávce 2× 2,5 

g i.v., kontrolní hodnota dTT < 50 ng/ml. Byla provede-
na urgentní perikardiocentéza apikálním přístupem. 
Při ultrazvukem řízené punkci perikardu byla přítomna 
hemoragická tekutina. Poloha drénu byla ověřena in-
stilací aktivovaného fyziologického roztoku (obr. 2, 3, 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=91&pid=1127&file=580, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=91&pid=1127&file=581). celkem jsme odsáli 900 ml 
tekutiny bez krvácivých komplikací v místě vpichu (obr. 4,  

Obr. 1 – Apikální čtyřdutinová projekce s útlakem pravé síně

Obr. 2 – Apikální čtyřdutinová projekce se zavedeným vodičem

Obr. 3 – Apikální čtyřdutinová projekce s aplikací aktivovaného fy-
ziologického roztoku
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http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=91&pid=1127&file=582).

Po odsátí tekutiny došlo k poklesu dávky noradrenali-
nu. Přes podávání tekutin, furosemidu a dobutaminu však 
přetrvávala oligurie s progresí renálních parametrů s nut-
ností zahájení hemodialýzy. Po třech hodinách od podá-
ní idarucizumabu byly koagulační parametry v normě, 
s odstupem 24 hodin však došlo k opětovnému vzestupu 
dTT na 470 ng/ml. Před zavedením dialyzační kanyly byla 
podána druhá dávka idarucizumabu, po 30 min hodnota 
dTT poklesla na < 50 ng/ml. Zavedení dialyzační kanyly 
do femorální žíly proběhlo bez lokálních krvácivých kom-
plikací (obr. 5, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=91&pid=1127&file=583).

Ani za 24 hodin po pětihodinové hemodialýze nebyla 
koncentrace dabigatranu nulová, naopak došlo k vzestu-
pu na 330 ng/ml. Dle kontrolní echokardiografie se peri-
kardiální tekutina nedoplňovala, nemocný byl bez krvá-
civých komplikací. Za 48 hodin po podání druhé dávky 
idarucizumabu byla hodnota dTT 410 ng/ml. Vzhledem 
k potřebě vyjmutí perikardiálního drénu byla podána 
třetí dávka idarucizumabu. Ani tento zákrok nebyl kom-
plikován krvácením. Při komplexní léčbě se postupně nor-
malizovala diuréza a zlepšily renální parametry (urea 7,1 
mmol/l; kreatinin 143 µmol/l; GF 0,68 ml/s).

nemocný byl zajištěn redukovanou dávkou nízkomole-
kulárního heparinu a přeložen na spádové interní praco-
viště, kde byla dokončena léčba uroinfektu. Při propuště-
ní byly renální testy v normě a nemocný byl nadále léčen 
nízkomolekulárním heparinem. u ambulantního specia-
listy byl s odstupem jednoho měsíce navrácen zpět dabi-
gatran v dávce 2× 110 mg za pravidelné kontroly renál-
ních testů. Při kontrole v lednu 2019 ve Fn Plzeň nemocný 
stále užívá dabigatran bez krvácivých komplikací.

Diskuse

Přímá perorální antikoagulancia přinesla velký pokrok 
v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie 
u pacientů s fibrilací síní a také v prevenci a léčbě žilní 
trombózy a plicní embolie. Tato přímá antikoagulancia 
jsou minimálně tak efektivní jako antagonisté vitaminu 
K, ale jsou spojena s nižším výskytem závažného včetně 
život ohrožujícího krvácení, zejména intrakraniálního.1 
Jejich použití ovšem dlouhou dobu komplikovala absen-
ce rychle působícího a specifického antidota, které by 
umožňovalo zrušit jejich antikoagulační účinek v případě 

závažného krvácení nebo před neplánovanou operací. 
Dosud máme ke klinickému použití dostupné antidotum 
pro dabigatran idarucizumab. Idarucizumab byl schválen 
na základě výstupů z klinické studie rE-VErSE AD.2 Ko-
nečné výsledky dokládají, že idarucizumab dokáže oka-
mžitě a úplně zvrátit antikoagulační účinek dabigatranu 
u pacientů v urgentních situacích. Jedná se o fragment 
humanizované monoklonální protilátky, který se s velmi 
vysokou afinitou váže na dabigatran a jeho metabolity 
a neutralizuje jejich antikoagulační účinek. Afinita jeho 
vazby je přibližně 300krát vyšší než vazebná afinita da-
bigatranu na trombin. Idarucizumab je indikován u do-
spělých pacientů léčených dabigatranem v situacích, kdy 
je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky (při 
naléhavých chirurgických/urgentních výkonech nebo při 
život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení).3 Díky 
okamžité reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu 
lze rychle přistoupit k nezbytným léčebným zákrokům.

Závěr

opakovanou aplikaci idarucizumabu hodnotíme jako po-
dání z různých indikací, nikoliv jako selhání léčby. Po apli-
kaci idarucizumabu se dostavil okamžitý efekt, invazivní 
zákroky nebyly provázeny krvácivou komplikací. rekurent-
ní vysoké koncentrace dabigatranu přisuzujeme redistribu-
ci dabigatranu mezi intravaskulárním a extravaskulárním 
prostorem a současnému akutnímu renálnímu selhání. 
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Souhrn

Spontánní intracerebrální hemoragie (ICh) představují závažné onemocnění. Až 40 % pacientů umírá v prů-
běhu prvních 30 dnů. roční mortalita je až 50 %. nejčastějším rizikovým faktorem je arteriální hypertenze, 
která v důsledku hypertenzní arteriolopatie na podkladě hypertrofie a degenerace v tunica media malých 
tepen a fibrinoidní nekrózy může indukovat vznik hematomu lokalizovaného v hlubokých mozkových struk-
turách, jako např. bazální ganglia, thalamus, pons. Pacienti užívající dlouhodobě antikoagulaci mají vyšší 
riziko progrese hematomu, a tím i horšího klinického stavu. Základním terapeutickým postupem u těchto 
pacientů je tedy snaha o rychlé zrušení antikoagulačního účinku, které bývá u v současnosti hojně použí-
vaných nových perorálních antikoagulancií (noAC) problémem. Dabigatran je jediný lék ze skupiny noAC, 
který má v klinické praxi dostupné účinné antidotum – idarucizumab (Praxbind). nedávný klinický výzkum 
prokázal, že u pacientů s ICh při terapii dabigatranem může idarucizumab zabránit růstu hematomu a zlep-
šit výsledný klinický stav pacienta.

© 2019, ČKS.

AbStrACt

Spontaneous intracerebral hemorrhage (ICh) is a life threatening condition. up to 40% of patients have fa-
tal outcome within the first 30 days. Mortality rate is 50% per year. the most frequent cause of ICh is arterial 
hypertension, which as a result of hypertensive arteriolopathy based on hypertrophy and degeneration in 
the tunica media of small arteries and fibrinoid necrosis, can induce the hematoma located in deep brain 
structures such as basal ganglia, thalamus, pons. Patients treated with chronic anticoagulation therapy have 
higher risk of hematoma progression and thus worse clinical outcome. basal therapeutic approach for these 
patients is aimed to cancel the anticoagulation effect as soon as possible. this can be difficult in cases when 
novel oral anticoagulants (noAC) are used for anticoagulation. Dabigatran is the only noAC having effecti-
ve specific antidote called idarucizumab (Praxbind) that is used in clinical practice. A recent clinical research 
has shown that in patients with intracerebral hemorrhage on dabigatran, idarucizumab can prevent the 
growth of hemorrhage and improve the clinical outcome.
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Intracerebrální hemoragie 
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Úvod 

Spontánní intracerebrální hemoragie (ICh) představu-
jí závažné onemocnění s vysokou mortalitou. Až 40 % 
pacientů od začátku příhody umírá do jednoho měsíce, 
nicméně dvě třetiny z těchto nemocných umírají již v prů-
běhu prvního týdne.1 nejčastější příčinou ICh je arteriální 
hypertenze. Vysoký krevní tlak je asociován se zvýšeným 
rizikem progrese velikosti hematomu a zhoršenou pro-
gnózou pacienta.2 riziko vzniku ICh u dlouhodobé an-
tikoagulační léčby je méně než 2 %.3 Proto je zásadním 
terapeutickým postupem agresivní léčba arteriální hyper-
tenze a korekce koagulačních poruch.   

Popis kazuistiky 

Čtyřiaosmdesátiletá pacientka s anamnézou fibrilace síní 
léčenou dabigatranem, byla přijata na naši kliniku pro 
akutní intracerebrální krvácení v oblasti putamen vlevo 
o velikosti 35 × 19 mm dle Ct vyšetření mozku. V objek-
tivním neurologickém nálezu byla přítomna deviace hlavy 
a bulbů doleva, smíšená fatická porucha, těžká centrální 
léze n. VII vpravo a těžká pravostranná hemiparéza, nI-
hSS (national Institute of health Stroke Scale) 13. Etio-
logie krvácení byla verifikována při dekompenzované 
arteriální hypertenzi. neurochirurg doporučil konzerva-
tivní postup. Laboratorní testy vykazovaly antikoagulační 
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aktivitu dabigatranu, proto byl aplikován intravenózně 
Praxbind v dávce 5 g. Kontrolní Ct mozku za 24 hodin 
vyloučilo progresi velikosti hematomu. V průběhu hos-
pitalizace stabilizovaná dekompenzovaná arteriální hy-
pertenze, implantován kardiostimulátor a zaléčena bron-
chopneumonie včetně umělé plicní ventilace. Kompletní 
resorpce hematomu dle Ct vyšetření nastala za 34 dní. 
Došlo k regresi neurologického deficitu, přítomna střed-
ně těžká dysartrie, centrální léze n. facialis vpravo, pravo-
stranná hemiparéza lehkého až středního stupně, nIhSS 
6. navrácena byla antikoagulační léčba dabigatranem. 

Osobní anamnéza: Chronická fibrilace síní, arteriální 
hypertenze, stav po mozkovém infarktu v roce 2007, Alz-
heimerova nemoc s pozdním začátkem, postmenopauzál-
ní osteoporóza s kompresivní frakturou obratle L3.

Farmakoterapie

Chronická medikace: Pradaxa tbl. 110 mg 1-0-1, Presta-
rium neo tbl. 5 mg ½-0-0, Promemore tbl. 10 mg 1-0-0, 
Caltrate tbl. 600 mg/400 Iu D

3
 0-1-0.   

Léčba v průběhu hospitalizace: K neutralizaci antiko-
agulačního účinku dabigatranu byl podán po přijetí pa-
cientky Praxbind v dávce 5 g (2× 2,5 g/50 ml) jako dvě 
po sobě následující infuze, každá infuze byla aplikována 
v délce 5–10 minut. V průběhu hospitalizace byl pacientce 
implantován kardiostimulátor pro syndrom chorého sinu 
a kompenzovaná arteriální hypertenze. Pro rozvoj bron-
chopneumonie vpravo s akutní respirační insuficiencí byla 
indikována přechodná umělá plicní ventilace a zaléčena 
antibiotiky (tazocin) s efektem.    

Sekundární prevence: u pacientky byla po resorpci he-
matomu navrácená antikoagulační léčba dabigatranem 
v redukované dávce 2× 110 mg vzhledem k věku.

Výsledky relevantních laboratorních vyšetření

Vstupní aPtt bylo prodloužené 65,3 s, rovněž i trom-
binový čas (tt) byl prodloužený > 60 s a hemoclot byl 
0,04 µg/ml. tyto laboratorní výsledky až na nižší hodnotu 
hemoclotu prokazovaly antikoagulační aktivitu dabigat-

ranu. Kontrolní laboratorní výsledky po podání antidota 
nepřesahovaly horní limit laboratoře.

Zobrazovací vyšetření

obrázek 1 (http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=89&pid=1127&file=584) zobrazuje 
vstupní nativní Ct mozku a obrázky 2, 3 (http://www.ckson-
line.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=89&-
pid=1127&file=585, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-
-reports/clanky.php?p=detail&id=89&pid=1127&file=586). 
kontrolní Ct mozku za 24 hodin a za 34 dní.

Diskuse

Důležitými prognostickými faktory u ICh je velikost 
a sekundární expanze hematomu.4 Proto je hlavním te-
rapeutickým cílem prevence progrese hematomu, a to 
důslednou léčbou arteriální hypertenze, a korekce ko-
agulačních poruch. ICh způsobené dlouhodobou anti-
koagulaci antagonisty vitaminu K (VKA) tvoří 10 % až  
25 % ze všech ICh a jsou asociovány s progresí velikosti 
hematomu a vyšší mortalitou.5,6 Výhodou noAC ve srov-
nání s VKA je podstatně nižší riziko ICh.7 

nevýhodou některých noAC je obtížné zrušení jejich 
antikoagulačního působení. Dabigatran jako jediný ze 
všech noAC má schválené antidotum idarucizumab (Prax-
bind), které dokáže v intervalu několika minut zrušit jeho 
účinek. Jedná se o fragment humanizované monoklonál-
ní protilátky, která se specificky váže pouze k molekulám 
dabigatranu a neutralizuje jeho antikoagulační účinek 
v průběhu několika minut.8,9 Praxbind je indikován u pa-
cientů užívajících dabigatran se život ohrožujícím nebo 
nekontrolovatelným krvácením, kteří potřebují naléha-
vou operaci nebo jinou akutní intervenci, jako je např. 
i cévní mozková příhoda. nedávná observační studie pro-
kázala, že u pacientů s ICh při terapii dabigatranem může 
idarucizumab zabránit růstu hematomu a zlepšit výsledný 
klinický stav.10 

naše kazuistika popisuje situaci, kdy u pacientky z dů-
vodu hluboko uloženého ICh nebyla indikována neuro-

Obr. 1 – Vstupní nativní CT mozku Obr. 2 – Kontrolní CT mozku za 24 hodin Obr. 3 – Kontrolní CT mozku za 34 dní
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chirurgická intervence, ale zrušení antikoagulační aktivi-
ty dabigatranu bylo uskutečněno právě pomocí antidota 
Praxbind v doporučované  dávce 5 g (2× 2,5 g/50 ml) in-
travenózně jako dvě po sobě následující infuze, každá 
v délce 5–10 minut nebo jako bolusová injekce. Výsledný 
příznivý Ct nález a zlepšený klinický stav pacientky pod-
poruje výsledky zmíněných observačních studií o účinnos-
ti a bezpečnosti idarucizumabu.     

Závěr 

Použití idarucizumabu k zrušení antikoagulačního účinku 
dabigatranu se dle dosud dostupných informací jeví bez-
pečné a účinné i u intrakraniálních hematomů, u nichž by 
tak idarucizumab mohl snižovat mortalitu a zlepšovat vý-
sledný klinický stav pacienta.

Odkaz na článek online
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php?p=detail&id=89&pid=1127
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Souhrn

Kazuistika popisuje pacienta s implantovaným kardiostimulátorem, u kterého se objevila porucha stimulace 
po provedení elektrické kardioverze pro perzistující fibrilace síní. Vzhledem k antikoagulační terapii přímý-
mi perorálními antikoagulancii (DoAC) a nutnosti zajištění pacienta dočasnou transvenózní stimulací byla 
nutná reverze antikoagulačního účinku. Ta u pacienta byla jednoduchá díky možnosti podání specifického 
antidota idarucizumabu. reverze pak umožnila bezpečné provedení urgentního výkonu i následné revize 
kardiostimulačního komplexu. 

© 2019, ČKS.

AbSTrACT 

The case report describes a patient with an implanted pacemaker who has experienced a pacing disorder 
after performing electrical cardioversion for persistent atrial fibrillation. Due to the anticoagulant therapy 
by DoAC and the necessity of securing the patient with temporary transvenous stimulation, a reversal of the 
anticoagulant effect was necessary. This was simple in the patient due to the possibility of administration of 
the specific antidote idarucizumab. The reverse then enabled the urgent procedure and subsequent revision 
of the pacemaker complex to be performed safely.
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Pětasedmdesátiletý pacient s implantovaným kardiosti-
mulátorem v režimu DDD, byl přijat na jednotku intenziv-
ní péče interního oddělení pro opakované prekolapsové 
stavy, které se objevily druhý den po provedené elektric-
ké kardioverzi pro fibrilaci síní s rychlou odpovědí komor. 
Pacient dlouhodobě užívá dabigatran (Pradaxa) v dávce  
150 mg 2× denně (poslední dávku užil tři hodiny před při-
jetím), digoxin 0,125 mg 1× denně, metoprolol sukcinát 
25 mg (betaloc ZoK) 25 mg 1× denně, perindopril (Presta-
rium) 4 mg 1× denně. 

Krevní tlak při přijetí 110/70 mm hg, srdeční frekvence 
45 pulsů/min, nepravidelná, saturace krve kyslíkem (Spo

2
) 

89 % bez o
2. 

ostatní fyzikální nález byl v normě. Po přijetí 
bylo provedeno eKg vyšetření – na záznamu fibrilace síní 
s pomalou odpovědí komor, intermitentně při dlouhém 
záznamu pauzy o délce až 5 s, patrné stimulační peaky 
bez odpovědi. 

Pomocí programeru (na interním oddělení funguje 
kardiostimulační centrum) zjištěno, že parametry přístro-
je jsou správné, ale že příčinou poruchy stimulace bude 

zřejmě poškození komorové elektrody, nejspíše infrakce 
– to by také vysvětlovalo intermitentní výskyt poruchy sti-
mulace. Záměrem bylo vyčkat do příštího dne a provést 
revizi kardiostimulačního komplexu. 

Patnáct minut po přijetí se však objevují opakované 
synkopy, pacient je zajištěn transkutánním externím kar-
diostimulátorem, vyžaduje analgosedaci pro špatnou to-
leranci stimulace. bylo evidentní, že nestabilní stav paci-
enta vyžaduje okamžité řešení. na základě laboratorního 
vyšetření při přijetí bylo podstatné zjištění, že pacient je 
jistě účinně antikoagulovaný (aPTT

zj
/aPTT

ko
 = 1,48). Vý-

sledky ostatních laboratorních vyšetření (kardiomarkery, 
minerály) byly v pásmu normy.  

Vzhledem k průběhu po přijetí byla vážná obava z mož-
ných komplikací, včetně možné zástavy oběhu vyžadující 
kardiopulmonální resuscitaci (KPr). rozhodujeme se pro 
zajištění pacienta transvenózní externí stimulací. u toho-
to výkonu a s vědomím možných komplikací hrozí závaž-
né krvácení při výkonu. reverze účinku dabigatranu je 
proveditelná díky možnosti podání specifického antidota 
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idarucizumabu (Praxbind). Podán v dávce 2× 2,5 g i.v. Pa-
cientovi byla deset minut po podání antidota zavedena 
cestou v. femoralis vpravo pod skiagrafickou kontrolou 
externí stimulační elektroda, která byla umístěna na spo-
dině pravé komory. Důvodem tohoto přístupu je možné 
riziko srdeční zástavy vyžadující KPr a nulové riziko pro-
vedení pneumothoraxu. během zavádění se opakovaně 
uplatňuje transkutánní stimulace. Po připojení elektrody 
k externímu stimulátoru je stimulace účinná, stimulační 
práh 0,6 V. následně byla vypnuta transkutánní stimu-
lace – stimulační elektrody však byly ponechány in situ. 
Výkon proběhl bez komplikací – bez další synkopy a bez 
závažného krvácení. Laboratorní kontrola aktivovaného 
parciálního tromboplastinového času (aPTT) potvrdila, že 
pacient není antikoagulovaný. Další synkopy se již neopa-
kovaly. Po provedení výkonu bylo zahájeno podávání níz-
komolekulárního heparinu (LMWh) v preventivní dávce. 

Po dvou dnech byla provedena revize kardiostimulač-
ního komplexu. Přístroj byl odpojen, po připojení k exter-
nímu stimulátoru reliaty byla zjištěna skutečně fraktura 
komorové elektrody v místě inzerce elektrody do v. sub- 
clavia l. sin. u pacienta byla zavedena nová komorová 
elektroda do hrotu pravé komory. Původní komorová 
elektroda byla zaslepena a ponechána in situ. K elektro-
dám byl připojen nový dvoudutinový kardiostimulátor 
– následně z důvodu trvající fibrilace síní přístroj repro-
gramován na režim VVI, r. Po dosažení homeostázy po 
provedení výkonu byla znovu zahájena terapie dabigat-
ranem v dávce 2× 150 mg. Čtvrtý den byl pacient propuš-
těn do domácího ošetření. Při převazu před propuštěním 

byla rána klidná, kapsa byla bez náplně. Ani při kontrole 
po jednom měsíci po provedení výkonu nebyly zjištěny 
žádné celkové či lokální komplikace. 

Diskuse 

Antikoagulovaní pacienti jsou velmi často vystaveni emer-
gentním situacím, které vyžadují okamžité řešení. Jedná 
se např. o polytraumata, ischemické cévní mozkové přího-
dy (iCMP), hemoragické cévní mozkové příhody (hCMP), 
akutní krvácení do gastrointestinálního traktu, stavy vyža-
dující emergentní operační výkon apod. V případě účinné 
antikoagulační terapie je řešení těchto situací velmi pro-
blematické a rizikové a vyžaduje reverzi antikoagulační-
ho účinku. Většinou se podává čerstvě zmrazená plazma, 
koagulační faktory, vitamin K – tyto látky mají většinou 
prokoagulační účinek. Specifické antidotum dabigatranu 
idarucizumab umožňuje rychlou reverzi antikoagulační-
ho účinku bez prokoagulačního účinku či jiných nežádou-
cích účinků této reverze. umožňuje tak provádění i velmi 
rizikových výkonů, jako jsou neurochirurgické, ortopedic-
ké a urologické výkony. Idarucizimab lze tedy považovat 
za lék, který činí i velmi účinnou antikoagulační terapii 
vysoce bezpečnou.  

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=84&pid=1127
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Souhrn

Budd-Chiariho syndrom je závažným stavem, který u chronického průběhu vede k rozvoji jaterní cirhózy. 
Antikoagulační léčba tohoto syndromu je plně indikována a v léčbě lze užít dabigatran. Pokročilá jaterní 
cirhóza v důsledku tohoto onemocnění může být indikací k transplantaci jater. V tomto případě je velkou 
výhodou existence antidota dabigatranu (idarucizumab) s cílem upravit koagulační poměry a zabránit krvá-
civým projevům. uvedená kazuistika popisuje první zkušenost s idarucizumabem v souvislosti s transplantací 
jater u pacientky s Budd-Chiariho syndromem. Jde o výjimečný případ jak z hlediska indikace k transplantaci 
jater u nemocných s Budd-Chiariho syndromem, tak v užití idarucizumabu před náročnou operací, jako je 
transplantace jater.
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ABStrACt 

Budd-Chiari syndrome is a serious condition which, if becoming chronic, leads to the development of liver 
cirrhosis. Anticoagulation therapy in this syndrome is fully indicated, with dabigatran being one of the 
medications available. Advanced liver cirrhosis as a sequel of this syndrome may be an indication for liver 
transplantation. A major advantage in this particular case is the availability of the antidote dabigatran 
(idarucizumab) capable of modulating the coagulation pattern while preventing hemorrhagic episodes. 
this case report presents initial experience with idarucizumab used in a patient with Budd-Chiari syndro-
me scheduled for liver transplantation. this is an exceptional case both in terms of indicating a patient 
with Budd-Chiari syndrome for liver transplantation and idarucizumab use prior to such a demanding 
procedure that liver transplantation no doubt is.
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Úvod

Závažné jaterní onemocnění ve svém důsledku způsobuje 
poruchu koagulace a vede k závažným krvácivým stavům. 
I přes tuto skutečnost existují v hepatologii případy, kdy 
je nutné užít antikoagulační léčbu. Mezi tyto stavy patří 
i Budd-Chiariho syndrom, který je charakterizován ztíže-
ným odtokem krve z jater na úrovni malých či velkých ja-
terních žil, často i části dolní duté žíly a u 15 % nemocných 
se přidružuje i porucha průchodnosti kmene portální žíly. 
Klinický obraz je určen kombinací portální hypertenze 
a ischemického postižení hepatocytů v důsledku spotře-
bování kyslíku v krvi městnající v játrech v závislosti na 
rychlosti vzniku obstrukce. u chronického průběhu vede 
toto postižení k vývoji jaterní cirhózy.1 

Popis případu

Žena (40 let) od listopadu 2016 s rozvojem Budd- 
-Chiariho syndromu s masivním ascitem (zjištěn uzávěr 
pravé jaterní žíly a stenóza střední a levé jaterní žily), 
pacientka byla kompletně vyšetřena ve Fakultní ne-
mocnici olomouc. V době stanovení diagnózy byla pa-
cientka na mateřské dovolené s dvouletým dítětem, 
do té době byla plně aktivní, rekreačně sportující. Před 
mateřskou dovolenou pracovala jako asistentka. Pro-
vedená vyšetření vyloučila trombofilii a myeloprolife-
raci. u pacientky byla po stanovení diagnózy zahájena 
léčba nízkomolekulárním heparinem. Z anamnézy byla 
známá diagnóza Wegenerovy granulomatózy před lety 
s granulomatózním plicním procesem, opakovanými 
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pneumoniemi a postižením ledvin. V té době byla pa-
cientka léčena azathioprinem, prednisonem, sulfame-
thoxazolem/trimethoprinem s postupnou redukcí tera-
pie a navozením remise onemocnění od  roku 2009 do 
porodu v roce 2014, kdy stále trvala remise onemocně-
ní a pacientka byla léčena malými dávkami prednisonu 
2,5 mg à tři dny. od stanovení diagnózy Budd-Chiariho 
syndromu klinický stav pacientky postupně progredo-
val dekompenzací portální hypertenze – refrakterním 
ascitem s nutností opakovaných odlehčovacích punkcí. 
Pacientka neměla v anamnéze krvácení z gastrointesti-
nálního traktu a na gastroskopii měla prokázané malé 
jícnové varixy bez stigmat krvácení. V srpnu a září 2017 
byla provedena perkutánní radiologická dilatace pravé 
jaterní žíly (s optimálním výsledkem) a střední jaterní 
žíly s reziduální stenózou. Klinický efekt byl velmi dob-
rý, ustoupil ascites a došlo k vzestupu koncentrace al-
buminu v séru. Vzhledem k nežádoucím účinkům léčby 
nízkomolekulárním heparinem (výrazné indurace a he-
matomy v místě vpichu) byla pacientka převedena na 
apixaban v dávce 2,5 mg 2× denně. Účinek radiologic-
kého zákroku spolu s pokračující konzervativní terapií 
byl však přechodný, opět se objevil refrakterní ascites 
a postupně i metabolická dekompenzace rozvinuté ja-
terní cirhózy. Pacientka byla dne 16. 11. 2017 zařazena 
na čekací listinu k transplantaci jater. Vzhledem k pláno-
vanému operačnímu výkonu byla pacientka převedena 
z apixabanu na dabigatran v dávce 150 mg 2× denně. 
V dalším průběhu bylo nezbytné provádět opakované 
odlehčovací punkce ascitu, což se dělo bez vysazení an-
tikoagulační léčby a bez komplikací krvácení po výko-
nu. transplantace jater byla provedena 11. 5. 2018, po 
předchozím zrušení účinku dabigatranu specifickým an-
tidotem idarucizumabem v dávce 5 gramů. Účinnost byla 
kontrolována testem hemoclot antiIIa (před podáním 0,3 
µg/ml, po podání 0,1 µg/ml). operační zákrok i pooperač-
ní průběh se obešel bez komplikací jak co do krvácení, 
tak funkce transplantovaného orgánu. Po 12 hodinách 
od transplantace byla pacientka léčena nízkomolekulár-
ním heparinem, a to po dobu dvou měsíců a následně pro 
hematomy a infiltráty opět převedena na antikoagulační 
léčbu přímými perorálními antikoagulancii (direct oral 
anticoagulants, DoAC). histologický nález explatovaných 
jater prokázal játra s multifokálně organizovanou či or-
ganizující se trombózou větších větví hepatálních vén, 
potvrdil obraz kompatibilní s Budd-Chiariho syndromem. 
histologický nález nepotvrdil primární jaterní onemocně-
ní, ale zcela nevyloučil možnost fokální vaskulitidy v rámci 
Wegenerovy granulomatózy. Pacientka byla propuštěna 
z hospitalizace 13. den po provedené transplantaci jater. 
Klinický stav pacientky je i nadále velmi dobrý stejně jako 
funkce transplantovaných jater.

Diskuse

Mezi tradiční antikoagulancia patří hepariny a antago-
nisté vitaminu K (warfarin), které mají pro pacienty jisté 
nevýhody (laboratorní kontroly, aplikaci, krvácivé projevy 
atd.).2 Proto byla vyvinuta řada nových antikoagulancií 
s lepším bezpečnostním profilem, dobrou účinností, mož-
ností perorálního užití a bez nutnosti laboratorních kont-
rol. Mezi DoAC patří inhibitor faktoru X (skupina xabanů 
a přímý inhibitor trombinu [dabigatran]). K výhodám lze 
počítat nejen perorální podání bez nutnosti laboratorní-
ho sledování, ale i nižší výskyt fatálních krvácivých kompli-
kací. nespornou výhodou dabigatranu je i existence speci-
fického antidota – idarucizumabu (Praxbind), který je již 
schválen pro klinické použití a umožňuje rychlé zrušení 
jeho účinku a možnost provést i neodkladné chirurgické 
operace.3–5 u pacientů s portální hypertenzí a jícnovými 
varixy je však jistě rizikem použití antikoagulační léčby při 
možném krvácení z jícnových varixů. rozhodnutí o jejich 
použití je velmi obtížné a řídí se klinickým stavem pacien-
ta, gastroskopickým nálezem a anamnézou předchozího 
krvácení z gastrointestinálního traktu. V současné době 
nejsou literárně dostupné údaje o užití idarucizimabu 
v souvislosti s transplantací jater.

Závěr

uvedená kazuistika popisuje první zkušenost s idarucizu-
mabem v souvislosti s transplantací jater. Výhoda antiko-
agulační léčby dabigatranem je v existenci jeho antidota 
idarucizumabu, díky kterému lze provést i tak závažnou 
operaci, jako je transplantace jater. Díky antidotu lze 
zrušit účinek dabigatranu prakticky ihned, to vše umož-
ní okamžitě začít s operací a umožní i provedení opera-
cí, které nelze naplánovat a je nutné pacienta operovat 
akutně, tak jako je tomu v případě transplantace jater.

Odkaz na článek online:
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=90&pid=1127
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