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Souhrn

Přes mohutný rozvoj medicíny založené na důkazech čelíme (a budeme čelit) v klinické praxi často specific-
kým případům, na které se nevztahují data z velkých studií, resp. nám úplně chybí doporučení, jak postu-
povat. Jsme tedy nuceni improvizovat a individualizovat diagnostické i terapeutické postupy. V kazuistice 
popisujeme případ využití kombinovaného přístupu implantace okluderu ouška levé síně a antikoagulační 
léčby dabigatranem v sekundární prevenci cévní mozkové příhody u extrémně rizikového pacienta. Součas-
ně dokumentujeme efektivnost i bezpečnost tohoto „individualizovaného“ přístupu.  

© 2020, ČKS.

AbStrAct

In spite of the powerful development of evidence-based medicine, in clinical practice we face (and will face) 
specific cases that are not covered by results of medical research, so we lack the recommendations on how to 
proceed. therefore we are forced to improvise and individualize both diagnostic and therapeutic procedu-
res. In the case report we describe the use of a combined approach of occlusion of the left atrial appendage 
and anti-coagulation treatment with dabigatran in secondary stroke prevention of the extremely risky pa- 
tient. We also document the effectiveness and safety of this “individualized” approach.
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Popis případu

Pacient je 67letý muž, nekuřák, po non-Q infarktu myokardu 
v roce 1992, diabetik 2. typu s dyslipidemií, hypertenzí, perma-
nentní fibrilací síní (skóre chA

2
DS

2
-VASc 7), po opakovaných 

ischemických cévních mozkových příhodách (cMP) v únoru 
a červenci 2014, trvale antikoagulován warfarinem. V lednu 
2017 byl hospitalizován pro třetí recidivu ischemické cMP při 
účinné antikoagulační léčbě (Inr 2,3). Warfarin byl vysazen, 
s ohledem na polypragmazii a přání pacienta užívat lék jed-
nou denně byl indikován rivaroxaban 20 mg/den. Pacient uží-
val ještě losartan, hydrochlorothiazid, metoprolol Sr, amlodi-
pin, atorvastatin, glymepirid, alogliptin a metformin.

Do naší ambulance byl odeslán v prosinci 2017 po již 
v pořadí čtvrté cMP. na výpočetní tomografii mozku byl 
obraz postischemicko-degenerativních vícečetných hypo-
denzit bílé hmoty. Duplexní ultrazvukové vyšetření ne-
zobrazilo významné stenózy magistrálních mozkových 

tepen. Etiologie byla hodnocena jako kardioembolizační, 
terapie byla ponechána beze změny. 

Při vyšetření byl pacient bez významnějšího neurologic-
kého deficitu, normotenzní, na ekg byla přítomna eufrek- 
venční fibrilace síní, echokardiograficky dilatace levé 
síně, mírná hypertrofie levé komory s ejekční frakcí 50 %. 
hodnota LDL-cholesterolu činila 1,58 mmol/l, glykovaný 
hemoglobin 48 mmol/l. transezofageální echokardiogra-
fické vyšetření (tEE) prokázalo spontánní echokontrast 
v levé síni a trombus v oušku velikosti 5 × 8 mm. rivaro-
xaban byl vysazen a pacient byl přeléčen nízkomolekulár-
ním heparinem, kontrolní tEE po dvouměsíční léčbě byla 
negativní. následně jsme zahájili terapii dabigatranem 
v dávce 2× 150 mg a stav pacienta byl konzultován ve fa-
kultní nemocnici, kde byla v rámci sekundární prevence 
jako přídatná terapie provedena implantace okluderu 
Watchman. Výkon proběhl bez komplikací v dubnu 2018. 
Při kontrolním tEE o půl roku později jsme dokumentovali 
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dobrou pozici a funkci okluderu. V současné době pacient 
pokračuje v antikoagulační léčbě dabigatranem a je bez 
dalších klinických příhod. 

Diskuse  

Antikoagulační léčba je dle doporučení Evropské kardiolo-
gické společnosti (ESc) indikována u vhodných pacientů při 
skóre chA

2
DS

2
-VASc ≥ 2 u mužů a ≥ 3 u žen, preferenčně 

s využitím nových perorálních antikoagulancií (noAc) ve 
třídě IA, a to i v sekundární prevenci (Ib).1 V podmínkách 
českého zdravotnictví je dosud využití noAc často limito-
váno úhradou, stanovenou plátci zdravotní péče. Jednou 
z uznávaných indikací k úhradě je výskyt ischemické pří-
hody při dobře vedené antikoagulační léčbě warfarinem.2

Ve studii rELY  byla jako  u jediného noAc prokázána 
superiorita dabigatranu 300 mg/den ve srovnání s užívá-
ním warfarinu v prevenci ischemické cMP, se snížením 
relativního rizika o 34 % (což bylo  statisticky význam-
né), a to bez signifikantního rozdílu ve výskytu závažných 
krvácení.3 V subanalýze studie u pacientů v sekundární 
prevenci sice nebyla prokázána statisticky významná re-
dukce počtu nových příhod, trend byl ale příznivější pro 
dabigatran.4 navíc byl dabigatran výhodnější ve snížení 
počtu intrakraniálních krvácení/rok, a to pro obě dávky. 

Implantace okluderu může být dle doporučení ESc zvážena  
u pacientů s kontraindikací antikoagulační léčby (IIb).1 Pro vyu-
žití okluderu u pacientů s výskytem cMP při řádně vedené anti-
koagulační léčbě v současné době jednoznačná evidence chybí. 
Studie PrEVAIL a ProtEct AF ukázaly, že implantace oklude-
ru Watchman byla noniferiorní ve srovnání s warfarinem při 
prevenci ischemické cMP u pacientů se středním rizikem. Po-
dle mezinárodního multicentrického registru EWoLutIon je 
úspěšnost implantace až 98 % s asi 4% výskytem komplikací 
při 30denním sledování.5 V tomto registru zahrnujícím 1 027 
prospektivně sledovaných pacientů s vysokým rizikem cMP po 
implantaci okluderu Watchman užívalo 60 % pacientů duální 
protidestičkovou léčbu (DAPt), 16 % warfarin, 6 % samostat-
nou antiagregační léčbu a 11 % noAc. V poslední skupině 
byl zároveň pozorován nejnižší výskyt krvácivých komplikací 
a srovnatelný výskyt trombóz na okluderu.   

Závěr

V našem případě konkrétního, vysoce rizikového pacienta 
s permanentní fibrilací síní byla tedy efektivní farmakote-

rapie posílena přídatnou terapií v podobě okluze ouška 
levé síně, což zabránilo až dosud dalším recidivám klinic-
kých příhod. 

Výše popisovaná kazuistika tak dokumentuje úspěš-
nost a bezpečnost – z pohledu medicíny založené na 
důkazech zatím „off label“ – kombinovaného postupu, 
využívajícího kombinace moderní a vysoce účinné anti-
koagulační léčby dabigatranem s uzávěrem ouška levé 
síně implantací mechanického okluderu Watchman, a to 
v rámci sekundární prevence u pacienta, u něhož došlo 
k opakovanému výskytu cMP i přes účinnou antikoagu-
lační léčbu warfarinem, resp. rivaroxabanem. 
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rukopis dosud nebyl publikován v tištěné nebo elektro-
nické podobě a není posuzován k publikování v jiném tiš-
těném nebo elektronickém médiu.

Prohlášení autora o etických aspektech publikace
Popisovaná práce byla provedena v souladu s Etickým kó-
dem Světové lékařské asociace (World Medical Associa- 
tion) (helsinská deklarace).

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=127&pid=1354

Literatura
 1. P. Kirchhof, S. benussi, D. Kotecha, et al., 2016 ESc Guidelines 

for the management of atrial fibrillation developed in 
collaboration with EActS, European heart Journal 37 (2016) 
2893–2962.

 2. www.vzp.cz – Shrnující zápis z jednání mezi zástupci VZP 
Čr, České kardiologické společnosti, České internistické 
společnosti, České neurologické společnosti, Sdružení 
ambulantních specialistů a České společnosti pro trombózu 
a hemostázu – k 6. 2. 2018

 3. S.J. connolly, M.D. Ezekowitz, S. Yusuf, et al., rE-LY Steering 
committee and Investigators. Dabigatran versus warfarin 
in patients with atrial fibrillation, new England Journal of 
Medicine 361 (2009) 1139–1151.

 4. h. Diener, S. connolly, M. Ezekowitz, et al., Dabigatran 
compared with warfarin in patients with atrial fibrilation and 
previous transient ischemic attack or stroke: a subgroup analysis 
of the rE-LY trial, Lancet neurology 39 (2010) 503–511.

 5. L.V. boersma, b. Schmidt, t.r. betts, et al., EWoLutIon 
investigators, Implant success and safety of left atrial 
appendage closure with the WAtchMAn device: 
periprocedural outcomes from EWoLutIon registry, European 
heart Journal 37 (2016) 2465–2474.

CurriCuLuM vitae 
MuDr. Miroslav Bambuch v roce 2003 ukončil studium všeobecného 
lékařství na LF Mu v brně. V roce 2010 složil atestaci z vnitřního 
lékařství, v roce 2015 atestaci z kardiologie. Je členem ČKS. V roce 
2016 získal licenci z transezofageální echokardiografie a licenci 
z elektrofyziologie – diagnostické části. 
V letech 2003–2008 pracoval na Interním oddělení nemocnice 
boskovice s.r.o., v letech 2008–2015 na Interní klinice Krajské 
nemocnice tomáše bati ve Zlíně, od roku 2015 dosud působí na 
Kardiologickém oddělení Krajské nemocnice tomáše bati ve Zlíně a od 
roku 2016 dosud má kardiologickou ambulanci v rámci Lunacor s.r.o., 
pracoviště otrokovice.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=127&pid=1354
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=127&pid=1354


Cor et Vasa Case reports 

Jsou lékové interakce dabigatranu problém?

Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Petra Richterová,  
Barbora Dluhošová, David Buffa

Klinika hematoonkologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa pro korespondenci: MUDr. Jaromír, Gumulec, Klinika hematoonkologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocive Ostrava,  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba, e-mail: jaromir.gumulec@fno.cz 

Tento článek prosím citujte takto: J. Gumulec, Z. Kořístek, M. Navrátil, et al., Jsou lékové interakce dabigatranu problém?, Cor et Vasa Case Reports 3 (Suppl.) (2020) e4–e7.

Souhrn

V článku popisujeme kazuistiku 68leté pacientky s akutní myeloidní leukemií M2 podle FAB (Francouzsko-
-americko-britské) klasifikace, jejíž stav byl komplikován hlubokou žilní trombózou mimo jiné léčenou da-
bigatranem s ohledem na známé lékové interakce (tacrolimus 2× 0,5 mg/den). Změna antikoagulancia byla 
doprovázena očekávaným prodloužením trombinového času, mírným zvýšením aktivovaného parciálního 
tromboplastinového času a protrombinového času bez příznaků krvácení. navzdory imunosupresivní terapii 
se vyvinula kožní forma štěpu proti hostiteli, a proto byla dávka imunosupresiva zvýšena (tacrolimus 2× 
1 mg/den) a pro vysoké riziko infekce byla posílena antimikrobiální profylaxe (posaconazol 300 mg den-
ně, sulfamethoxazol/trimethoprim a valaciclovir). Zvýšení dávky tacrolimu a zahájení léčby posaconazolem 
(perorálně užívaným ráno a večer spolu s tabletami dabigatranu) bylo během prvních 24 hodin následo-
váno prudkým prodloužením protrombinového času, aktivovaného parciálního tromboplastinového času 
a výrazným prodloužením času ředěného trombinového testu. V době eskalace antikoagulačního účinku se 
neobjevily žádné příznaky krvácení. Koagulační testy, včetně trombinového času, se vrátily do referenčního 
rozmezí 117 hodin po poslední dávce dabigatranu (i přes normální funkci ledvin). Dvacet jedna hodin po 
poslední dávce dabigatranu byla podle výsledků laboratorního sledování znovu zahájena tromboprofylaxe 
s nadroparinem 2× 0,3 ml v postupně se zvyšující dávce na 2× 0,6 ml. 
Závěr: Farmakokinetické interakce dabigatranu s jinými léky mohou být problémem, pokud nejsou brány 
v úvahu. Pokud nelze zabránit kombinaci dabigatranu s léky se známou interakcí, je nutné pečlivé klinické 
a laboratorní sledování.

© 2020, ČKS.

ABStrAct

here we describe a case report of 68-year-old patient with an M2 acute myeloid leukaemia according to 
FAB classification, whose condition was further complicated by deep venous thrombosis and among other 
things treated with dabigatran with respect to known drug interaction (tacrolimus 2× 0.5 mg/day). Antico-
agulant replacement was accompanied with the expected increase of thrombin time and the slight increase 
of activated partial thromboplastin time and prothrombin time without bleeding symptoms. Despite immu-
nosuppressive therapy the skin form of the graft versus host disease has developed and therefore the dose 
of immunosuppressant was increased (tacrolimus 2×1 mg/day) and for high risk of infection antimicrobial 
prophylaxis was enhanced (posaconazole 300 mg per day, sulfamethoxazole/trimethoprim and valaciclovir). 
Increasing of the tacrolimus dose and starting treatment with posaconazole (both taken orally in the mor-
ning and evening with dabigatran tablets) were over nearly 24 hours followed by a sharp prolongation of 
prothrombin time, activated partial thromboplastin time and a marked increase in dilute thrombin time. 
no bleeding symptoms have occurred at the time of the escalating anticoagulant effect. coagulation tests, 
including thrombin time, have returned to the reference range 117 hours after the last dabigatran dose 
(despite normal renal function). twenty-one hours after the last dose of dabigatran, thromboprophylaxis 
with nadroparin 2× 0.3 mL was restarted in a gradually increased dose to 2× 0.6 mL according to laboratory 
monitoring results. 
Conclusion: Pharmacokinetic interactions of dabigatran with other drugs may be a problem if they are not 
considered. If the combination of dabigatran with drugs of known interactions cannot be avoided, close 
clinical and laboratory monitoring is necessary.

Klíčová slova: 
Dabigatran 
hluboká žilní trombóza 
Lékové interakce 
Posaconazol 
tacrolimus 
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Popis případu

osmašedesátiletá žena s akutní myeloidní leukemií M2 
dle FAB, lékařka, byla dva měsíce po haploidentické alo-
genní transplantaci kostní dřeně hospitalizována na JIP 
naší kliniky pro celkové zhoršení stavu při klostridiové 
kolitidě. Počátkem ledna 2019 se stav pacientky kompli-
koval rozvojem femoropopliteální a bércové flebotrom-
bózy vpravo a popliteální a bércové flebotrombózy vlevo 
– nepochybně následek upoutání seniorky se závažným 
onemocněním s akutní střevní infekcí, s nedostatečnou 
hydratací, s protrombotickou farmakoterapií (mj. udr-
žovací methylprednisolon 8 mg/den), s nejistým podílem 
diskrétní potransplantační trombotické mikroangiopatie 
a s omezenými možnostmi tromboprofylaxe (trombocy-
topenie kolísající v rozmezí 23 až 36 × 109/l a hypofibri-
nogenemie mezi 0,37 až 1,37 g/l s kožními krvácivými 
projevy) na lůžko. Pro riziko závažných hemoragických 
komplikací byla po substituci fibrinogenu zahájena anti-
trombotická léčba opatrně kontinuální i.v. infuzí nadro-

parinu. Iniciálně dostávala při tělesné hmotnosti kolem 
50 kg 0,4 až 0,6 ml v 50 ml F1/1 rychlostí 2,1 ml/h, od 
18. dne léčby byl nadroparin podáván podkožně dvakrát 
denně v dávce 0,3 ml, později 0,6 ml. Inhibiční aktivita 
nadroparinu se při posledním dávkování pohybovala ko-
lem hodnoty 0,83 anti-Xa j./ml. Přechodně bylo nutné 
pokračovat v podávání profylaktických transfuzí destič-
kových přípravků v závislosti na aktuálním počtu desti-
ček s cílem udržet počet destiček nad 40 × 109/l, opako-
vaná substituce fibrinogenu již nebyla nutná.

Další vývoj zdravotního stavu komplikovalo kromě zá-
važných infekčních komplikací včetně reaktivace cytome-
galovirové infekce především depresivní ladění pacientky 
výrazně omezující rehabilitaci s celou řadou somatických 
konsekvencí. Ve snaze omezit počet parenterálně podá-
vaných léků, povzbudit a motivovat pacientku k aktiv-
ní rehabilitaci a ke zlepšení fyzické i psychické kondice 
jsme po 50 dnech terapie žilní trombózy nadroparinem 
rozhodli o převedení na perorální léčbu dabigatranem 
v dávce 2× 110 mg/den s respektem ke známým lékovým 
interakcím (tacrolimus 2× 0,5 mg/den). Dabigatran jsme 
před ostatními novými antikoagulancii preferovali pro 
následující skutečnosti: 

–  inhibuje i aktivní trombin vázaný na fibrin v prostředí 
trombu,1,2 

–  při podávání dvakrát denně je jeho efekt rovnoměr-
něji rozdělen během celého dne, 

–  farmakokinetické interakce s jinými léky jsou omeze-
ny na vstřebávání ve střevě,3 

–  pro dostupnost rychle působícího antidota v případě 
závažného krvácení. 

Použití léčiva vylučovaného především ledvinami 
umožnily i normální funkce ledvin (viz obr. 1 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=126&pid=1354&file=899). Převedení na warfarin by 
pro pacientku v aktuálním stavu výhodné nebylo. Změna 
antitrombotika byla provázena očekávaným prodlouže-
ním trombinového času (poměr tt) a mírným prodlouže-
ním aktivovaného parciálního tromboplastinového času 
(poměr APtt) a protrombinového času (poměr Pt) bez 
krvácivých projevů (viz obr. 2 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=126&pi-
d=1354&file=900).

Se záměrem intenzivní rehabilitace byla pacientka 
přeložena na rehabilitační oddělení. Přes změnu pro-
středí došlo po dvou dnech rehabilitace k prohloubení 
deprese, a navíc se objevily bolesti břicha a kožní exan-
tém provázaný subfebriliemi. Pacientka se vrátila zpět 
na naši kliniku. Příčinou progredujícího kožního exan-
tému byla kožní forma reakce štěpu proti hostiteli, což 
vynutilo zvýšení denní dávky tacrolimu (2× 1 mg/den). 
K dosavadní antimikrobiální profylaxi (sulfamethoxazol/
trimethoprim a valaciclovir) u významně imunokompro-
mitované pacientky byl přidán posaconazol v dávce 300 
mg/den.

Zvýšení dávky tacrolimu a zahájení léčby posaconazo-
lem (oba podávány perorálně ráno a večer společně s tab-
letami dabigatranu) bylo během takřka 24 hodin následo-
váno prudkým prodloužením Pt a APtt (viz obr. 2 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=126&pid=1354&file=900) a výrazným prodlou-
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Obr. 2 – Dynamika změn poměru PT, poměru APTT, poměru TT 
a koncentrace fibrinogenu během současného podávání dabigat-
ranu (od 2. 3. 2019 2× 110 mg/den), tacrolimu (dlouhodobě 2× 0,5 
mg/den, od 13. 3. 2019 2× 1 mg/den) a posaconazolu (od 12. 3. 2019 
300 mg/den)

Obr. 1 – Dynamika změn glomerulární filtrace během současného 
podávání dabigatranu (od 2. 3. 2019 2× 110 mg/den), tacrolimu 
(dlouhodobě 2× 0,5 mg/den, od 13. 3. 2019 2× 1 mg/den) a posaco-
nazolu (od 12. 3. 2019 300 mg/den)
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žením dilutovaného trombinového času. hodnoty tohoto 
testu (hemoclot®) byly v době maximálního prodloužení 
Pt a APtt více než 523 µg/l a 21 hodin po poslední dávce 
dabigatranu 459 µg/l (obvyklé rozmezí v době očekávané 
vrcholové koncentrace 2 až 4 hodiny po užití dabigatra-
nu 110 mg je 126 [85 až 200] µg/l a v době očekávaného 
minima 12 hodin po poslední dávce 65 [43 až 102] µg/l).4 
V době vystupňovaného účinku antikoagulancia se neob-
jevily žádné krvácivé projevy. Koagulační časy včetně po-
měru tt se i při normální funkci ledvin vrátily do referenč-
ního rozmezí teprve po 117 hodinách od poslední dávky 
dabigatranu. Dvacet jedna hodin po poslední dávce da-
bigatranu byla restartována tromboprofylaxe nadropari-
nem 2× 0,3 ml s postupným zvyšováním dávky na 2× 0,6 
ml podle výsledků laboratorního monitorování.

Proč je tato kazuistika zajímavá?

Po letitých zkušenostech s mnohočetnými a často se ob-
jevujícími lékovými (a potravinovými) interakcemi warfa-
rinu může lékař v klinické praxi nabýt mylného dojmu, 
že u tzv. nových antikoagulancií nemusí tento problém 
řešit vůbec. Kombinace dabigatranu s tacrolimem a posa-
conazolem popisovaná v tomto případě jistě není všední, 
existují ale jiné rutinně používané léky, které mohou vést 
ke srovnatelným interakcím.

Diskuse

Po perorálním podání dabigatran etexilátu se z celkové 
dávky vstřebává 6 až 7 %. Vstřebávání mírně snižuje sou-
časné podávání inhibitorů protonové pumpy, což však 
neovlivňuje jeho antikoagulační účinek.5 Dabigatran 
etexilát (ne aktivní metabolit dabigatran) je substrátem 
P-glykoproteinu (P-gp) a na rozdíl od ostatních perorál-
ních antikoagulancií není biotransformace dabigatranu 
závislá na cytochromu P450.3 Současné podávání dabi-
gatran etexilátu s inhibitory P-gp (silným inhibitorem 
P-gp je mj. tacrolimus, středně silným mj. posaconazol) 
vede ke zvýšení expozice dabigatranu spojeného se zvý-
šením rizika krvácivých komplikací a je považováno za 
kontraindikované.3,6 Z publikovaných informací vyplývá, 
že k lékovým interakcím dabigatranu s inhibitory P-gp 
dochází výhradně při procesu vstřebávání, že inhibice 
P-gp ve střevě je relativně krátkodobá (trvá pouze ně-
kolik hodin) a že závažnost lékové interakce se může 
měnit podle použité lékové formy (např. přípravky ve-
rapamilu s okamžitým uvolňováním léčivé látky zvýšují 
plochu pod křivkou dabigatranu o 150 %, retardované 
formy o 70 %)3,5 a podle časových odstupů podávání 
obou interagujících léčiv (dabigatran etexilát je po dvou 
hodinách kompletně resorbován a podání verapamilu 
s takovým odstupem zvýší plochu pod křivkou dabigat-
ranu jen o 20 % bez zásadního vlivu na jeho maximální 
plazmatickou koncentraci).3,5 Časově omezená interakce 
na úrovni dostupnosti dabigatran etexilátu je patrně pří-
činou toho, že v uSA není, na rozdíl od Evropy, podává-
ní dabigatranu se silnými inhibitory P-gp považováno za 
kontraindikované pod podmínkou, že se jedná o pacien-
ty s normální funkcí ledvin.3

Dle aktuální české verze SPc přípravku Pradaxa je 
kontraindikována současná léčba vyjmenovanými sil-
nými inhibitory P-gp (systémově podávaný ketocona-
zol, cyklosporin, itraconazol a dronedaron), a není-li 
specificky popsáno, je při současném podávání da-
bigatranu se silnými inhibitory P-gp nutné pacienta 
pečlivě klinicky sledovat. Z tohoto důvodu, a proto-
že dabigatran etexilát dosud nebyl klinicky studován 
ani s tacrolimem, ani s posaconazolem, bylo důsledné 
klinické a laboratorní monitorování prováděno v po-
pisovaném případě jak v době současného podávání 
dabigatranu 2x 110 mg/den s nízkou dávkou tacroli-
mu (2× 0,5 mg/den), tak po zvýšení dávky tacrolimu 
na dvojnásobek, resp. po přidání posaconazolu (viz 
obr. 2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=126&pid=1354&file=900). 
Jak je uvedeno výše a jak vyplývá z obrázku 2, došlo 
při kombinaci dabigatran 220 mg/den a tacrolimus  
1 mg/den k významnému zvýšení poměru tt (obvyklé 
i u monoterapie dabigatranem) a k mírnému zvýšení 
hodnot poměru Pt a poměru APtt. teprve vyšší dáv-
ka tacrolimu a přidání posaconazolu výrazně zvýšily 
poměr Pt, poměr APtt a dilutovaný trombinový čas, 
vše naštěstí bez krvácivých komplikací. Bohužel jsme 
nevyužili možnost podávat inhibitory P-gp dvě hodiny 
po podání dabigatran etexilátu, kdy by mělo docházet 
k méně významnému zvýšení resorpce dabigatranu, 
a získat tak další užitečnou zkušenost.

Závěry

Z uvedeného vyplývá, že farmakokinetické interakce da-
bigatranu s jinými léky mohou být problém, pokud se na 
ně nemyslí. Dobré je vědět, že jsou omezeny pouze na 
vstřebávání ve střevě a že na rozdíl od ostatních perorál-
ních antikoagulancií není biotransformace dabigatranu 
závislá na cytochromu P450.3 

Pokud se kombinaci se známou interakcí nelze vy-
hnout, je nezbytné pečlivé klinické i laboratorní mo-
nitorování. V případě dabigatranu nejméně parametry 
funkce ledvin, poměr Pt a poměr APtt, v ideálním pří-
padě i hemoclot® (trombinový čas je pro tento účel ne-
užitečný, protože je neměřitelně prodloužený i v mo-
noterapii pacientů s normální funkcí ledvin). u pacientů 
léčených xabany kromě základních testů i anti-Xa ka-
librovaných na použité antikoagulans s respektem ke 
skutečnosti, že bezpečné terapeutické rozmezí anti-Xa 
neznáme.

Farmakodynamické interakce nových antikoagulancií 
včetně dabigatranu, tzn. interakce na úrovni antitrombo-
tického efektu (jiná antikoagulancia, protidestičkové léky 
et cetera) jsou natolik zřejmé, že v klinické praxi problé-
mem nebývají.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=126&pid=1354

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=126&pid=1354&file=900
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=126&pid=1354&file=900
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=126&pid=1354
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=126&pid=1354


J. Gumulec et al. 7

Literatura
 1. J.I. Weitz, M. hudoba, D. Massel, et al., clot-bound thrombin 

is protected from inhibition by heparin-antithrombin III but 
is susceptible to inactivation by antithrombin III-independent 
inhibitors. Journal of clinical Investigation 86 (1990) 385–391.

 2. J.I. Weitz, , B. Leslie, M. hudoba, thrombin binds to 
soluble fibrin degradation products where it is protected 
from inhibition by heparin-antithrombin but susceptible 
to inactivation by antithrombin-independent inhibitors, 
circulation 97 (1998) 544–552.

 3. J.B. Suchopár, Perorální antikoagulancia, jejich lékové 
interakce a dávkování u pacientů s fibrilací síní. remedia 2 
(2015) 118-126.

CuRRiCuLuM viTAe 
MuDr. Jaromír Gumulec v letech 1989 až 1995 pracoval jako sekundární lékař na Interním oddělení, 
resp. hematologicko-transfuzním oddělení nemocnice s poliklinikou v novém Jičíně pod vedením 
primáře MuDr. Slavomíra Břečky, resp. primářky MuDr. Jiřiny Kováčové. V období let 1996 až 2007 
primář oddělení klinické hematologie onkologického centra J. G. Mendela v novém Jičíně. od roku 
2007 do prosince 2012 přednosta Ústavu klinické hematologie Fn ostrava. od konce roku 2012 
doposud zástupce přednosty Kliniky hematoonkologie Fno, prof. MuDr. romana hájka, cSc. od 
doby působení na Interním oddělení novojičínské nemocnice doposud je jeho dominantní oblastí 
zájmu problematika hemostázy a trombózy, řadu let pod laskavým odborným vedením prof. MuDr. 
Miroslava Penky, cSc. Autor článků, přednášek a spoluautor doporučených postupů a knih. hlavní 
řešitel projektu centra pro trombotické mikroangiopatie ostrava. Již 26 let předsedou vědeckého 
a organizačního výboru tradiční konference Pařízkovy dny. Člen výboru České společnosti pro 
trombózu a hemostázu ČLS JEP a Společnosti pro imunitní cytopenie.

 4. J. Kvasnicka, M. Penka, J. Kvasnička, et al., [Guidelines of 
czech Association for thrombosis and haemostasis of the 
czech Medical Association of J. E. Purkyne for safety treatment 
with new oral anticoagulants (noAc) - dabigatran etexilate, 
apixaban and rivaroxaban], Vnitřní lékařství 61 (2015) 537–546.

 5. K.h. Liesenfeld, et al., Population pharmacokinetic analysis of 
the oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate in patients 
with non-valvular atrial fibrillation from the rE-LY trial, 
Journal of thrombosis and haemostasis 9 (2011) 2168–2175.

 6. J. Vlček, E. topinková, D. Ficková, role P-glykoproteinového 
transportu v klinicky významných lékových interakcích, 
remedia 3 (2002) 207–213.



Cor et Vasa Case reports 

Pacient s trombohemoragickým rizikem –  
volba antikoagulancia

Jana Hirmerová

II. interní klinika, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, Biomedicínské centrum,  
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy

Adresa pro korespondenci: Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., II. interní klinika, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, 
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy, E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, e-mail: HIRMEROVA@fnplzen.cz

Tento článek prosím citujte takto: J. Hirmerová, Pacient s trombohemoragickým rizikem – volba antikoagulancia, Cor et Vasa Case Reports 3 (Suppl.) (2020) e8–e10.

Souhrn

Šestasedmdesátiletý pacient, dlouhodobě v péči cévní ambulance, při kontrole v říjnu 2017 přichází s žádostí 
o změnu antikoagulační terapie. 
od roku 2006 byl léčen warfarinem pro recidivující tromboembolickou nemoc (TEn) – trombózy hlubokých 
i povrchových žil dolních končetin, trombóza splanchnických žil, v roce 2015 navíc zjištěna fibrilace síní. Dlou-
hodobě se dařilo udržet mezinárodní normalizovaný poměr (Inr) v terapeutickém rozmezí. 
V září 2017 vyšetřen pro neurologické symptomy, na CT popsán objemný chronický subdurální hematom 
oboustranně. Provedena trepanace, evakuace hematomů, zevní spádová drenáž. Po operaci užíval nízko-
molekulární heparin v nižší profylaktické dávce, s odstupem týdne bylo doporučeno obnovení léčby warfari-
nem. Pacient má však obavy z recidivy závažného krvácení. Po domluvě s nemocným a jeho rodinou zvolen 
k další antikoagulační léčbě dabigatran v dávce 110 mg 1-0-1; roli při rozhodování hrála známá data o účin-
nosti dabigatranu u pacientů s fibrilací síní i s recidivující TEn, o redukci rizika intrakraniální hemoragie ve 
srovnání s warfarinem i existence přímého antidota.

© 2020, ČKS.

AbSTrACT 

A 76-year-old patient, long-term followed-up in a vascular outpatient clinic, comes in october 2017 to con-
sult a possibility of changing current anticoagulant therapy. 
Since 2006, he has been on warfarin for recurrent venous thromboembolism (VTE) – thromboses of deep and 
superficial veins of the legs, thrombosis of splanchnic veins, and, moreover, in 2015 atrial fibrillation was 
registered. In the long term, we managed to keep the Inr within the therapeutic range. 
In September 2017, he was examined for neurological symptoms and CT scan showed voluminous suba-
cute subdural haematoma bilaterally. Trepanation, haematoma evacuation and external drainage were 
performed. After the surgery, he was administered low-molecular-weight heparin at a lower prophylactic 
dose; the neurosurgeons recommended restarting warfarin in one week. however, the patient is con-
cerned about recurrence of severe bleeding. After discussion with the patient and his family, we chose 
dabigatran 110 mg bid for long-term anticoagulation treatment; known data on the efficacy of dabigat-
ran in patients with atrial fibrillation as well as in secondary VTE prophylaxis, the reduction of the risk of 
intracranial haemorrhage compared to warfarin, and the existence of a specific antidote played a role in 
our decision-making.

Klíčová slova:
Antidotum 
Antikoagulační léčba
Fibrilace síní 
Krvácení 
Žilní tromboembolismus 

Keywords: 
Anticoagulant therapy 
Antidote 
Atrial fibrillation
bleeding 
Venous thromboembolism
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Popis případu

Pacient: muž, 76 let

Anamnéza
Rodinná anamnéza
nepříliš významná – bez výskytu TEn; matka měla diabe-
tes mellitus a zemřela na infarkt myokardu v 78 letech; 
bratr zemřel na karcinom pankreatu.

Sociální a pracovní anamnéza
Žije s manželkou, má dobré rodinné zázemí.
Důchodce, dříve stavební technik.

Osobní anamnéza
•	 V roce 1978 hluboká žilní trombóza pravé dolní kon-

četiny, bez provokujícího faktoru.
•	 opakované trombózy povrchových žil dolních končetin.
•	 V roce 2006 trombóza portální a horní mezenterické 

žíly (neprokázána lokální příčina ani případné mye- 
loproliferativní onemocnění), léčen nízkomolekulár-
ním heparinem s převodem na warfarin. 

•	 Poté sledován v ambulanci pro nemoci cév a trom-
bózu; zjištěn trombofilní stav – mutace v genu pro 
protrombin G20210A v heterozygotním stavu, rovněž 
opakovaně zjištěna velmi vysoká hodnota koagulač-
ního faktoru VIII. Pokračováno v léčbě warfarinem, 
Inr dlouhodobě stabilní a zpravidla v terapeutickém 
rozmezí. na kontrolním sonografickém vyšetření 
známky rekanalizace portální žíly a její kavernózní 
přestavby.

•	 Později též zjištěna arteriální hypertenze a diabetes 
mellitus 2. typu.

•	 V roce 2014 prvozáchyt fibrilace síní, pokus o elektric-
kou kardioverzi neúspěšný, později farmakologická 
resinuzace amiodaronem. V roce 2015 recidiva fibri-
lace síní s rychlou komorovou odpovědí, hospitalizo-
ván pro kardiální dekompenzaci, upravena farmako-
terapie, stále pokračováno ve warfarinizaci.

Nynější onemocnění
•	 V září 2017 vyšetřen pro neurologické symptomy (sta-

vy zmatenosti, zpomalené psychomotorické tempo, 
zhoršená kvalita chůze, mírná levostranná hemiparé-
za, fatická porucha, dysartrie), na CT popsán objemný 
chronický subdurální hematom oboustranně. K této 
příhodě došlo při Inr 2,9. 

•	 na neurochirurgii provedena trepanace, evakuace 
hematomů, zevní spádová drenáž bilaterálně. Při di-
misi neurochirurgy doporučeno zatím užívat nízko-
molekulární heparin v nižší profylaktické dávce, s od-
stupem týdne obnovit léčbu warfarinem.

•	 Pacient při kontrole v ambulanci pro nemoci cév 
a trombózu v říjnu 2017 konzultuje možnost změny 
antikoagulační terapie, vyjadřuje obavy z recidivy 
závažného krvácení při obnovení léčby warfarinem. 
Zvolena léčba dabigatranem, vzhledem k riziku krvá-
cení v dávce redukované – 110 mg 1-0-1.

Pozadí
•	 u pacientů, u nichž je potenciálně indikována antiko-

agulační léčba, je nutné zhodnotit nejen riziko trom-
boembolických, ale i krvácivých komplikací.

•	 Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií a její vý-
skyt stoupá s věkem (v osmém až devátém decenniu 
dosahuje více než 10 %). riziko kardioembolizač-
ní cévní mozkové příhody se specifikuje dle skóre  
ChA

2
DS

2
-VASc.

•	 Žilní TEn je třetím nejčastějším kardiovaskulárním 
onemocněním, udává se roční incidence 160 pří-
padů/100 000 osob, výskyt rovněž stoupá s věkem. 
riziko recidivy je vyšší u neprovokovaných příhod 
a u mužů.

•	 Trombóza splanchnických žil patří naopak mezi vzác-
ná onemocnění, s roční incidencí dle literatury 0,27–
0,70 případů/100 000  jedinců. 

•	 Mutace v genu pro protrombin v heterozygotním 
stavu je poměrně běžnou trombofilií, prevalence 
v obecné populaci je 2 %. 

•	 Kombinace všech uvedených faktorů jistě znamená 
výrazně zvýšené riziko tromboembolických kompli-
kací.

•	 u pacientů s TEn jsou za prediktory rizika krváce-
ní považovány anémie, vyšší věk, chronická renální 
insuficience, současné užívání antiagregační léčby 
a anamnéza závažného krvácení. Jsou-li přítomny ≥ 2 
z těchto faktorů, lze očekávat vysoké riziko krvácení 
při antikoagulační léčbě. 

•	 u nemocných s fibrilací síní se riziko krvácení vyhod-
nocuje podle skóre hAS-bLED (špatně kontrolovaná 
hypertenze – 1 bod, renální insuficience – 1 bod, 
předchozí cévní mozková příhoda – 1 bod, předchozí 
krvácení – 1 bod, kolísavé Inr – 1 bod, věk nad 65 let 
– 1 bod, abúzus alkoholu, drog či užívání léků zvyšují-
cích riziko krvácení – 1 bod; součet ≥ 3 body odpovídá 
vysokému riziku krvácení).

•	 Výskyt intrakraniálního krvácení při perorální anti-
koagulační léčbě je 0,3–0,6 %/rok, z toho subdurální 
krvácení tvoří 13–45 %.

někteří pacienti mají riziko jak trombotické, tak hemo-
ragické. Volba antikoagulační léčby je pak velmi složitou 
otázkou a je třeba vycházet z dostupných dat o účinnosti 
a bezpečnosti jednotlivých antikoagulancií.

Diferenciální diagnostika
u pacienta došlo v září 2017 k vývoji neurologických 
symptomů, budících v první řadě podezření na cévní 
mozkovou příhodu. Zásadní je rozlišení mezi příhodou 
ischemickou a hemoragickou. u dlouhodobě účinně war-
farinizovaného nemocného se jako pravděpodobnější 
jeví příhoda hemoragická. bylo provedeno akutní CT, to 
potvrdilo subdurální krvácení.

Medikace v současné době: Pradaxa 110 mg 1-0-1, ri-
vocor 10 mg ½-0-0, Cordarone 200 mg 1-0-0 , Prestarium 
neo 5 mg 1-0-1, Glucophage Xr 500 mg 0-0-1, Detralex 
2-0-0, Kapidin 10 mg 1-0-0.

Následné sledování
nemocný je dosud pravidelně sledován jak v ambulanci 
pro nemoci cév a trombózu, tak i v kardiologické ambu-
lanci. Laboratorní kontroly jsou prováděny v intervalu 
šesti měsíců a zahrnují krevní obraz, jaterní, renální a ko-
agulační testy. renální testy jsou opakovaně v rozmezí 
normy. Pacient dlouhodobě bez krvácivých projevů, bez 
neurologické symptomatologie, bez známek srdečního 
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selhávání či známek recidivy TEn, s dobrou kontrolou frek- 
vence při permanentní fibrilaci síní. 

V únoru 2019 plánovaně provedena operace supraum-
bilikální hernie s krátkým přerušením léčby dabigatra-
nem, výkon i pooperační období bez komplikací.

Diskuse

Pacient jednoznačně indikovaný k antikoagulační léčbě 
vzhledem k fibrilaci síní (vysoké skóre ChA

2
DS

2
-VASc), 

recidivujícím žilním trombózám, včetně trombózy v ne-
obvyklé lokalizaci, s trombofilním stavem; zároveň však 
se závažnou krvácivou komplikací při adekvátně vedené 
léčbě warfarinem. 

nemocný má normální a stabilní funkcí ledvin.

Důkazy z literatury svědčící ve prospěch dabigatranu 
v tomto případě:
•	 Účinnost dabigatranu v sekundární prevenci TEn – 

srovnatelná s antagonisty vitaminu K při signifikant-
ně nižším výskytu krvácení.1

•	 Účinnost a bezpečnost u trombofilních stavů – jak 
z metaanalýzy hodnotící několik přímých antikoagu-
lancií (DoAC), tak i z dodatečné analýzy přímo studií 
s dabigatranem.2,3

•	 Údaje (byť nepříliš četné a jen z menších retrospek-
tivních studií) o použití DoAC (včetně dabigatranu) 
u trombóz splanchnických žil, demonstrující srovna-
telnou účinnosti a bezpečnost ve srovnání s léčbou 
LMWh a následně antagonisty vitaminu K.4

•	 Účinnost dabigatranu v prevenci cévní mozkové pří-
hody a systémové embolizace u nemocných s fibrilací 
síní.5

•	 Signifikantně nižší výskyt intrakraniální hemoragie 
při léčbě dabigatranem ve srovnání s antagonisty vi-
taminu K – ze studií i z reálné praxe (riziko přibližně 
poloviční).6

•	 Dostupnost přímého antidota s prokázanou exce-
lentní účinností (idarucizumab).7
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Body k zapamatování

Antikoagulační léčba by měla být individualizována. Vol-
bě má předcházet komplexní zhodnocení rizika trombo-
embolie a rizika krvácení. Výhodou DoAC je nižší riziko 
intrakraniální hemoragie ve srovnání s warfarinem, výho-
dou dabigatranu je dostupnost přímého antidota.

Pohled pacienta

Pacient a jeho rodina se aktivně zajímali o možnosti změ-
ny antikoagulační léčby, byli podrobně informováni o vý-
hodách či nevýhodách jednotlivých přípravků a zapojili se 
do rozhodování.

Prohlášení autorky o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=125&pid=1354
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Souhrn

Prezentujeme případ 76leté ženy s malým intracerebrálním hematomem hypertonické etiologie, který vzni-
kl za současné antikoagulační léčby dabigatranem pro paroxysmální fibrilaci síní. Po ověření trvání účinku 
dabigatranu byla nemocná léčena idarucizumabem. Při následující CT kontrole nedošlo k progresi velikosti 
hematomu, neurologický deficit zůstal stabilní a v následujícím průběhu se pacientka plně uzdravila.

© 2020, ČKS.

AbSTrACT 

We present a case of a 76-year-old woman with a small intracerebral hematoma caused by arterial hyper-
tension who was treated with dabigatran for paroxysmal atrial fibrillation at the time of hemorrhage onset. 
The persisting dabigatran effect was confirmed and the patient was treated with idarucizumab. There was 
no progression in the control CT scan, the neurological deficit stayed stable and the patient fully recovered 
later.  
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Úvod 

Intracerebrální krvácení představuje ve srovnání s moz-
kovou ischemií méně častý, ale závažnější typ cévní moz-
kové příhody s vysokou mortalitou a funkční závislostí. 
Vznik krvácení a jeho časná progrese je spojována ze-
jména s arteriální hypertenzí a koagulačními poruchami, 
včetně léky navozenými koagulopatiemi. Prvním cílem 
léčby je zabránit zvětšování hematomu urgentní korekcí 
arteriální hypertenze a koagulopatie, jsou-li tyto faktory 
přítomny.

Kazuistika

Jde o 76letou ženu sledovanou kardiologem po náhradě 
aortální chlopně bioprotézou v září 2016. operační výkon 
byl komplikovaný, došlo k vývoji kardiogenního šoku, 
disseminované intravaskulární koagulace (DIC) a v pe-
rioperačním období se vyskytla fibrilace síní. V dalším 
průběhu byla pacientka bez známek srdečního selhání, 
s normální systolickou funkcí levé komory (ejekční frakce 

65 %), byla sledována pro středně významnou mitrální 
a trikuspidální regurgitaci. V listopadu 2016 byla zjištěna 
recidiva fibrilace síní, po navýšení dávky beta-blokátoru 
došlo k verzi na sinusový rytmus a nemocná byla antiko-
agulována dabigatranem. Dále byla léčena pro arteriální 
hypertenzi. ostatní anamnéza již byla s ohledem na ny-
nější onemocnění málo významná (chronická žilní insu-
ficience, stp. apendektomii a stp. operaci varixů dolních 
končetin). V době našeho kontaktu s nemocnou užívala 
přípravek Pradaxa 150 mg 2× denně, beta-blokátor a di-
uretikum.   

15. 2. 2018 v 9.50 hodin byla přivezena rZP do iktové-
ho centra naší nemocnice pro pokles levého ústního kout-
ku a zhoršenou artikulaci. objektivně byla patrna lehká 
centrální paréza n. facialis vlevo, lehká akrální paréza 
levé horní končetiny a lehká dysartrie, national Institute 
of health Stroke Scale (nIhSS) 3, měla mírnou arteriální 
hypertenzi 150/75 mm hg. urgentně byl proveden odběr 
krve k laboratorním testům včetně koagulačních vyšetře-
ní a následně nativní CT mozku, kde se zobrazil intrace-
rebrální hematom vpravo v corona radiata o velikosti 12 
× 10 × 20 mm, tedy velmi malého objemu, kolem 1 cm3  
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(obr. 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=128&pid=1354&file=901). Pro 
pochybnosti ohledně trvání antikoagulačního účinku da-
bigatranu jsme po přijetí na JIP vyšetřili aktivovaný par-
ciální tromboplastinový čas (APTT) k ověření antikoagu-
lačního stavu (přesné stanovení koncentrace dabigatranu 
v plazmě nebylo na našem pracovišti urgentně k dispozi-
ci). nejprve systémem PoCT byla stanovena hodnota 31,6 
s, což je hodnota mírně nad hranicí normy. Proto jsme ur-
gentně podali idarucizumab v dávce 5 mg i.v. k zabránění 
další progrese velikosti hematomu. Později, již po reverzi 
antikoagulace, byl k dispozici laboratorní výsledek APTT, 
který potvrzuje nález z PoCT (31,8 s, APTT poměr 1). Kon-
trolní hodnota APTT po reverzi byla 25,9 s. Korekce arte-
riální hypertenze nebyla nutná. Vzhledem k velmi malé 
velikosti hematomu a jeho uložení v hlubokých struktu-
rách hemisféry nebyla indikována operační léčba. Kont-

rolní CT mozku provedené následující den nevykazovalo 
žádnou progresi nálezu (obr. 2 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=128&pi-
d=1354&file=902). Klinický stav zůstal v době hospitaliza-
ce příznivý, nenastala porucha vědomí ani zhoršení neu-
rologického deficitu. Léčba dabigatranem byla přerušena 
na dva týdny, pak byla znovu vrácena v dávce 2× 110 mg. 
Pro mírnou arteriální hypertenzi byl přidán inhibitor an-
giotenzin konvertujícího enzymu (ACEI). 23. 2. 2018 byla 
nemocná propuštěna domů. Při dalších ambulantních 
kontrolách byla zcela bez obtíží, soběstačná, objektivní 
neurologický deficit se později plně upravil. Až do června 
2019, kdy byla nemocná naposledy ošetřena v naší ne-
mocnici, nedošlo k recidivě krvácivých komplikací léčby 
ani k ischemické cévní mozkové příhodě.

Souvislosti

Intracerebrální hemoragie (ICh) představuje asi 15 % 
všech cévních mozkových příhod, jde však o závažnější 
variantu mozkové příhody s mortalitou asi 40 % v prvních 
30 dnech a asi 50 % v prvním roce po krvácení.1 Jen 20 % 
nemocných je po šesti měsících bez závažnějšího postiže-
ní.2 Většina (až 70 %) všech intracerebrálních krvácení je 
způsobena arteriální hypertenzí a tito nemocní nejčastěji 
krvácí do hlubokých struktur mozku (bazální ganglia, cap- 
sula interna, thalamus, ale také mozeček) a hovoří se 
o tzv. typickém hypertonickém krvácení. Z ostatních pří-
čin krvácení je nutno jmenovat poruchy koagulace včetně 
lékově navozených, abúzus alkoholu, různé druhy vasku-
lárních malformací, cerebrální amyloidovou angiopatii, 
tumory aj. nehypertonické krvácení je častěji lokalizová-
no více k povrchu mozku v mozkových lalocích a hovoří se 
o tzv. lobární, atypické hemoragii. 

Důležité je, že asi u jedné třetiny nemocných s ICh do-
jde k progresi velikosti hematomu při pokračujícím krvá-
cení a tato situace je spojena s klinickou deteriorací.3 u tří 
čtvrtin z nich v prvních čtyřech až šesti hodinách, u zbylé 
čtvrtiny onemocnění progreduje do 24 hodin po vzniku. 
Tato pokračující hemoragie je pravděpodobnější zejmé-
na u nemocných s nekontrolovanou arteriální hyperten-
zí, s koagulační poruchou nebo např. v případě krvácení 
z tepenného aneurysmatu. u warfarinizovaných pacien-
tů dojde k této progresi častěji, asi u 54 % nemocných,4 
u nových perorálních antikoagulancií (noAC) nejsou přes-
ná čísla známa, v jedné menší sestavě šlo o 38 %.5 Proto 
je základem konzervativní terapie ICh urgentní korekce 
nekontrolované hypertenze a koagulační poruchy, jsou-li 
tyto faktory přítomny.4,6 Menší část nemocných, zejmé-
na v některých případech lobárních hematomů, vyžadu-
je chirurgickou evakuaci hematomu. u části nemocných 
s velmi objemným hematomem nemůžeme očekávat 
dobrý výsledek při žádném druhu léčby a nejvhodnějším 
postupem je pak paliativní péče. 

Intrakraniální krvácení je nejobávanější komplikací 
antikoagulační léčby. roční riziko intracerebrálního kr-
vácení se pohybuje mezi 0,3–0,6 % u nemocných užíva-
jících antagonisty vitaminu K a mezi 0,1 až 0,2 % u ne-
mocných užívajících noAC.4 obecně přijímanou příčinou 
ICh i u těchto nemocných je onemocnění malých tepen 
mozku – lipohyalinóza u arteriální hypertenze nebo uklá-

Obr. 1 – První snímek ze dne 15. 2. 2018 ukazuje malý intracereb-
rální hematom v corona radiata v blízkosti capsula interna velikosti 
12 × 10 × 20 mm.

Obr. 2 – Kontrolní CT zobrazení ze dne 16. 2. 2018 je beze změny 
velikosti hemoragie.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=128&pid=1354&file=901
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http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=128&pid=1354&file=902
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dání beta-amyloidu v případě cerebrální amyloidové an-
giopatie.4 Antikoagulace pak podpoří tvorbu a progresi 
hematomu, není však základní příčinou jeho vzniku. 

Dojde-li ke vzniku závažného krvácení, je vhodné 
urgentní stanovení míry antikoagulace u konkrétního 
pacienta. V případě warfarinu jde o rutinní stanovení 
mezinárodního normalizovaného poměru (Inr). u da-
bigatranu lze stanovit jeho koncentraci nebo se lze 
do určité míry orientovat podle APTT, kdy normální 
hodnota prakticky vylučuje významnou aktivitu dabi-
gatranu, ale již lehké prodloužení může znamenat pl-
nou antikoagulaci, případně stanovením trombinového 
času (TT). Xabany více ovlivňují protrombinový čas (PT), 
k přesnému hodnocení je nutné stanovení specifického 
antiXa. 

od roku 2015 je k reverzi antikoagulačního účinku 
dabigatranu k dispozici idarucizumab, což je Fab frag-
ment humanizované monoklonální protilátky proti 
dabigatranu, který má k němu 350× vyšší afinitu než 
k trombinu. Jeho podání vede k okamžitému a úplnému 
zrušení účinku dabigatranu a vzhledem k specifickému 
charakteru účinku nevede k prokoagulačnímu stavu.7 

Efekt trvá dostatečně dlouho, takže není nutné opako-
vané podání. 

V případě jiné antikoagulační léčby je korekce koagu-
lace problematičtější a často neúplná. Při léčbě nízkomo-
lekulárními hepariny můžeme protamin sulfátem korigo-
vat jen asi 60 % antiXa aktivity.8 u warfarinu podáváme 
vitamin K i.v., ale nástup účinku je o několik hodin opož-
děn, proto je nutné aplikovat i koncentrát protrombino-
vého komplexu (PCC) v dávce 25–50 Iu/kg.4 u dříve dopo-
ručované čerstvě zmražené plazmy hrozí riziko přetížení 
oběhu, rychlost podání je výrazně pomalejší než u PCC 
a výsledky léčby signifikantně horší.9,10

u xabanů je indikováno podání PCC v dávce 50 Iu/kg,4,11 
ale i zde se pravděpodobně jedná o neúplnou úpravu ko-
agulačního stavu.   

Diskuse

V našem případě se jednalo o malou typickou intracereb-
rální hemoragii s aktivní léčbou dabigatranem. operační 
léčba v tomto případě nebyla vhodná. Akutní agresivní 
korekce arteriální hypertenze nebyla nutná, nemocná 
měla jen krátce mírnou hypertenzi, po přijetí již byla nor-
motenzní. Účinná antikoagulační terapie však vyžadovala 
rychlou korekci, jinak by hrozilo riziko pokračujícího krvá-
cení s vývojem těžkého neurologického deficitu až s mož-
ností fatálního zakončení. Protože byla naše pacientka 
léčena dabigatranem, mohli jsme reverzi antikoagulační-
ho účinku provést okamžitě idarucizumabem podaným 
intravenózně. Žádné nežádoucí účinky jsme nepozorova-
li. Úspěšná korekce i její přetrvávání do dalšího dne pak 
byla ověřena poklesem hodnot APTT do normálních mezí 
a také nepřítomností progrese – jak klinické, tak CT zob-
razení. 

Podle našeho názoru má urgentní úprava koagulační 
poruchy zásadní význam právě u malých a středních kr-
vácení, kde léčba zabrání progresi a můžeme očekávat 
přijatelný výsledek léčby, jako tomu bylo u naší nemocné. 
naopak u velmi objemných hematomů, kde je nemocný 

již iniciálně komatózní nebo má velmi těžký neurologický 
deficit, je často jakákoli léčba marná.

Souhrn

S nemocnými s intracerebrálním krvácením, které vznikne 
při současné antikoagulační terapii noAC, se pro jejich 
široké rozšiřování do běžné klinické praxe zákonitě bu-
deme setkávat stále častěji. otázka rychlého zrušení jejich 
účinku se tak stává velmi aktuální. Léčba dabigatranem 
přináší nemocnému nejen dobrou ochranu před ischemic-
kými ikty, ale současně i možnost velmi rychlého a bez-
pečného přerušení léčby. Jak je vidět z této kazuistiky, ani 
intracerebrální krvácení při antikoagulační léčbě nemusí 
při vhodně zvoleném léčebném postupu končit nepří- 
znivě. V řadě případů zřejmě můžeme předejít trvalému 
neurologickému postižení nemocného nebo fatálnímu 
konci. nelze pominout ani fakt, že existence antidota je 
také významným psychologickým faktorem, který hraje 
roli při výběru antikoagulancia a spolupráci nemocného 
při léčbě.  

Prohlášení autorů o možném střetu zájmu
rukopis dosud nebyl publikován v tištěné nebo elektro-
nické podobě a není posuzován k publikování v jiném tiš-
těném nebo elektronickém médiu.
Všichni autoři přečetli a schválili konečnou verzi článku.

Prohlášení autorů o etických aspektech publikace
Popisovaná práce byla provedena v souladu s Etickým kó-
dem Světové lékařské asociace (World Medical Associati-
on) (helsinskou deklarací).

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=128&pid=1354
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Souhrn

Akutní plicní embolie je akutní formou žilního tromboembolismu a jednou z hlavních příčin mortality, mor-
bidity a hospitalizací v západní Evropě. na tuto diagnózu je třeba myslet vždy v rámci diferenciální diagnos-
tiky náhle vzniklé dušnosti. K správné a časné diagnostice nám může kromě vhodně zvolených laboratorních 
a zobrazovacích metod pomoci i stanovení klinické pravděpodobnosti dle dostupných skórovacích systémů. 
níže uvedená kazuistika popisuje případ pacienta s akutní, vysoce rizikovou plicní embolií, provázenou pa-
radoxní embolizací do centrálního nervového systému. Pacient byl úspěšně léčen trombolytickou terapií 
a následně terapií nízkomolekulárním heparinem. Etiologií tromboembolické příhody je nejspíše kombinace 
neoplazie a traumatu s imobilizací.   

© 2020, ČKS. 

AbStrAct

Acute pulmonary embolism is an acute form of venous thromboembolism and one of the major causes of mor-
tality, morbidity and hospitalization in Western Europe. this diagnosis should always be taken into account in 
differential diagnosis of sudden shortness of breath. correct and early diagnosis can be achieved, apart from 
suitably chosen laboratory and imaging methods, by determining clinical probability according to available 
scoring systems. the case report below describes the case of a patient with acute, high-risk pulmonary emboli-
sm accompanied by paradoxical embolization into the central nervous system, successfully treated with throm-
bolytic therapy followed by low molecular weight heparin therapy (LMWh). the etiology of a thromboembolic 
event probably consists of a combination of neoplasia and trauma with immobilization.
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Úvod

Akutní plicní embolie je jednou z forem žilního trombo-
embolismu společně s hlubokou žilní trombózou. Jedná 
se o třetí nejčastější kardiovaskulární onemocnění. roč-
ní incidence se pohybuje v rozmezí 100–200 pacientů 
na 100 000 obyvatel. Jedná se o jednu z hlavních příčin 
mortality, morbidity, hospitalizací v západní Evropě. Mezi 
nejsilnější rizikové faktory lze zařadit stav po zlomenině 
dolní končetiny, hospitalizace pro srdeční selhání, fibrilaci 
či flutter síní, náhradu kyčelního, kolenního kloubu, po-
lytrauma, nedávný infarkt myokardu, předchozí epizodu 
žilního tromboembolismu, poranění míchy. Při stanovení 
diagnózy akutní plicní embolie je jistě výhodné využití 
testů stanovení klinické pravděpodobnosti, nejčastěji je to 
Wellsovo skóre či revidované ženevské skóre. u akutní plic-

ní embolie bez šoku a hypotenze lze již na základě vysoké 
klinické pravděpodobnosti k diagnostice indikovat a pou-
žít ct angiografii plicnice. Pokud je na základě výše uve-
dených testů nízká či střední klinická pravděpodobnost, je 
nutné využít koncentrace D-dimerů a při jejich pozitivitě 
následně provádět ct angiografii. Při podezření na akut-
ní plicní embolii s šokem nebo hypotenzí je při okamžité 
nedostupnosti ct angiografie indikováno provedení echo-
kardiografie srdce, které odhalí přetížení pravostranných 
srdečních oddílů, a pokud je pacient hemodynamicky ne-
stabilní, je možno na základě echokardiografického vyšet-
ření indikovat specifickou terapii plicní embolie s primární 
reperfuzí. Pacienty s akutní plicní embolií dále stratifiku-
jeme podle rizika časné mortality na pacienty s vysokým, 
středním a nízkým rizikem, dle něhož volíme i agresivitu 
námi podané terapie. Základem a pilířem terapie akutní 
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plicní embolie je antikoagulační terapie, jako minimální 
dobu antikoagulační terapie považujeme tři měsíce. Mož-
nost vysazení antikoagulační terapie je nutné pravidelně 
a opakovaně přehodnocovat. 

Vlastní kazuistické sdělení

Pacient, 59 let, přijat na doporučení rLP, která dojíždí 
primárně vyslanou posádku rZP, která akceptovala výzvu 
pro lehkou dušnost a zhoršení mobility. Pacient 14 dní 
před přijetím na naši JIP upadl na kluzké podlaze s kon-
tuzí levé kyčle, hýždě i kolene s imobilizací pro algickou 
reakci. V předchorobí vyšetřen 24 h po pádu chirurgem, 
který vyloučil trauma skeletu, byla upravena analgetická 
terapie a pro rozsáhlý hematom hýždě a optimální mobi-
litu bez nízkomolekulárního heparinu (LMWh), následná 
chirurgická kontrola s odstupem sedmi dní s průkazem 
optimální regrese hematomu, pacient při kontrole uvádí 
nadále plnou mobilitu, avšak ve skutečnosti po kontuzi 
kyčle i levého kolene téměř imobilizován, v domácích 
podmínkách sotva dojde na toaletu, což následně potvr-
dila rodina pacienta. 

Po příjezdu posádky rZP pacient hůře mobilní, avšak 
kardiopulmonálně kompenzován bez hyposaturace, byla 
u něj zaznamenána normotenze, lehká hyperglykemie, do 
vozu byl transportován pomocí Evac chair, ze kterého byl 
vertikalizován před vozem, a dle svého přání nastupuje do 
vozu rZP, poté však ve voze rZP dochází ke kolapsu, sopor, 
hypotenze 80/50 mm hg, tepová frekvence (tF) 105/min, 
byl léčen chronicky beta-blokátorem, saturace 85 % na at-
mosféře 92 % na o

2
 polomaskou 4 l/min, klinicky afázie, 

pravostranná plegie, proto ihned dovolána posádka rLP 
a pacient urychleně směrován po kontaktu dle iktového 
protokolu na ct včetně ct angiografie do nemocnice Dě-
čín. na vstupním EKG však byl obraz akutní ischemie myo-
kardu (obr. 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=905). 
ct mozku bez krvácení či embolizace indikované k endo-
vaskulárnímu výkonu, proto byla indikována trombolytic-
ká terapie 90 mg Actilyse i.v. na 60 minut, která byla zahá-
jena a pacient byl po dohodě transportován na interní JIP.  

na interní JIP pacient nadále trpí hypotenzí 80/40 mm 
hg neinvazivně, GcS 9, rAAS – 1, EKG sinusová tachykar-
die s blokádou pravého tawarova raménka (obr. 2 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?-

Obr. 1 – Vstupní EKG křivka posádky RLP

Obr. 2 – Vstupní EKG křivka při příjmu na JIP

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=905
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=905
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=906
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=906
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p=detail&id=124&pid=1354&file=906). Proto při běžící 
trombolýze pod bezprostřední sonografickou kontrolou 
zajištěn centrální žilní vstup s následnou vazopresoric-
kou podporou noradrenalinem v dávce 0,5 µg/kg/min. 
následně provádíme bedside sonografický screening s vy-
šetřením obou polohrudníků, kostofrenických úhlů, echo-
kardiografii srdce, sonografii břicha a žil DKK (obr. 3, 4 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=124&pid=1354&file=903, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=124&pid=1354&file=904).

Dle sonografického vyšetření je jednoznačná diagnóza 
akutní plicní embolie s šokem i hypotenzí, vysoce riziko-
vá s relativní ischemií levé komory srdeční při výrazném 
pravostranném přetížení, zdrojem embolizace je vysoká 
trombóza LDK sahající až do vena iliaca externa nad tří-
selným vazem.

Po dokončení trombolytické terapie dochází k pozvol-
né stabilizaci oběhu s možností ukončení vazopresorické 
podpory do 24 h od přijetí na JIP. Kontrolní elektrokardio-
gram za 24 h po přijetí s patrnou obnovou nitrokomorového 
vedení (obr. 5 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=908). 
Kontrolní echokardiografie již s normalizací velikosti pra-
vostranných srdečních oddílů s lehkou reziduální klidovou 
plicní hypertenzí s odhadnutým tK v plicnici 40 mm hg, již 
pouze lehce sníženou globální funkcí LK, bez regionální 
poruchy kinetiky (obr. 6 http://www.cksonline.cz/coretva-
sa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&-
file=907). Do 24 hodin od přijetí odeznívá i pravostranná 
plegie a nastává mírné zlepšení afázie, proveden guss test 
a následně zahájena logopedická podpora pod vedením 
erudované logopedky. Po trombolytické terapii pacient 
léčen LMWh za kontrol antiXa.

Po zhodnocení anamnézy a průběhu se jistě nabízí 
možnost paradoxní embolizace v terénu masivní plicní 

Obr. 3 – Vstupní echokardiografický obraz přetížení pravostran-
ných srdečních oddílů, apikální čtyřdutinová projekce

Obr. 4 – Sonografický obraz z proximálního úseku stehna s nekom-
primovatelnou dilatovanou femorální žílou

Obr. 5 – EKG křivka 24 h po přijetí na JIP, 24 h po podání trombolytické terapie

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=906
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=903
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=903
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=904
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=904
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=904
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=908
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=908
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=907
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=907
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&file=907


18 Akutní plicní embolie

Obr. 7 – Zobrazení aneurysmatu síňového septa v obraze jícnové 
echokardiografie

embolie, proto provádíme ještě bedside jícnovou echo-
kardiografii s průkazem defektu síňového septa s kanál-
kem 6 × 2 mm s průkazem bidirekce toku při Valsalvově 
manévru s ověřením echokontrastu Sonvue při mechanic-
kém indexu 0,1 (obr. 7 http://www.cksonline.cz/coretva-
sa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=124&pid=1354&-
file=909).

následným screeningem etiologie flebotrombózy a ná-
sledné akutní plicní embolie s akutní cévní mozkovou pří-
hodou kardioembolizační etiologie dle ct prokazujeme 
kulovité ložisko v mediastinu a zvětšenou, nehomogenní 
prostatu s nepříznivým poměrem volného a celkového 
PSA. Pacient byl od čtvrtého dne pozvolna vertikalizován, 
byla mu nastavena terapie LMWh a 16. den od přijetí byl 
propuštěn do domácího ošetřování.

Po jednom měsíci od přijetí na naši JIP nadále léčen 
LMWh pro suspekci na neoplastickou etiologii emboliza-
ce, dle naší echokardiografické kontroly nadále příznivý 
nález, již bez reziduální klidové plicní hypertenze, dob-
rá globální systolická funkce LK, bez regionální poruchy 
kinetiky a kompletní rekanalizace flebotrombózy levé 
dolní končetiny. Proto i bez zavedení kaválního filtru 
provádíme endosononografii jícnu s biopsií mediastinál-
ního ložiska s průkazem leiomyomu. Dále v krátkém sledu 
ještě provádíme biopsii prostaty, jejíž výsledek v době pu-

Obr. 6 – Patrná regrese pravostranného přetížení z parasternální 
projekce na krátkou osu

blikace není znám. Výhledově pokud nebude průkaz ma-
lignity jako etiologie akutní formy tromboembolického 
onemocnění, pacient bude nastaven vzhledem k optimál-
nímu bezpečnostnímu profilu na terapii dabigatranem. 

Závěr 

S přihlédnutím k výše uvedené kazuistice je třeba kon-
statovat, že akutní plicní embolie je velmi závažným 
onemocněním, které může být nečekaně komplikováno 
dalšími přidruženými chorobami. Je nutné vždy v rámci 
diferenciální diagnostiky náhle vzniklé dušnosti na tuto 
diagnózu pomyslet a provést základní stanovení klinické 
pravděpodobnosti a následné navazující komplementární 
metody. Jen tak jsem schopni u našich pacientů optimál-
ně stanovit diagnostiku a léčit je. Velkou terapeutickou 
výhodu nám v dnešní době přináší skupina perorálních, 
přímých inhibitorů faktoru Xa, zvláště pak dabigatran, 
který oproti ostatním přípravkům vyniká možností spe-
cifického, široce dostupného parenterálního antidota, 
které v případě urgentního operačního výkonu či krvá-
civé epizody je schopno vyvázat účinek dabigatranu bez 
prokoagulačního účinku a následně s možností nekom-
plikovaného, časného návratu k optimální antikoagulační 
terapii dabigatranem po obnově účinné hemostázy bez 
nutnosti úpravy úhrnné dávky. 

Prohlášení autora o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.
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Souhrn

Šestaosmdesátiletý aktivní muž na antikoagulační terapii dabigatranem s nesprávným dávkováním byl přijat 
na chirurgické oddělení spádové nemocnice pro bolesti břicha. Vstupně byla zjištěna renální insuficience, 
prodloužený aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT). Byla zvažována operace. Přivolaný interní 
konziliář provedl tuto rozvahu: je-li operace urgentní, podat před dní specifickou protilátku proti dabigat- 
ranu idarucizumab. Je-li odložitelná, následující den je třeba zkontrolovat test na dilutovaný trombinový čas 
a aPTT a v případě nutnosti operace učinit rozhodnutí o podání idarucizumabu dle zjištěných hodnot. na 
CT břicha zjištěna torze mezenteria. rozhodnuto o akutním provedení operace. Před ní byl podán idaruci-
zumab. operace a následný průběh se obešly bez větších komplikací. rekonvalescence byla rychlá. Při pro-
puštění byla opět nasazena vyšší dávka dabigatranu nežli doporučená. náprava byla provedena při kontrole 
v kardiologické ambulanci. 
Dabigatran je jediné nové antikoagulans, jehož účinek je možné okamžitě zrušit pomocí specifické monoklo-
nální protilátky idarucizumabu. operace se mohla provést okamžitě po podání přípravku Praxbind, ischemie 
střeva tím pádem byla krátká, nebyla nutná jeho resekce, zkrátila se i doba rekonvalescence. Idarucizumab 
dobře funguje i u předávkovaných pacientů s renální insuficiencí. Je možná alespoň částečná monitorace 
účinků dabigatranu pomocí aPTT (i v podmínkách okresní nemocnice). Je nutné důsledně kontrolovat, jestli 
užívá pacient vhodnou antikoagulační léčbu a ve správné dávce.    

© 2020, ČKS.

ABSTrACT 

86-year-old active man on anticoagulation therapy with dabigatran in non adequately high dose was hospi-
talised at surgery, department of regional hospital for the sake of abdominal pain. The operation was consi-
dered. Senior consultant from internal department advised to administer the specific antidote idarucizumab 
in the case of urgent surgery or, in the case the surgery could be postponed, wait and the next day control 
dilute thrombin time and aPTT and after receiving the results to administer idarucizumab or not. After that 
the CT of abdomen revealed mesenteric torsion. urgent surgery was done after immediate administration 
of specific antidote of dabigatran idarucizumab. The operation and other development passed without 
serious complications. recovery was rapid. The patient was dismissed with too high dose of dabigatran. The 
correction was made during the control in cardiologist outpatients.
Dabigatran is the only new anticoagulans, whose effect can be immediately cancelled by its specific mono-
clonal antidote idarucizumab. The surgery could have been done soon, the ischemia of intestine was short, 
resection was not needed, recovery was short. 
Idarucizumab works reliably even in cases of overdosage and renal failure. 
We can monitor more or less the effect of dabigatran by aPTT even in the conditions of regional hospital.
We must control consistently suitability and dosage of anticoagulation therapy. 
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Akutní operace 
Antikoagulační léčba 
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Dávkování 
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Věk
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Kazuistika se týká 86letého, dosud aktivního, vysokoškol-
sky vzdělaného muže, který byl v červenci 2019 přijat na 
chirurgické oddělení okresní nemocnice pro bolesti břicha 
trvající dva dny. 

V anamnéze je paroxysmální fibrilace síní, stav po re-
cidivujících tranzitorních ischemických atakách (TIA) (cel-
kem 3×, naposledy 8/2017 s expresivní fatickou poruchou 
a homonymní hemianopsií). Z důvodu selhání warfarini-
zace jako prevence recidivy cévní mozkové příhody byla 
nasazena od 8/2017 antikoagulace dabigatranem. Dále se 
léčí s arteriální hypertenzí, tinnitem. V minulosti prodělal 
klasickou cholecystektomii a v roce 2003 resekci sigmatu 
pro karcinom s následnou chemoterapií a kompletní re-
misí. 

Farmakologická anamnéza: Triplixam 5 mg/2,5 mg/5 
mg tbl. 1-0-0, Ascorutin tbl. 1-0-1, Betahistin 24 mg tbl. 
1-0-0, Egiloc ZoK 25 mg tbl. 1-0-0, Atorvastatin 40 mg 0-0-
1, Pradaxa 150 mg 1-0-1.

Již zde je potřeba říci, že antikoagulační léčba byla 
vedena nesprávně. Pacient starší 80 let má, dle SPC, uží-
vat dávku 110 mg 2× denně, nikoliv 150 mg 2× denně. 
Je zajímavé, že při propuštění z interního oddělení spá-
dové okresní nemocnice po poslední TIA v srpnu 2017 
byla správně předepsána dávka 110 mg 2× denně, ale při 
následných kontrolách v kardiologické ambulanci byla 
opakovaně předepisována dávka 150 mg 2× denně. na 
průběh této kazuistiky neměla ale tato skutečnost pod-
statnější vliv. 

Pacient ještě ráno před přijetím do nemocnice užil 
přípravek Pradaxa. Při klinickém vyšetření bylo břicho 
nafouklé, poklep bubínkový, při pohmatu nebolestivé. 
Peristaltika neslyšná, výbavné šplíchoty. na rTG břicha di-
latace tenkých kliček s hladinkami. ultrazvukové vyšetření 
břicha s nálezem meteorismu, dilatovaných kliček tenké-
ho střeva s šíří do 42 mm. V laboratoři elevace zánětlivých 
parametrů, známky renálního selhávání (urea 19 mmol/l, 
kreatinin 210 µmol/l, clearance kreatininu dle Cocorofta–  
Gaulta 32 ml/min, červen 2019 renální funkce v normě). 
Krevní obraz byl prakticky v normě, v rutinních koagulač-
ních testech protrombinový čas – mezinárodní normalizo-
vaný poměr (Inr) 1,66, APPT 1,84násobek normy. Diluto-
vaný trombinový test není v nemocnici k dispozici. 

Stav klinicky imponoval jako obstrukční ileus, proto 
objednáno akutní CT břicha. Volán interní konziliář, aby 
se vyjádřil k předoperační přípravě. Konzilium proběhlo 
ještě před provedením výpočetní tomografie (CT). Při vy-
šetření kardiopulmonálně kompenzovaný. Doporučeno 
vysadit přípravek Pradaxa a zavodnit (renální insuficien-
ce v.s. prerenální etiologie). V případě nutnosti akutní 
operace doporučeno podání specifického antidota dabi-
gatranu idarucizumabu (Praxbind), který je v nemocnici 
k dispozici 24 h denně. Bude-li možné operaci odložit, do-
poručen následující den odběr APTT a dilutovaného trom-
binového testu (ten dosažitelný v 60 km vzdálené fakultní 
nemocnici) a dle výsledků buď operovat ihned, nebo po-
dat specifickou protilátku dabigatranu a operovat poté. 

Pak provedeno CT břicha, při kterém byla zjištěna 
torze mezenteria ve středním mezogastriu. rozhodnuto 
o akutní operaci. Podán Praxbind v celkové dávce 5 g i.v. 
Přistoupeno k operaci, provedena derotace mezenteria, 
drobnou enterotomií desuflace tenkého střeva. Výkon se 
obešel bez komplikací. Pooperačně byl pacient sledován 

na JIP. Kontrolní poměr APTT byl druhý den po operaci 
1,1. Přechodně došlo k dalšímu zhoršení renálních funkcí, 
které se ale postupně zlepšují. hemodynamicky stabilní, 
zajištěn preventivní dávkou nízkomolekulárního hepa-
rinu (LMWh). Intermitentně stavy zmatenosti, které ná-
sledně odeznívají. Další pooperační průběh bez větších 
komplikací. Dvanáctý den po operaci byl propuštěn v kar-
diopulmonálně i metabolicky kompenzovaném stavu, ori-
entovaný domů. Při propuštění clearance kreatininu dle 
Cocrofta–Gaulta 38 ml/min.

Před propuštěním ale nebylo provedeno kontrolní in-
terní vyšetření, automaticky ponechána chronická medi-
kace, tedy i Pradaxa 150 mg 1-0-1. To je, i s ohledem na 
přetrvávající renální insuficienci, riziková léčba. naštěstí 
krvácivé ani jiné komplikace nenastaly. Chyba byla zjiš-
těna při kontrole v kardiologické ambulanci, dávka da-
bigatranu upravena na 110 mg 2× denně, naplánována 
kontrola renálních funkcí a APTT. Příběh má, alespoň pro-
tentokrát, dobrý konec. 

Diskuse

Tato kazuistika má několik rovin:
1.  Pacient užíval, v rámci sekundární prevence kardioem-

bolizační cévní mozkové příhody nové antikoagulans, 
jehož účinek je možné okamžitě zrušit pomocí specific-
ké monoklonální protilátky idarucizumabu. To ve výše 
popsané situaci významně zvýšilo šanci na jeho přeži-
tí a výrazně zjednodušilo situaci týmu lékařů, kteří se 
o pacienta starali. operace se mohla provést okamžitě 
po podání Praxbind, ischemie střeva tím pádem byla 
krátká, nebyla nutná jeho resekce, zkrátila se i doba 
rekonvalescence.

2.  užíval antikoagulans, jehož účinek se dá orientačně 
měřit pomocí APTT, přesněji dilutovaným trombino-
vým testem. V případě, že by se dala operace odložit, 
je možné těmito testy zjistit, je-li nutné protilátku dabi-
gatranu podat (spíše ekonomické hledisko).

3.  Ačkoliv byl sledován v odborné ambulanci, antikoagu-
lační léčba nebyla vedena správně – užíval vyšší dávku, 
než měl. Bohužel na této terapii byl bez kontroly in-
ternistou i propuštěn. nabízí se otázka, jestli se jedná 
pouze o výjimečný případ.

Body k zapamatování
1.  Dabigatran je jediné nové antikoagulans, jehož účinek 

je možné okamžitě zrušit monoklonální protilátkou. 
Tím pádem je možný prakticky okamžitý akutní chirur-
gický výkon.

2.  Protilátka idarucizumab je účinná i v případě předávko-
vání pacienta s akutní renální insuficiencí.

3.  Účinek přípravku dabigatran je alespoň částečně měři-
telný. V případě, kdy je operace odložitelná, dilutovaný 
trombinový test nám pomůže při rozhodování o použi-
tí přípravku Praxbind.

4.  Při každé kontrole pacienta s antikoagulační léčbou 
je nutné důkladně zvážit, je-li tato léčba indikována, 
jestli užívá vhodný prostředek a ve správné dávce! Stav 
pacienta se mění a tomu je nutné přizpůsobit i léčbu. 
V tomto smyslu musí být pacient a zdravotníci, kteří se 
o něj starají, řádně poučeni.
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Bezpečnost ještě umocněna 
možností okamžitého zvrácení 
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*Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku. 

Zkrácená informace o přípravku Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky, Pradaxa 110 mg tvrdé tobolky 
Složení: Jedna  tvrdá tobolka obsahuje 110/150 mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více 
rizikovými faktory jako je cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA) v anamnéze; věk ≥ 75 let; srdeční selhání (NYHA třída ≥ II); diabetes mellitus; hypertenze (SPAF). Léčba hluboké žilní trombózy 
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neotvírat, protože tím může být zvýšeno riziko krvácení. Dávka 220 mg (1 tob. po 110 mg 2x denně) – věk 80 let a vyšší, současné užívání verapamilu. Pro následující pacienty by měla být zvolena denní dávka 
přípravku 300  mg nebo 220  mg dle individuálního posouzení rizika tromboembolie nebo rizika krvácení: věk 75-80 let; stř. těžká porucha funkce ledvin; gastritida, ezofagitida nebo gastroezofageální reflux; ostatní 
se zvýšeným rizikem krvácení. Funkce ledvin by měla být zhodnocena výpočtem CrCl před zahájením léčby, aby byli vyloučeni pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. CrCl < 30 ml/min). U pacientů léčených 
přípravkem Pradaxa by měla být funkce ledvin posouzena nejméně 1x ročně nebo častěji podle potřeby. *Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku přípravku; těžká porucha funkce ledvin 
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nebo podezření na jícnové varixy, arteriovenózní malformace, cévní aneurysmata nebo závažné intraspinální či intracerebrální cévní anomálie; souběžná léčba jinými antikoagulancii např. nefrakcionovaný heparin, 
nízkomolekulární hepariny, deriváty heparinu, perorální antikoagulancia kromě zvláštních situací, kdy dochází ke změně antikoagulační léčby nebo je nefrakcionovaný heparin podáván v dávkách nutných k udržení 
průchodnosti centrálních žilních nebo arteriálních katetrů; porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění ovlivňující přežití; souběžná léčba systémově podávaným ketokonazolem, cyklosporinem, itrakonazolem, 
dronedaronem a fixní kombinací dávek glekapreviru/pibrentasviru, *umělá náhrada srdeční chlopně vyžadující antikoagulační léčbu. Zvláštní upozornění: Nedoporučuje se podávat pacientům s dvojnásobným zvýšením 
hodnot jaterních testů nad horní hranici normy. Dabigatran 150 mg 2x denně byl spojen s vyšším výskytem závažných gastrointestinálních krvácení. Pozorováno u  pacientů 75 let a starších. K prevenci možno 
podat PPI. Opatrně podávat u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Faktory zvyšující riziko krvácení: věk ≥75 l., CrCl 30-50 ml/min., současné podávání inhibitorů glykoproteinu P (např. amiodaronu, chinidinu, 
verapamilu), hmotnost < 50 kg, ASA, klopidogrel, *tikagrelor, NSAID, SSRI, SNRI, jiné léky ovlivňující hemostázu, poruchy koagulace, trombocytopenie, poruchy funkce trombocytů, nedávná biopsie, závažné zranění, 
bakteriální endokarditida. Akutní chirurgický a jiný výkon: léčbu dočasně přerušit; pokud je to možné, výkon odložit nejméně o 12 hod. Nedoporučuje se podávat u pacientů podstupujících anestezii s pooperačním 
ponecháním epidurálně zavedeného katetru. Interakce: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin a deriváty heparinu, (fondaparinux, desirudin), trombolytika, antagonisté vitamínu K, rivaroxaban nebo jiná 
perorální antikoagulancia, látky ovlivňující agregaci krevních destiček (GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dextran a sulfinpyrazon) – žádné nebo omezené zkušenosti a může být zvýšené riziko krvácení. Současné 
podávání ASA, klopidogrelu, NSAID zvyšuje riziko krvácení. Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou metabolizovány v systému cytochromu P450, proto nejsou předpokládány související lékové interakce. Inhibitory 
glykoproteinu P: amiodaron, verapamil, chinidin, ketokonazol, dronedaron, klarithromycin a tikagrelor – pečlivé sledování, k identifikaci zvýšeného rizika krvácení možno použít aPTT a dTT testy. Vyhnout se současnému 
podávání se silnými induktory glykoproteinu P (třezalka tečkovaná, karbamazepin, rifampicin). Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným je krvácení. Hlášeny jako časté: anémie, bolest břicha, průjem, nauzea (SPAF); 
epistaxe, dyspepsie, gastrointestinální krvácení, kožní krvácení, urogenitální krvácení (SPAF, DVT/PE); rektální krvácení (DVT/PE). Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v původním obalu, chránit před vlhkostí. 
Datum poslední revize textu: 14. 5. 2020. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: Pradaxa 110 mg EU/1/08/442/005-007; Pradaxa 
150 mg EU/1/08/442/011. Přípravek schválen i v indikaci Primární prevence žilních tromboembolií u dospělých pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. Výdej pouze na lékařský předpis. 
Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.    

 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení 
nežádoucích účinků viz bod 4.8. SPC přípravku.

Zkrácená informace o přípravku Praxbind 2,5 g/50 ml injekční/infuzní roztok 
Složení: 1 ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje idarucizumabum 50 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje idarucizumabum 2,5 g v 50 ml. Léková forma: Injekční/infuzní roztok Indikace: Specifický přípravek 
k reverzi účinku dabigatranu. Je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: při naléhavých chirurgických/
urgentních výkonech, při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení. Dávkování a způsob podání: Omezeno pouze pro použití v nemocnici. Doporučená dávka je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Podání druhé 5  g 
dávky lze zvážit v situacích: rekurence klinicky významného krvácení spolu s prodloužením doby srážení krve; pokud by potenciální obnovení krvácení bylo život ohrožující a zjistí se prodloužená doba srážení krve; 
pokud pacienti vyžadují další naléhavý chirurgický/urgentní výkon a vykazují prodlouženou dobu srážení krve. Relevantními koagulačními parametry jsou aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), dilutovaný 
trombinový čas (dTT) nebo ekarinový koagulační čas (ECT). Praxbind (2 x 2,5 g/50  ml) se podává intravenózně jako dvě po sobě následující infuze, každá v délce 5 až 10 minut, nebo jako bolusová injekce. Pacienti 
s poruchou funkce ledvin, jater nebo ve věku ≥ 65 let nevyžadují žádnou úpravu dávky. Léčbu přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) lze znovu zahájit 24 hod. po podání přípravku Praxbind, pokud je pacient 
klinicky stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Po podání přípravku lze kdykoli zahájit jinou antitrombotickou terapii (např. nízkomolekulární heparin), pokud je pacient klinicky stabilní a bylo dosaženo 
odpovídající hemostázy. Kontraindikace: Žádné Zvláštní upozornění: Idarucizumab nezruší účinky jiných antikoagulancií, lze kombinovat se standardními podpůrnými opatřeními. Obsahuje 4 g sorbitolu, riziko léčby 
přípravkem Praxbind se u pacientů s hereditární intolerancí fruktózy musí zvážit oproti potenciálnímu přínosu léčby. Způsobuje přechodnou proteinurii jako fyziologickou reakci na nadbytek bílkovin procházejících 
ledvinami. Proteinurie nesvědčí o poškození ledvin. Interakce: Klinicky relevantní interakce s jinými léčivými přípravky se považují za nepravděpodobné. Nežádoucí účinky: Žádné nebyly zjištěny. Zvláštní opatření pro 
uchovávání: V chladničce (2 °C – 8 °C); v původním  obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem,  po otevření injekční lahvičky stabilita prokázána na dobu 6 hodin při pokojové teplotě. Neotevřenou injekční lahvičku 
lze před použitím uchovávat při pokojové teplotě (až do 30 °C) po dobu až 48 hodin, v původním obalu, chráněnou před světlem. Roztok nemá být vystaven světlu po dobu delší než 6 hodin. Datum poslední revize 
textu: 27. 7. 2020. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: EU/1/15/1056/001 Výdej pouze na lékařský předpis. Léčivý přípravek 
Praxbind je hrazen z veřejného zdravotního pojištění jako nemocniční léčivý přípravek na základě zařazení do seznamů NLéky (VZP) a NHVLP (SZP). Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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