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Souhrn

Selektivní angiografie věnčitých tepen neboli koronarografie je standardně užívanou metodou v diagnosti-
ce ischemické choroby srdeční. Ačkoliv se jedná o invazivní výkon, je zatížen pouze malou mírou komplikací. 
Jednou z nich je zauzlení diagnostického katétru. Existuje mnoho metod, které mohou být využity k jeho 
rozvolnění. V této kazuistice popíšeme postup, který jsme volili na našem pracovišti.

© 2021, ČKS.

AbStrAct

coronary angiography is a widely used method in diagnosis of coronary artery disease. Although it is an 
invasive procedure, there is only a small amount of complications. one of them is catheter kinking. there are 
many methods that can be used to catheter retrieval. In this case report we will describe them and present 
our course of action.
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Úvod

Koronarografie je invazivní vyšetření, při kterém se mo-
hou vyskytnout komplikace. Jednou z nich může být tzv. 
kinking, tedy zalomení katétru. Ve většině případů se po-
daří katétr rozvolnit rotací v protisměru. někdy však do-
chází k dvojímu zalomení s následným zauzlením katét-
ru, a pokud k tomu dojde v místě bez dostatečné opory, 
může se jednat o problém, který vyžaduje různé postupy 
ve snaze o rozvolnění.

V kazuistice prezentujeme případ z našeho pracoviště, 
kde se ze zdánlivě jednoduchého diagnostického výkonu 
stal dvouhodinový zákrok se zapojením několika lékařů 
a nutností dalšího tepenného vstupu.

Kazuistika

Jednasedmdesátiletá pacientka s významnou aortální ste-
nózou byla odeslána ambulantním kardiologem k prove-
dení předoperačních vyšetření před plánovanou náhradou 
aortální chlopně. Při kanylaci radiální tepny vpravo byl 
použit 5F zavaděč (terumo, tokio, Japonsko), do něj bylo 
instilováno 0,5 mg isosorbid dinitrátu k prevenci spasmu. 

následně byl zaveden diagnostický katétr 5F optitorque™ 
tiger (terumo, tokio, Japonsko) a při průchodu do aor-
ty bylo zjištěno výrazné vinutí brachiocefalického trunku 
(obr. 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1018). Při 
sondování odstupu levé koronární tepny a opakovaném 
rotovaní ve směru i proti směru hodinových ručiček do-
chází ke zprvu nerozpoznanému zauzlení diagnostic-
kého katétru, které se projevuje nemožností aplikování 
kontrastní látky při použití automatického dávkovacího 

Obr. 1 – Zobrazení 
vinutí truncus 
brachiocephalicus 
pomocí 
0,014palcového 
ultratenkého drátu 

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1018
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1018
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systému AcISt cVi. Při následném skiaskopickém zobra-
zení průběhu katétru je zjištěno jeho dvojité zalomení 
v oblasti brachiální tepny (obr. 2 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pi-
d=1445&file=1017). 

Obr. 2 – Skiaskopie zalomeného diagnostického katétru

Obr. 3 – (A) Zachycení diagnostického katétru lasso katétrem,  
(B) tažení diagnostického katétru

A

B

K rozvolnění je nejprve využita metoda rotace, která 
však nevede k úspěchu. Přes zalomení katétru se nedaří 
zavést vodicí drát 0,035palcový × 175 cm EMErALD™ Gui-
dewire (cordis, baar, Švýcarsko). Stahování katétru blíže ke 
kubitální jamce působí pacientce bolest v končetině, proto 
je katétr zasunut hlouběji do tepny a přistupujeme k zave-
dení ultratenkého vodicího drátu 0,014palcového × 190 cm 
Whisper™ MS (Abbot, Illinois, uSA). V místě prvního „zálo-
mu“ katétru se opět nedaří proniknout. následují opako-
vané pokusy alespoň o částečné rozvolnění katétru k zave-
dení vodiče, tyto jsou však opakovaně neúspěšné. Ve snaze 
o fixaci katétru přistupujeme k pokusu o jeho stabilizaci 
stlačením paže v úrovni a. brachialis druhým vyšetřujícím. 
Fixace je ale neúspěšná a katétr stále volně rotuje podél 
dlouhé osy i s uzlem. Konec katétru se bohužel nedaří na-
směřovat do aorty a tento míří do pravé krkavice.

V této fázi zvažujeme další možnosti: 
a)  Výměna zavaděče za delší a opatrné přetažení jeho 

konce přes zalomení.
b)  Použití tzv. lasso katétru k fixaci distálního konce zalo-

meného katétru a jeho rozvolnění.
Varianta a) nebyla provedena pro nedostatečnou délku 

nového zavaděče a nutnost modifikace zalomeného ka-
tétru ustřihnutím jeho proximálního konce. Přistupujeme 
tedy k zajištění dalšího arteriálního vstupu skrze femorál-
ní tepnu v pravém třísle. Skrze 6F zavaděč (terumo, tokio, 
Japonsko) je do místa vstupu pravého brachiocefalického 
trunku zaveden diagnostický katétr 6F optitorque™ Jr4 
(Judkins right 4,0 cm) (terumo, tokio, Japonsko) a přes 
něj lasso katétr 0,035palcový × 150 cm EXPro Elite™ Snare 
(teleflex, Pensylvánie, uSA). tímto se daří zachytit konec 
zauzleného katétru (obr. 3A, 3b, video 1–2, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=145&pid=1445&file=1016, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pi-
d=1445&file=1014, http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&fi-
le=1009, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1011). Dia-
gnostický katétr je opatrně tažen do aorty, kde se však 
při jeho rotování ve snaze o rozvolnění vysmekává (obr. 
4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1013). Při dalších 

Obr. 4 – Vysmeknutí konce diagnostického katétru v aortálním oblouku

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1017
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1017
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1017
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1016
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1016
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1016
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1014
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1014
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1014
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1009
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1009
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1009
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1011
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1011
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1013
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1013
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pokusech o zachycení do smyčky je zjištěn zpětný návrat 
krve ze zalomeného katétru, při skiaskopii je ověřeno 
jeho rozvolnění, ke kterému pravděpodobně dochází při 
manipulaci s katétrem v aortě při pokusu o navedení do 
kličky lasso katétru a jeho stabilizaci ve vinutém brachio-
cefalickém trunku. Po zavedení vodiče do původního ka-
tétru se daří jeho extrakce z těla pacientky (obr. 5A–5c 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1015, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=145&pid=1445&file=1012, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pi-
d=1445&file=1010). Dochází k úplnému ústupu bolesti 
v končetině.

Koronarografie je dokončena transfemorálním přístu-
pem se zjištěním pouze nevýznamného postižení věnči-
tých tepen.

Diskuse

Z dostupných dat se komplikace koronarografií vyskytují 
v méně než 2 % případů, přičemž úmrtím končí méně než 

0,05–0,08 %.1,2 Mezi tyto případy však nejsou počítány 
případy zauzlení katétru. 

K zauzlení katétru při transradiálním přístupu nejčas-
těji dochází v brachiální nebo subklaviální tepně, kde je 
průměr tepny větší než v oblasti předloktí, kde je často 
katétr poměrně těsně obepnut stěnou tepny. Často se 
tak děje při výrazném vinutí v oblasti subklaviální tepny 
a brachiocefalického trunku. toto vinutí je zjištěno při-
bližně u 10 % pacientů podstupujících koronarografii 
transradiálním přístupem.3

Pokud k zauzlení dojde, je nejběžnějším postupem 
opatrná rotace katétru v opačném směru, kdy by mělo 
dojít k rozvolnění smyčky. tato metoda však v našem pří-
padě k úspěchu nevedla, a to pro nedostatečnou fixaci 
konce katétru. 

Stejně tak byly neúspěšné pokusy o zavedení vodicího 
drátu stejně jako i ultratenkého drátu, na kterém bychom 
se pokusili nafouknout non-compliantní balonek malého 
průměru.4

Další možností je stabilizace konce katétru zvnějšku, 
a to tlakem prstů nebo např. sfygmomanometrem.5 tato 
metoda se v našem případě nemohla provést vzhledem 
k místu, kde se zauzlení nacházelo, a nebylo tedy možné 
naložení manžety sfygmomanometru, proto jsme se ales-
poň pokusili o stabilizaci tlakem prstů v oblasti brachiální 
tepny. tlak však nebyl dostatečný a nedosáhli jsme kýže-
ného efektu.

teoretickou možností dle literárních zdrojů by bylo při-
pojit na koncovku katétru indeflátor a pomalu zvyšovat 
tlak uvnitř katétru. V našem případě však byl katétr těžce 
zauzlen a především by hrozila vzhledem k umístění kon-
ce katétru v pravé krkavici vzduchová embolie (vzduch by 
mohl být přítomen v katétru, ze kterého předtím vytekla 
krev), která by mohla být fatální. 

Další možností by bylo zavedení delšího zavaděče, je-
hož konec bychom zasunuli těsně před uzel a opatrným 
stahováním katétru bychom se snažili uzel uvolnit.6,7 

tuto metodu jsme označili jako ultimum refugium, 
protože při ní musí být odstraněn proximální konec za-
lomeného původního katétru a tato změna je nevratná. 

Poslední intervenční metodou, kterou jsme zvolili i my, 
bylo využití „snare“ katétru, jindy označovaného jako 
„lasso“ katétr,8,9 který má na svém konci smyčku, do které 
se dají zachytit části předmětů v krevním řečišti.  

Mimo intervenční metody je možností volby chirurgic-
ká extrakce materiálu,10 která však pacienta zatíží nutnos-
tí anestezie a také prodlouží pacientův pobyt v nemocnič-
ním zařízení z důvodu pooperačního sledování.

Závěr

cílem kazuistiky bylo shrnutí možného postupu při za-
uzlení koronarografického diagnostického katétru a při-
pomenutí, že při každém invazivním výkonu je potřeba 
naprostého soustředění, protože i při rutinním výkonu, 
který se provádí na denní bázi, může krátkodobá ztráta 
pozornosti znamenat mnohdy časově, fyzicky i psychicky 
náročný zákrok, ve snaze napravit úvodní zaváhání.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.

Obr. 5 – (A) Pohled na diagnostický katétr po extrakci z těla pa- 
cientky, (B) detailní pohled na místo dvojitého zalomení, (C) „re-
konstrukce“ zalomení katétru po extrakci z těla pacientky

A

B

C

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1015
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1015
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1012
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1012
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1012
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1010
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=145&pid=1445&file=1010
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AbstrAct

Myocardium perforation after cardiac implantable electronic devices (cIEDs) is a rare (~1%)1 but potential- 
ly fatal complication if not recognized early. It often occurs acutely after insertion although it can range 
from days to years. Here, we report a 73-year-old gentleman presented with an acute onset of chest pain 
after 48 hours of permanent pacemaker insertion for symptomatic bradycardia. Due to the overlapping 
symptoms of acute myocardial infarction and dynamic EcG changes, the patient was evaluated for acute 
coronary syndrome and ruled out after the serial cardiac troponin(s) within the normal range. the patient 
was found to have early signs of pericardial tamponed with the right ventricular lead perforating the 
myocardium on the transthoracic echocardiogram. the patient was treated with pericardial drain and 
emergency lead extraction. © 2021, ČKs.
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Introduction

Myocardium perforation after cardiac implantable elec-
tronic devices (cIEDs) is a rare (~1%)1 but potentially fa-
tal complication if not recognized early. It often occurs 
acutely after insertion although it can range from days 
to years. Here, we report a 73-year-old gentleman pre-
sented with an acute onset of chest pain after 48 hours 
of permanent pacemaker insertion for symptomatic bra-
dycardia.

Learning objective

to raise the awareness of early recognition of delayed 
myocardial perforation in a patient with recent cardiac 
implantable electronic devices.

to underscore the modality of choice in diagnosing 
myocardial perforation by cIEDs.

Clinical description

A 73-year-old gentleman presented to the district emer-
gency department with acute onset of cardiac sounding 

central chest pain lasted for 25 minutes. the pain was la-
ter localized to the left subcostal space and exacerbated 
by deep breathing. He was discharged home from a ter-
tiary centre 2 days later after having a dual chamber pa-
cemaker insertion without any immediate postoperative 
complications. He has a past medical history of controlled 
hypertension, otherwise no other significant medical con-
ditions and usually fit and well. 

Due to the central chest pain, acute coronary syn-
drome was evaluated initially. the serial 12-lead EcG 
showed dynamic t wave changes in the antero-later-
al chest leads (Figs 1 and 2, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=144&p
id=1445&file=1021, http://www.cksonline.cz/coretvasa-
case-reports/clanky.php?p=detail&id=144&pid=1445&fi
le=1022). Acute coronary syndrome was ruled out after 
normal cardiac troponins. An immediate chest X-ray was 
done and did not reveal any remarkable findings (Fig. 
3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=144&pid=1445&file=1019). the chest 
pain settled with bed rest and the physical examination 
was unremarkable. the patient haemodynamic condi-
tions remained stable with blood pressure of 117/68 
mmHg and heart rate of 67 beats per minute. An ur-
gent transthoracic echocardiography (Video 1 and Fig. 4, 
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perforation of myocardium by the ventricular lead with 
early signs of tamponed. the patient was transferred im-
mediately to the tertiary centre for pericardial drain and 
lead extraction.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=144&pid=1445&file=1023, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=det
ail&id=144&pid=1445&file=1020) later confirmed the 

Fig. 1 – Baseline ECG. 

Fig. 2 – ECG repeated at 30 minutes.

Fig. 3 – CXR (AP) – mild cardiomegaly with dual chamber 
pacemaker in place.

Fig. 4 – Transthoracic echocardiogram.
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Discussion

On retrospective case analysis, failure of pacing capture 
was noted as a first clue on the baseline EcG with Mobitz 
type 1 AV block. It was very relevant that acute coronary 
syndrome was ruled out due to the initial presentation of 
the nature of the chest pain and the patient’s age group. 
In this case, chest X-ray was not conclusive and transtho-
racic echocardiogram (ttE) was both diagnostic and eva-
luated the significance of pericardial effusion showing 
early echocardiographic features of tamponed.

In making the diagnosis of myocardial perforation by 
pacemaker leads and other cIEDs, chest X-ray was con-
sidered as unreliable in diagnosing cardiac perforation 
(sensitivity 61.1% and specificity 88.9%).2 transthoracic 
echocardiogram (ttE) can diagnose and provide haemo-
dynamic information for clinical evaluation, however its 
utility in diagnosis of myocardial perforation is inferior 
to that of computed tomography (ct) imaging (sensitiv-
ity 41.2–47% and specificity 84.2%).2 ct imaging is supe-
rior to other imaging modalities and emerging as a gold 
standard for diagnosis (sensitivity – 100% and specificity 
85.7%).2

Conclusion

Acute presentation of chest pain in a patient with cardiac 
implantable devices is likely to be more prevalent since 
an increasing number of patients are having these proce-
dures. Although delayed myocardial perforation is a rare 

complication, more and more cases are being reported.1,3–5 
A high index of suspicion is the key in making diagnosis for 
cardiac perforation in such patients and ct imaging is the 
imaging modality of choice for diagnosis.2,6
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Souhrn

Tako-tsubo kardiomyopatie patří mezi neklasifikované kardiomyopatie, která při své typické manifestaci 
imituje akutní koronární syndrom. Její diagnóza je stanovena per exclusionem po vyloučení ischemie myo-
kardu nebo myokarditidy/feochromocytomu. nicméně v některých atypických případech může být její prav-
děpodobná diagnóza stanovena až retrospektivně, jak uvidíme na následujícím případu včetně kritického 
pohledu na diagnosticko-terapeutický postup.

© 2021, ČKS.

AbSTrAcT

Tako-tsubo cardiomyopathy is unclassified cardiomyopathy, which typically imitates acute coronary syndro-
me. It is diagnosed per exclusionem in the absence of significant coronary disease or myocarditis/pheo- 
chromocytoma. however, sometimes presentation of the Tako-tsubo cardiomyopathy is atypical and the 
diagnosis can be assessed retrospectively as in a presented case including critical evaluation of diagnostic 
and therapeutic process.
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Úvod

Tako-tsubo kardiomyopatie (TcM) patří mezi neklasifiko-
vané kardiomyopatie.1 V patofyziologii tohoto onemoc-
nění se uplatňuje přímá kardiotoxicita katecholaminů, 
mikrovaskulární postižení a spasmy epikardiálních věnči-
tých tepen v návaznosti na psychický nebo fyzický stres.2 
Základním kamenem diagnostiky je průkaz přechodné 
poruchy kinetiky LK (nejčastěji apikální části, nicméně 
existují i méně časté formy jako midventrikulární, bazál-
ní nebo fokální TcM) EKG změnami (elevace úseku ST  
a/nebo negativní vlny T), elevací kardiomarkerů při ab-
senci významného postižení věnčitých tepen (nevysvětlu-
jícího poruchu kinetiky) nebo myokarditidy/feochromocy-
tomu.3 Postihuje především ženy ve vyšším věku a svým 
klinickým průběhem nejčastěji napodobuje akutní koro-
nární syndrom (AKS). Diagnóza TcM je stanovena u při-
bližně 2 % pacientů s pracovní diagnózou AKS s  elevace-
mi úseku ST.4 nicméně v některých atypických případech 
může být její pravděpodobná diagnóza stanovena až re-
trospektivně, jak uvidíme na následujícím případu.

Popis případu

Čtyřiaosmdesátiletá kuřačka s anamnézou arteriální hy-
pertenze, hyperlipidemie, depresivního syndromu a funk- 
ční dyspepsie byla přivezena rZP s pracovní diagnózou 
gastroenteritidy na spádovou interní ambulanci. Důvodem 
bylo opakované zvracení po dietní chybě, bez bolestí na 
hrudi nebo dušnosti. Již na iniciálním EKG byla přítomna 
zpomalená progrese r v hrudních svodech, elevace úseku 
ST s negativní T anteriorně a elevace úseku ST I aVL (obr. 
1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1027). Vysoce sen-
zitivní troponin T (hs-TnT) byl vstupně zvýšen na 366 ng/l 
(horní hranice normy [urL] 14 ng/l). Poté byla nemocná 
přeložena na naše pracoviště s pracovní diagnózou AKS. 

Vzhledem k absenci stenokardií a dušnosti byla vstup-
ně doplněna echokardiografie s nálezem těžké dysfunkce 
levé komory (LK) s ejekční frakcí (EF) 25–30 % při akinezi 
apexu, apikální poloviny anteriorní a anterolaterální stěny 
(video 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1024). In-

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1027
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1027
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1024
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1024


10 retrospektivní diagnóza TcM

php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1026). Vzhledem 
k tomuto nálezu jsme doplnili kontrolní echokardiogra-
fické vyšetření, jehož nález byl rovněž bez pozoruhod-
ností s již normální EF a kinetikou LK (video 2 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=143&pid=1445&file=1025). S přihlédnutím ke všem 
novým skutečnostem jsme zpětně zrevidovali diagnózu 
pacientky na pravděpodobnou TcM. Vyvolávajícím mo-
mentem bylo zřejmě opakované zvracení při gastroen-
teritidě po dietní chybě. byla upravena chronická farma-
koterapie (vysazena kyselina acetylsalicylová, perindopril 
ponechán z indikace arteriální hypertenze) a následně 
jsme za účelem revize zdravotnické dokumentace infor-
movali praktického lékaře.

Diskuse

Povědomí o TcM je důležitou součástí diferenciálně dia-
gnostického procesu u pacienta s pracovní diagnózou 
AKS. Většina pacientů s TcM svým klinickým průběhem 
imituje AKS a je u nich indikována urgentní koronarogra-
fie. uvedená kazuistika však ukazuje na nemalou skupinu 

tervalový hs-TnT po čtyřech hodinách byl 315 ng/l. ne-
mocná byla nadále zcela bez potíží, hemodynamicky sta-
bilní, bez arytmií a v EKG nebyl patrný další vývoj. Stav 
byl hodnocen jako subakutní infarkt myokardu s malým 
rozsahem myokardiální nekrózy v terénu preexistující is-
chemické dysfunkce LK. Koronarografie nebyla vzhledem 
k věku a celkovému stavu nemocné indikována. byla za-
hájena terapie ischemické choroby srdeční a srdečního se-
lhání dle platných doporučení (kyselina acetylsalicylová, 
clopidogrel na 12 měsíců, perindopril, metoprolol, spiro-
nolacton a furosemid). nemocná byla po čtyřech dnech 
propuštěna do ambulantní péče.

Po dvou letech byla pacientka odeslána na náš akutní 
příjem praktickým lékařem pro asymptomatickou dekom-
penzaci arteriální hypertenze. Z anamnézy mimo jiné vy-
plynulo, že od dimise nebyla i přes doporučení sledována 
ambulantním kardiologem a nadále neměla jakékoliv kar-
diální obtíže. Z původní kardiologické medikace (viz výše) 
v době vyšetření užívala pouze kyselinu acetylsalicylovou 
a perindopril, důvody vysazení ostatních přípravků nebyly 
známy. V mezidobí došlo k normalizaci EKG křivky s vy-
mizením patologií komplexů QrS, úseku ST a vln T (obr. 
2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.

Obr. 1 – EKG za hospitalizace s pracovní diagnózou akutního koronárního syndromu

Obr. 2 – EKG v odstupu dvou let

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1026
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1025
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1025
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1025
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=143&pid=1445&file=1026


M. holek, A. reichenbach, W. El-husseini 11

pacientů s atypicky probíhající nebo zcela asymptomatic-
kou formou TcM, u nichž navíc nemusí být zprvu patrný 
výrazný psychický nebo fyzický stresor. Zásadním vyšet-
řením, které mohlo již v úvodu u naší pacientky vyloučit 
pracovní diagnózu AKS, je koronarografie. Ta byla v době 
přijetí indikována dle doporučení Evropské kardiologic-
ké společnosti (ESc) pro léčbu AKS bez elevací úseku ST 
z roku 20155 (načasování do 72 hodin pro střední riziko 
– dysfunkce LK s EF < 40 %, skóre GrAcE [Global regis-
try of Acute coronary Events score] v rozmezí 109–140). 
nicméně nebyla provedena pro věk a celkový stav nemoc-
né (faktor „frailty“). Avšak podle novějších doporučení 
z roku 20206 by již rutinní invazivní vyšetření nebylo indi-
kováno (kardiálně asymptomatická nemocná, netypická 
dynamika hs-TnT pro AKS – rychlý pokles od začátku pří-
znaků, bez dynamických EKG změn v čase, skóre GrAcE < 
140). V takovém případě můžeme před rozhodnutím o ev. 
provedení koronarografie využít celé řady neinvazivních 
metod, které mohly u nemocné odlišit TcM od AKS. Mezi 
hlavní patří cT angiografie věnčitých tepen (absence 
významného postižení u TcM, u starších pacientů však 
může být hodnocení obtížné pro kalcifikace) nebo mag-
netická rezonance myokardu (absence jizvy při pozdním 
sycení gadoliniem u TcM). Z dalších diagnostických vodí-
tek můžeme ještě zmínit deprese úseku ST ve svodu aVr 
(95% specificita pro TcM),7 již zmíněný intervalový hs-TnT 
(menší dynamika než u AKS),8 stanovení bnP/nT-probnP 
(vyšší hodnoty u TcM)8 nebo použití skóre InterTAK (ur-
čení pravděpodobnosti TcM9 – u naší pacientky 58,6 %). 
Významným přínosem odlišení TcM od AKS je dopad na 
potenciálně rizikovou chronickou farmakoterapii – u naší 
„frailty“ nemocné především duální antiagregační tera-
pie po dobu jednoho roku s přechodem na monoterapii 
kyselinou acetylsalicylovou. Mimo jiné proto je třeba mys-
let na pečlivou diferenciální diagnostiku u všech pacientů 
se suspektním AKS.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.
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AbstrAct

Tropheryma whipplei je původcem vzácné Whippleovy nemoci. Kombinace bolestí břicha, chronického prů-
jmu s malabsorpcí a postižením kloubů je typickým projevem, nicméně aktinomyceta může postihnout i en-
dokard. Pro svou kultivační náročnost spadá do skupiny séronegativních infekčních endokarditid (bcNIE), 
jejichž celkové procento ze všech IE ale není zanedbatelné. Pro poměrně malý počet dokumentovaných 
případů může být jako patogen lehce opomenuta, navíc diagnostika je velmi obtížná. terapie se ve většině 
případů neobejde bez chirurgické resekce a s následnou dlouhodobou antibiotickou terapií. Popsaná kazui- 
stika je jednou z mála na našem území a má za cíl rozšířit povědomí o tomto původci infekční endokarditidy 
(IE). 

© 2021, ČKs.

AbstrAct

Tropheryma whipplei is the cause of the very rare Whipple’s disease. there are both classical and atypical 
forms described and both of them can affect heart valves. the disease belongs to the group of blood-culture 
negative infective endocarditis (bcNIE), because it’s difficult to cultivate the pathogen. However, percen-
tage of bcNIE in total amount of infective endocarditis is not negligible. there is a relatively small number 
of documented cases in literature. It might be easily omitted in clinical practice. Moreover, diagnosis is very 
difficult as it is crucial to think about the possibility of the disease. In most cases, surgical resection of valve 
is necessary and consequential long-term antibiotic therapy is administered. the described case report is one 
of the few in our region and aims to raise awareness of this IE agent.
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Úvod

Whippleova nemoc (WN) je chronické zánětlivé onemoc-
nění, způsobené intracelulární aktinomycetou Trophery-
ma whipplei (TW). s incidencí 1 : 1 000 000 se řadí mezi 
velmi vzácné choroby. Postihuje především muže bílé rasy 
a středního věku. Existuje forma klasická (85 % případů) 
a atypická (15 % případů). Klasická forma postihuje tenké 
střevo a projevuje se malabsorpčním syndromem (boles-
ti břicha, kachektizace, nechutenství, steatorea). K tomu 
může být přidružena teplota, bolesti kloubů a také posti-
žení jiných orgánových soustav (plíce, ledviny, myokard či 
chlopenní aparát). U atypické formy nedochází k postiže-

ní gastrointestinálního traktu a postižené jsou primárně 
jiné orgány, nejčastěji srdce.1,2 Příznaky obou forem jsou 
převážně nespecifické a diagnóza je často stanovena až 
po vyloučení ostatních, častějších příčin. Nezřídka je první 
diagnóza určena mylně – velmi často jako séronegativní 
artritida. Následná terapie kortikoidy zastře další přízna-
ky a případnou eradikaci aktinomycet učiní do budoucna 
složitější. tato skutečnost platí i pro infekční endokarditi-
du u WN (tWIE = T. whipplei induced endocarditis), jež je 
často doprovázena bolestmi kloubů. Ve většině případů 
postihuje aortální chlopeň a u přibližně pětiny postiže-
ných dochází k centrálním embolizacím.2 typické přízna-
ky infekční endokarditidy (febrilie, periferní embolizace, 
pozitivní hemokultury) často chybějí.  
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Akcentace antibiotické terapie (gentamicin, van-
comycin) nevedla k poklesu zánětlivých markerů ani 
ke zlepšení klinického stavu. Zároveň došlo k rozvo-
ji lehké pravostranné hemiparézy, a tedy suspekci na 
centrální embolizaci. Akutní magnetická rezonance 
mozku potvrdila vícečetná čerstvá ischemická ložiska pa-
rietookcipitálně (obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretva-
sa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&pid=1445&-
file=1034). Ve spolupráci s Kardiochirurgickou klinikou 
FN Olomouc bylo rozhodnuto o akutní resekci a náhradě 
mitrální chlopně (MVr) bioprotézou. Výkon byl proveden 
v kombinaci s dvojnásobným aortokoronárním bypassem 
(cAbG) vzhledem k nálezu významných stenóz na dvou 
koronárních tepnách (video 5, 6, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&-
pid=1445&file=1033, http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&pid=1445&fi-
le=1028). 

V rámci došetření původce bcNIE byla doplněna poly-
merázová řetězová reakce (Pcr) resekátu mitrální chlop-
ně, kde byla izolována Tropheryma whipplei. tato skuteč-
nost, společně s klinickým korelátem gastrointestinálních 
symptomů a malabsorpčního syndromu, potvrzuje koneč-
nou diagnózu klasické Whippleovy choroby s postižením 
mitrální chlopně. Vzhledem k celkovému stavu pacienta 

V kazuistice je dokumentován případ pacienta s in-
fekční endokarditidou mitrální chlopně, jejímž původcem 
je Tropheryma whipplei. K lednu roku 2019 bylo celosvě-
tově dokumentováno 169 případů tWIE.3 tato práce je 
jednou z mála, jež dokumentuje záchyt onemocnění na 
našem území. 

Kazuistika 

Devětašedesátiletý muž, dělník v gumárenském průmy-
slu, byl koncem července 2019 došetřován v periferní 
nemocnici pro kachektizaci (úbytek hmotnosti více než 
10 kg), celkovou slabost, bolesti kloubů, bolesti bři-
cha a problémy s vyprazdňováním. tyto potíže trvaly 
více než půl roku. V laboratorních odběrech domino-
valy elevace zánětlivých markerů (c-reaktivní protein 
[crP] 53 mg/l, leukocyty 12,9 × 109/l) a známky těžké 
malnutrice (albumin 19 g/l, celková bílkovina 46,9 g/l). 
byla zahájena empirická antibiotická (Atb) terapie 
(amoxicilin) a vyloučeny běžné infekční fokusy. V rám-
ci základního onkologického screeningu byla doplněna 
gastrofibroskopie (GFs, obr. 1 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&-
pid=1445&file=1037) a koloskopie (obr. 2 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=de-
tail&id=142&pid=1445&file=1035) bez průkazu patolo-
gického nálezu. biopsie nebyla provedena pro fyziolo-
gický nález. Podezření na vegetaci mitrální chlopně dle 
transtorakální echokardiografie (video 1, 2, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=142&pid=1445&file=1031, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&pi-
d=1445&file=1030) bylo definitivně potvrzeno jícnovou 
echokardiografií (video 3, 4, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&pi-
d=1445&file=1032, http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&pid=1445&-
file=1029). ta ozřejmila vlající vegetaci na předním cípu 
mitrální chlopně o velikosti 8 × 7 mm. Hemokultury (ode-
brané při již empiricky zavedené Atb terapii) byly stran 
záchytu patogenu negativní a pacient byl s diagnózou 
séronegativní infekční endokarditida (bcNIE) přeložen 
na specializované kardiologické pracoviště. 

Obr. 1 – Gastrofibroskopie v oblasti duodena – fyziolo-
gický nález, bez atrofie sliznice

Obr. 2 – Koloskopie v oblasti colon transversum – drobný polyp s jinak intaktní 
sliznicí

Obr. 3 – Magnetická rezonance mozku s drobným ischemickým lo-
žiskem parietookcipitálně vlevo (embolizační etiologie)
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však nemohla být po kardiochirurgickém zákroku dopl-
něna kontrolní GFs s odběrem vzorku duodena.

Po určení diagnózy následovala změna antibiotic-
ké terapie na intravenózní meropenem. I přes tuto te-
rapii dochází u pacienta s těžkou malnutricí k rozvo-
ji septického stavu při nozokomiální bilaterální alární 
bronchopneumonii (video 7 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=142&pi-
d=1445&file=1036). stav progreduje, je nutná orotrache-
ální intubace a umělá plicní ventilace (UPV) s podporou 
oběhu inotropiky. K další péči je pacient přeložen na od-
dělení resuscitace a intenzivní medicíny FN brno, kde se 
po několika dnech daří jeho stabilizace.  

s odstupem byl realizován překlad na anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení spádové nemocnice, stále však 
s nutností UPV. Weaning pacienta od UPV byl velmi kom-
plikovaný vzhledem k rozvinutí neuromyopatie kriticky 
nemocných. Pacient byl přesunut na jednotku dlouhodo-
bé intenzivní péče. Po více než devíti měsících obtížného 
weaningu od UPV, intenzivní rehabilitace a realimentace 
byl úspěšně propuštěn do domácí péče.  

Diskuse

Příznaky a zdlouhavá diagnostika onemocnění mohou 
finální diagnózu tWIE předběhnout často o celá léta. 
Pouze část pacientů splňuje alespoň suspekci na infekč-
ní endokarditidu dle Dukeových kritérií, což diagnostiku 
znesnadňuje. rutinní biopsie tenkého střeva u malab-
sorpčních syndromů s vyjádřením podezření na WD tak 
může být klíčem k časné diagnóze. cílená terapie je pak 
zásadní v prevenci pozdních komplikací, včetně postižení 
srdce.

Vzhledem k nemožné kultivaci v běžných médiích spa-
dá tWIE do skupiny séronegativních endokarditid (blood 
culture negative infective endocarditis, bcNIE). Důvodem 
je kultivační náročnost daného patogenu (v našem přípa-
dě intracelulární aktinomycety), pro diagnostiku je tedy 
třeba využít jiných metod.

V případě klasické formy je základem diagnostiky 
endoskopické vyšetření žaludku a proximálního úseku 
tenkého střeva, kde jsou typická zduření a hemoragické 
sufuze duodenální sliznice, nicméně nález může být mak-
roskopicky i zcela normální. Definitivní diagnóza je sta-
novena histologicky ze vzorku duodena. ten je ošetřen 
speciálním barvením (barvení PAs – periodic acid schiff) 
a v mikroskopickém obraze se objevují typické pěnovité 
makrofágy. suspekce na Whippleovu chorobu musí být 
odesílajícím lékařem patologům vždy na žádance výslov-
ně uvedena.4

V případech atypických, kdy nelze odebrat histologický 
vzorek střeva, je nutné využít diagnostiku Pcr z odebra-
ných tkání. V našem případě se jednalo o chlopenní rese-
kát mitrální chlopně získaný peroperačně. 

bcNIE tvoří až 30 % případů z celkového počtu in-
fekčních endokarditid. Původcem je nejčastěji rod Bru-
cella spp., Bartonella spp., Mycoplasma spp., Legionella 
spp., Coxiella burnetii a právě Tropheryma whipplei.5 
Údaje o incidenci endokarditid, jež má na svědomí právě  
T. whipplei, se v literatuře liší a její hodnota se dle men-
ších studií pohybuje mezi 2–8 %.6 V České republice uce-

lenější a větší analýza souboru séronegativních infekčních 
endokarditid chybí. Dle výsledků centra kardiovaskulár-
ní a transplantační chirurgie v brně z let 1999–2001 byla 
incidence tWIE v jejich souboru pacientů asi 7 % (z cel-
kového počtu 15 bcNIE).7 Větší počet případů měla ně-
mecká analýza, kde byla tW vůbec nejčastějším původ-
cem bcNIE,8 a to hned za typickými původci infekčních 
endokarditid (Streptoccocus spp., Staphylococcus spp. 
a Enterococcus spp.). V rozdílné incidenci, kromě různé 
velikostí analyzovaných souborů, může hrát roli i určitá 
geografická vazba WN a tWIE, jež snad souvisí s určitým 
genotypem populace v těchto oblastech. Dokazuje to vět-
ší výskyt tWIE v oblasti rhonských Alp či ve Švýcarsku.6 Je 
také patrná určitá vazba na náš region, a proto bychom 
měli tohoto původce bcNIE brát v potaz a vědět o terape-
utických možnostech.

Ve více než 75 % dokumentovaných případů tWIE 
skončilo chirurgickou náhradou postižené chlopně. stan-
dardně následuje dlouhodobá antibiotická terapie shod-
ná s terapií klasické WN: první dva až čtyři týdny intrave-
nózní ceftriaxon či meropenem, poté dlouhodobá 6- až 
18měsíční perorální terapie sulfomethoxazolem a trime-
thoprimem, popřípadě kombinací doxycyclin a hydrochlo-
rochin při intoleranci antibiotik první volby.3 

Závěr 

Základem účinné terapie tWIE je správná a časná dia-
gnostika. Jelikož se jedná o velmi vzácné onemocnění, 
není lehké na něj zprvu vůbec pomyslet. Kombinace sé-
ronegativní artritidy s malabsorpcí a abdominalgiemi 
u osoby středního věku by měla být spouštěcím signálem 
k indikaci endoskopie horního gastrointestinálního trak-
tu včetně cílené biopsie z duodena. trvání symptomů mě-
síce i roky, stejně jako v naší kazuistice, není neobvyklé. 
Zkrácením této doby můžeme předejít řadě komplikací, 
které z protrahované symptomatologie vyplývají. Jedním 
z hlavních problémů u popsaného případu byl právě kri-
tický nutriční stav, ve kterém by i menší operační zákrok 
byl zatížen značným rizikem. recidivující centrální embo-
lizace však řádnou předoperační přípravu nedovolily, čas-
ný kardiochirurgický zákrok nesnesl odklad ani v situaci 
kritické malnutrice. Následné infekční komplikace, vznik 
závislosti na ventilátoru s extrémně dlouhým weaningem 
a protrahovanou rehabilitací tak byly daní za iniciální, 
nutně agresivní přístup. 
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Souhrn

Komorové extrasystoly (KES) mohou být benigní, nicméně mohou značit i závažné onemocnění. Při vyšet-
řování příčin četné komorové ektopie se po vyloučení nekardiální příčiny zaměřujeme na vyloučení struktu-
rálního onemocnění srdce, kdy systolická funkce levé komory slouží jako jeden z markerů stratifikace rizika 
náhlé srdeční smrti. Výskyt četných komorových extrasystol bez organického poškození srdce je považován 
za benigní. nicméně je známo, že více než deset tisíc KES za 24 hodin již může vést k arytmiemi navozené 
kardiomyopatii. Je tedy namístě provést kvantifikaci KES a zhodnotit jejich morfologii. Polymorfní komorové 
arytmie totiž mohou signalizovat nejen významnou aterosklerotickou nemoc koronárních tepen, ale i výskyt 
vzácného hereditárního arytmického onemocnění, např. katecholaminergní polymorfní komorové tachy-
kardie (CPVT), a to i ve vyšším věku. na následující kazuistice popisujeme primozáchyt CPVT až v sedmém 
decenniu života.

© 2021, ČKS.

AbSTrACT

Premature ventricular complexes (PVCs) are often considered benign, nevertheless they can be a sign of se-
rious disease. In the assessment of frequent PVCs the first step is to rule out structural heart disease while left 
ventricular systolic dysfunction is one of the risk factors for sudden cardiac death. In the absence of a serious 
structural heart disease, PVCs are considered benign. however, more than 10.000 PVCs in 24 hours can lead 
to PVC-induced cardiomyopathy. It is therefore important to quantify PVCs and evaluate their morphology. 
Polymorphic ventricular arrhythmias can point towards coronary artery disease. They can also be a sign of 
a rare hereditary arrhythmic disease – catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT). This 
case report describes a new diagnosis of CPVT in a patient in the seventh decennium, with emphasis on the 
importance of exercise stress testing in the diagnostic algorithm of PVCs.

Klíčová slova:
bidirekční kuplety
Katecholaminergní polymorfní 
komorová tachykardie
Polymorfní komorové extrasystoly
Zátěžový test

Keywords:
bidirectional couplets
Catecholaminergic polymorphic 
ventricular tachycardia
Exercise stress test
Polymorphic premature ventricular 
contractions

Úvod

Komorové extrasystoly (KES) mají svůj původ v ektopic-
kém ložisku v převodním systému pod rozvětvením hisova 
svazku, v Purkyňových vláknech nebo svalovině komor.1 

Vyskytují se relativně často i u zdravých jedinců a mohou 
se manifestovat jako nepříjemně vnímané palpitace.1 Pre-
valence KES je vyšší u mužů a stoupá s věkem.2 Mezi běž-
né příčiny četného výskytu KES patří větší příjem kofeinu, 

vliv katecholaminů, vysoký stupeň anxiety a elektrolytová 
dysbalance.3 Jako časté nekardiální příčiny lze jmenovat 
hypertyreózu, anémii i hypertenzi.4 Alkohol, tabák a dro-
gy jsou také asociovány s vyšším výskytem KES, stejně tak 
i spánková deprivace.4 Jakékoliv strukturální onemocnění 
srdce může alterovat elektrické vedení a způsobit vznik 
arytmií.4 nález početných KES by měl vést k provedení 
základního vyšetření zaměřeného k odkrytí případného 
strukturálního onemocnění srdce.5 Pomocí echokardio-
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i triplety KES (obr. 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&-
file=1041). 

následně je provedena na našem pracovišti selektivní 
koronarografie (SKG), která neprokazuje ischemickou 
chorobu srdeční. Pacientka je odeslána do ambulance pro 
hereditární arytmické syndromy. Při podrobnější anamné-
ze zjišťujeme, že již několik měsíců vnímá nepravidelnost 
srdce, subjektivně také udává zhoršení dušnosti při větší 
námaze. na cílené dotazy neguje přítomnost stenokardií, 
synkop nebo presynkop. Pacientka se léčí pouze s hyper-
tenzí a hyperlipidemií, operace neprodělala žádné, není 
u ní přítomna tyreopatie. Po pečlivém odebrání rodinné 
anamnézy zjišťujeme náhlé úmrtí obou rodičů (až po 70. 
roce života), avšak syn sestry probandky prodělal v minu-
losti fibrilaci komor a má v sekundární prevenci náhlé sr-
deční smrti implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD). 
Při fyzikálním vyšetření je přítomen prakticky fyziologický 
nález. na klidovém EKG také nenacházíme patologii. Pa-
cientka následně podstupuje zátěžové vyšetření pomocí 
bicyklového ergometru. Je použit protokol s kontinuální 
stupňovanou zátěží, každý stupeň trvá tři minuty a nárůst 
zátěže je o 0,5 W/kg. Při tomto vyšetření dosahuje naše 
pacientka maximální tepové frekvence 123/min, což ne-
odpovídá submaximální aerobní kapacitě. Zátěžový test 
je ukončen pro únavu a nevýkonnost. Extrasystoly se na 
začátku testu objevují pouze sporadicky. S rostoucí zátěží 
se jejich výskyt zvyšuje. bigeminicky vázané monomorf-
ní kuplety se postupně morfologicky mění na bidirekční 
kuplety. na vrcholu dosažené zátěže detekujeme triple-
ty s alternující osou QrS (obr. 2 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pi-
d=1445&file=1040).

Tento nález společně s předchozím vyloučením struk-
turálního onemocnění srdce splňuje kritéria pro klinickou 
diagnózu CPVT. Pacientka podstupuje po podepsání in-
formovaného souhlasu genetické vyšetření, které nena-
lézá kauzální mutaci ve známých genech asociovaných 
s CPVT. Tento nález však nevylučuje klinickou diagnózu 

grafie hodnotíme systolickou funkci levé komory, která je 
považována za jeden z markerů stratifikace rizika náhlé 
srdeční smrti. Je známo, že více než 10 000 KES za 24 ho-
din může vést k arytmiemi navozené kardiomyopatii, pro-
to je namístě provést kvantifikaci KES a zhodnotit jejich 
morfologii, a to zpravidla pomocí 24hodinového holte-
rovského elektrokardiografického (EKG) monitorování.6 
Polymorfní komorové arytmie totiž mohou signalizovat 
nejen významnou aterosklerotickou nemoc koronárních 
tepen, ale i arytmogenní kardiomyopatii. V případě ná-
lezu vícečetných polymorfních KES je zapotřebí nejprve 
vyloučit ischemickou chorobu srdeční. Předpokládá se, že 
při absenci strukturálního onemocnění srdce je četněj-
ší výskyt KES benigní.7 Existují však i vzácné hereditární 
syndromy, jako například katecholaminergní polymorfní 
komorová tachykardie (CPVT), na které bychom neměli 
zapomínat. Tyto vzácné choroby se však ve velké většině 
případů manifestují již v dětství či mladším věku. naše ka-
zuistika popisuje primozáchyt tohoto vzácného onemoc-
nění až v pozdějším věku.

Popis případu

Prezentujeme případ 66leté pacientky, která je ambu-
lantní internistkou vyšetřována pro palpitace. Potíže se 
stupňují přibližně tři měsíce, pacientka vnímá nepravi-
delný puls, a to nejvíce v klidu. na 24hodinovém holte-
rovském EKG monitorování je zachycen větší počet po-
lymorfních KES (celkem 10 176/24 hodin, což odpovídá 
11 % všech stahů). u pacientky je tedy indikováno echo-
kardiografické vyšetření, které odhaluje pouze lehce 
prostornější levou komoru (end-diastolický rozměr levé 
komory 56 mm), jinak není nalezena další patologie. 
Pro výskyt polymorfních KES je ambulantní internistkou 
dále indikováno zátěžové vyšetření pomocí bicyklové 
ergometrie. během vyšetření se ozřejmuje adrenergní 
závislost arytmií s indukcí polytopních KES v bigeminic-
ké i trigeminické vazbě, dále četné kuplety a ojediněle 

Obr. 1 – EKG záznam z ergometrie. Adrenergní závislost KES s obrazem bidirekčních kupletů 
je diagnostickou známkou pro CPVT.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1041
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1041
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1041
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1040
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1040
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1040
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CPVT, proto u pacientky zavádíme režimová opatření a je 
zahájena terapie neselektivním beta-blokátorem (bb) 
carvedilolem s postupnou titrací do maximálně tolerova-
né dávky. na kontrolním ergometrickém vyšetření i přes 
maximální dávku carvedilolu 25 mg 2× denně přetrvávají 
komplexní formy komorových arytmií – bidirekční bige-
minicky vázané kuplety KES (obr. 3 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&-
pid=1445&file=1042).

u pacientky je tedy dle doporučení carvedilol zaměněn 
po schválení revizním lékařem za přípravek nadolol, jenž 
ještě v České republice nebyl registrovaný.8 Při následují-
cích kontrolních ergometrických vyšetřeních je potvrzena 
jeho účinnost, dochází k regresi výskytu komorových aryt-
mií během zátěže, objevují se jen nečetné KES izolované 
nebo v bigeminické vazbě (obr. 4 http://www.cksonline.

cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&-
pid=1445&file=1039). 

S ohledem na známý hereditární výskyt onemocnění 
jsou vyzváni k vyšetření žijící přímí prvostupňoví a druho-
stupňoví příbuzní pacientky. Četnější komorová ektopie 
se při zátěžovém testu objevuje u dvou vyšetřovaných 
jedinců – dcery a syna bratra probandky (tedy neteře 
a synovce probandky). u neteře, doposud klinicky asymp- 
tomatické, jsou na vrcholu zátěže při ergometrickém vy-
šetření indukovány komplexní formy komorových aryt-
mií, tedy je klinicky potvrzena diagnóza CPVT. u synovce 
jsou při ergometrickém vyšetření také přítomny četné 
KES, ale pouze monomorfní a v izolované formě. nález 
tedy nesplňuje kritéria pro CPVT a u asymptomatického 
pacienta není indikována terapie bb a nadále dochází na 
pravidelné kontroly ke kardiologovi. I přes opakované 

Obr. 2 – EKG záznam z ergometrie. Na záznamu jsou na vrcholu zátěže patrné komplexní 
formy komorové arytmie – triplet KES s alternující osou komplexů QRS.

Obr. 3 – EKG záznam z kontrolní ergometrie. Při terapii maximální tolerovanou dávkou car-
vedilolu přetrvávají na vrcholu zátěže bidirekční kuplety KES, efekt léčby je nedostatečný.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1042
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1042
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1042
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1039
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1039
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445&file=1039
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výzvy se doposud k vyšetření nedostavili zbylí sourozenci 
probandky (dva bratři a sestra) a jejich děti (obr. 5 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=141&pid=1445&file=1038).

Diskuse

CPVT je geneticky podmíněné onemocnění, které se 
projevuje život ohrožujícími polymorfními komorovými 
tachykardiemi a fibrilací komor.8 Doposud je CPVT po-
važována za vzácné onemocnění s výskytem 1 : 10 000.9 
u jedinců s CPVT nebylo prokázáno strukturální postiže-

ní srdce, předpokládá se postižení na molekulární úrov-
ni.9 Manifestuje se typicky výskytem zátěžově a emočně 
provokovaných synkop na podkladě komorové arytmie.10 
nejčastěji se projevují už v dětském věku, manifestace 
v dospělosti je vzácnější. Až 30 % nemocných umírá ná- 
hle do 30 let věku.10 u naší pacientky se CPVT manifestuje 
netypicky až v sedmém decenniu a první manifestací není 
synkopa na podkladě komorové arytmie, nýbrž palpitace 
při četné komorové ektopii.

u 60 % nemocných nacházíme mutaci v genu pro tzv. 
ryanodinový receptor (RyR2),11 ve sporadických případech 
pak mutaci v genu pro srdeční calsequestrin (CASQ2), je-
jich postižení může vést k přetížení cytoplazmy větším 
množstvím vápníkových iontů (Ca2+), indukci pozdních 
následných repolarizací („delayed afterdepolarizations“) 
v různých místech komor (proto polymorfní KES) a ná-
sledně k maligní komorové arytmii.8 nepřítomnost muta-
ce v genech RyR2 a CASQ2 nevylučuje klinickou diagnózu 
CPVT. Diagnostickým kritériem pro CPVT je přítomnost 
zátěží nebo emocí vyvolané bidirekční nebo polymorfní 
komorové tachykardie při absenci strukturálního postiže-
ní srdce a patologického EKG.9 bidirekční tachykardie je 
definovaná jako komorová arytmie s alterující osou kom-
plexů QrS o 180 stupňů. Právě bidirekční kuplety vedly 
u naší pacientky k podezření na onemocnění CPVT, které 
se následně potvrdilo.

Zátěžový test (např. bicyklová ergometrie) je doporu-
čován k diagnostice, ale i ke zhodnocení odpovědi na te-
rapii, hodnotí se inducibilita arytmie.9 na základě součas-
ných doporučených postupů je u CPVT indikována terapie 
neselektivním bb. V našich podmínkách je jediným do-
stupným neselektivním bb carvedilol. Vzhledem k neúčin-
nosti byl carvedilol zaměněn za nadolol (v České republice 
není registrován, je však dostupný formou individuálního 
dovozu). Při této léčbě došlo k výraznému snížení počtu 

Obr. 4 – Záznam z kontrolní ergometrie, maximální dosažená zátěž – svod V
5
. Kontrolní ergometrické vyšetření 

po roce léčby nadololem prokazuje jen minimální výskyt izolovaných KES, maximálně v bigeminické vazbě.
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 Obr. 5 – Genealogický strom. Schéma ukazuje průnik choroby v rodině.
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KES a při zátěži se již neobjevují komplexní formy komo-
rových arytmií. V případě, že by přetrvávala inducibilita 
arytmie při zátěžovém testu, je dalším krokem kombino-
vaná léčba neselektivním bb a antiarytmikem flecainid 
(rovněž není u nás registrován). Tato terapie, jak ukazují 
poslední data, výrazně redukuje výskyt komorových aryt-
mií, a tím i riziko náhlé srdeční smrti.9 u pacientů po sr-
deční zástavě je indikována implantace ICD, stejně jako 
u pacientů, u kterých přetrvává inducibilita arytmie i při 
kombinované terapii. Důležité je optimálně naprogra-
movat ICD, aby se minimalizovaly neadekvátní výboje 
z přístroje. bolestivý výboj vede ke zvýšení aktivity sym-
patiku, který spouští další arytmie, což vede k bludnému 
kruhu a dalším výbojům z přístroje.3,9 Doporučuje se pro-
dloužit zónu detekce jako prevenci spuštění terapií z ICD 
při nesetrvalých tachykardiích.12 u případů nereagujících 
na standardní terapii je doporučena levostranná srdeční 
sympatická denervace.13 

Vzhledem k již známému hereditárnímu výskytu one-
mocnění je velmi důležité myslet na vyšetření přímých pr-
vostupňových, ale i druhostupňových příbuzných. V našem 
případě bylo genetické vyšetření u probandky negativní, tu-
díž není ani indikováno u příbuzných. Zátěžová ergometrie 
u příbuzných odhaluje další případ CPVT u neteře pacientky. 
Jak ukazuje naše kazuistika, je důležité vyšetřit klinicky pří-
mé příbuzné, aby tímto způsobem mohli být identifikováni 
další jedinci se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti.

Závěr 

naše kazuistika ukazuje raritní příčinu četných komoro-
vých extrasystol. Po vyloučení ischemické choroby srdeční 
je v tomto případě třeba myslet i na hereditární arytmické 
syndromy a pacienty odesílat k ergometrickému vyšetření. 
Vždy je nutné klinicky vyšetřit přímé příbuzné, a odhalit 
tak další nemocné, kteří mají zvýšené riziko náhlé srdeční 
smrti. u těchto pacientů s klinicky potvrzenou diagnózou 
CPVT je třeba nastavit adekvátní terapii a pravidelně kon-
trolovat její efekt zátěžovým testem – ergometrií.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů 
Autoři práce nemají žádný střet zájmů.

Financování
Práce nebyla podpořena žádným grantem.

Prohlášení autorů o etických aspektech publikace
Práce byla zpracována podle etických standardů.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=141&pid=1445

Literatura
 1. Vojáček J, Kettner J, et al., Klinická kardiologie, 4. vydání. 

Praha: Maxdorf, 2019.
 2. Mann DL, Zipes DP, Libby P, et al. braunwald’s heart disease: 

a textbook of cardiovascular medicine, tenth edition. 
Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015.

 3. Frigy A, Csiki E, Caraşca C, et al. Autonomic influences 
related to frequent ventricular premature beats in patients 
without structural heart disease. Medicine (baltimore) 
2018;97:e11489.

 4. Farzam K, richards Jr. Premature Ventricular Contraction 
(PVC) [updated 2020 Aug 12]. In: StatPearls [Internet]. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. 
Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbK532991/

 5. Táborský M, Kautzner J, Linhart A, et al. Kardiologie II, druhé 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s., 
2018.

 6. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al. 2017 
AhA/ACC/hrS guideline for management of patients with 
ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac 
death: a report of the American College of Cardiology 
Foundation/American heart Association Task Force on 
Clinical Practice Guidelines and the heart rhythm Society. 
Circulation 2018;138:e272–e391.

 7. Ahn MS. Current Concepts of Premature Ventricular 
Contractions. J Lifestyle Med 2013;3:26–33. 

 8. Priori SG, napolitano C, Memmi M, et al. Clinical 
and molecular characterization of patients with 
catecholaminergic polymorphic ventricular tachykardie. 
Circulation 2002;106:69–74.

 9. Priori SG, blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC 
Guidelines for the management of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The 
Task Force for the Management of Patients with Ventricular 
Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death 
of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed 
by: Association for Eupropean Paediatric and Congenital 
Cardiology (AEPC). Eur heart J 2015;41:2793–2867.

 10. Leenhardt A, Lucet V, Denjoy I, et al. Catecholaminergic 
polymorphic ventricular tachycardia in children: a 7-year 
follow-up of 21 patiens. Circulation 1995;91:1512–1519.

 11. Priori SG, Chen Sr. Inherited dysfunction of sarcoplasmamic 
reticulum Ca2+ handling and arrhythmogenesis. Circ res 
2011;108:871–883

 12. roses-noguer F, Jarman JW, Clague Jr, Till J. outcomes 
of defibrillator therapy in catecholaminergic polymorphic 
ventricular tachycardia. heart rhythm 2014;11:58–66. 

 13. olde nordkamp Lr, Driessen Ah, odero A, et al. Left 
cardiac sympathetic denervation in the netherlands for the 
treatment of inherited arrhythmia syndromes. neth heart J 
2014;22:160–166. 

CuRRICuLuM VITAE 
MuDr. Lucie Savková v roce 2014 absolvovala obor všeobecné lékařství 
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v brně, nastoupila na Interní 
oddělení nemocnice Kyjov, kde působí dodnes. V letech 2017 až 2020 
absolvovala kardiologickou stáž na Interní kardiologické klinice ve 
Fakultní nemocnici brno. Věnuje se neinvazivní kardiologii. Pracuje 
ve všeobecné kardiologické ambulanci a v echolaboratoři. V současné 
době se připravuje na atestaci z kardiologie.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=141&pid=1445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532991/


Cor et Vasa Case reports 

Recidivující hluboká žilní trombóza léčená  
opakovaně lokální trombolýzou

Marian Nociara,b, Martin Radvana,b, Alena Floriánováa, Jakub Hustýb,c,  
Jan Kamelanderb,d, Petr Kalaa,b, Ondřej Tomana,b

a Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
c Klinika radiologie a nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Brno
d Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno

Autor pro korespondenci: MUDr. Marian Nociar, Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 
625 00 Brno, e-mail: nociar.marian@fnbrno.cz

Tento článek prosím citujte takto: Nociar M, Radvan M, Floriánová A, et al. Recidivující hluboká žilní trombóza léčená opakovaně lokální trombolýzou. Cor et Vasa Case Reports 
2021;4:21–24.

AbstrAct

Hluboká žilní trombóza dolních končetin je onemocnění, které může vést k závažným akutním i chronickým 
komplikacím. V případě trombózy proximálních žil dolních končetin je jednou z možností léčby a prevence 
komplikací lokální trombolýza. V naší kazuistice popisujeme případ mladé ženy s proximální hlubokou žilní 
trombózou pravé dolní končetiny, léčenou úspěšně lokální trombolýzou, avšak s časnou recidivou trombózy 
ve druhé končetině. I v tomto případě byla s úspěchem využita lokální trombolýza. cílem kazuistiky je ukázat 
zajímavý případ recidivující proximální trombózy a možnosti léčby pomocí lokální trombolýzy.

© 2021, ČKs.

AbstrAct

Deep vein thrombosis is a disease that can lead to serious acute and chronic complications. In the cases of 
proximal deep vein thrombosis local thrombolysis is one of the therapeutic options. In our case report, we 
describe a case of a young woman with proximal deep vein thrombosis of right lower extremity that was 
successfully treated by local thrombolysis. consequently, the patient had relapse of deep vein thrombosis in 
the other leg. the relapse was also treated with the use of local thrombolysis. the objective of this paper is 
to present an interesting case of relapsing proximal deep vein thrombosis and use of local thrombolysis as 
one way of treatment.
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Hluboká žilní trombóza 
Lokální trombolýza
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Úvod

Hluboká žilní trombóza (HŽt) je onemocnění s incidencí 
104–183 případů/100 000 obyvatel, její incidence narůstá 
s věkem.1 rizikové faktory jsou různé – od přechodných ri-
zikových faktorů, jako jsou imobilizace, trauma, operace, 
až po rizikové faktory vyplývající z chronického onemoc-
nění, jako například onkologické diagnózy, nebo trom-
bofilního stavu.2 Dle rozsahu trombózy rozlišujeme distál-
ní trombózy (postihující žíly pod kolenem) a proximální 
HŽt. Distální trombózy většinou vznikají u přechodných 
rizikových faktorů, zatímco proximální HŽt jsou častější 
u chronických onemocnění. Některé práce ukazují, že až 
80 % případů tvoří proximální HŽt.3 Mezi nejzávažněj-
ší komplikace patří plicní embolie a progrese trombózy 

s rizikem ischemie končetiny. Nejčastější pozdní kompli-
kace u HŽt je posttrombotický syndrom (Pts), charakte-
rizovaný otokem, těžkostí, únavou, bolestivostí, hyper-
pigmentací, případně i vředy dolních končetin (DK). tato 
komplikace postihuje dle některých studií až 20–80 %  
pacientů do dvou let od akutní HŽt a v 5–10 % jde o zá-
važný Pts. Nejčastěji se vyskytuje u pacientů s proximál-
ní HŽt (ileofemorální), s oboustrannou HŽt, s recidivující 
ipsilaterální trombózou a s reziduální obstrukcí žilního 
systému.4 Jako prevenci Pts lze u vhodně vybraných pa-
cientů s totální ileofemorální trombózou využít možnost 
lokální trombolýzy.5 recidivy HŽt jsou časté, až 30 % pa-
cientů má recidivu v průběhu deseti let s nejvyšší incidencí 
v prvních 6–12 měsících.1 V kazuistice popisujeme případ 
pacientky s recidivující proximální HŽt, u které byla opa-
kovaně úspěšně aplikována lokální trombolýza.
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tea l. dx. trombolytický katétr. Po zavedení katétru bylo do 
trombolytického katétru zahájeno podávání trombolytika – 
alteplázy v dávce 1 mg/h, tři hodiny od začátku trombolýzy 
došlo k poklesu fibrinogenu z úvodní hodnoty 4,56 g/l na 
1,08 g/l, proto byla dávka alteplázy redukována na 0,3 mg/h. 
Po osmi hodinách od zahájení trombolýzy došlo k dalšímu 
poklesu fibrinogenu pod 0,2 g/l, proto se zvažovalo ukon-
čení. Vzhledem k trvající obstrukci dle flebografie, výrazné 
symptomatologii a absenci krvácivých příznaků jsme se roz-
hodli pro substituci fibrinogenu a pokračování v trombolý-
ze. Fibrinogen jsme substituovali dávkou 1 g s následným 
vzestupem fibrinogenu na 0,32 g/l, substituce fibrinogenu 
byla opakována za 19 hodin od zahájení trombolýzy se vze-
stupem fibrinogenu na 1 g/l. Po 29 hodinách byl dle kontrol-
ní flebografie uzávěr rekanalizován, přetrvávaly již pouze 
nástěnné změny, a proto byla trombolýza ukončena (obr. 
2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.ph-
p?p=detail&id=140&pid=1445&file=1049). během trombo-
lýzy byl kontinuálně podáván nadroparin i.v. v dávce 100 
IU/kg/24 h, po ukončení trombolýzy v dávce 200 IU/kg/24 h. 
Dále byla pacientka plně antikoagulována nadroparinem 
5 700 IU à 12 h s hodnotou antiXa v terapeutickém rozme-
zí. Následně byla přeložena na sektorové interní pracoviště 
s terapií nadroparinem 11 400 IU à 24 h (pacientka s hmot-
ností 69 kg) k nastavení warfarinizace. Po třech dnech od 
propuštění byla pacientka opět hospitalizována, tentokrát 
pro otok levé dolní končetiny. Dle duplexní ultrasonografie 
(DUs) byla verifikována proximální HŽt a následně flebo-
graficky prokázán kompletní uzávěr vena femoralis com-
munis a vena femoralis superficialis (VFc, VFs) a pánevního 
řečiště (obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=140&pid=1445&file=1048). 
Pacientka pravidelně aplikovala nadroparin, při příjmu však 

Popis případu

Devatenáctiletá pacientka byla přijata do nemocnice pro 
opakované bolesti břicha při kampylobakterové enteriti-
dě. během hospitalizace se u ní rozvinul otok pravé nohy 
s phlegmasia coerulea dolens. Na duplexní ultrasonografii žil 
dolních končetin byla verifikována rozsáhlá ileo-femoro-po-
pliteo-krurální trombóza. Vzhledem k rozsahu bylo doplně-
no vyšetření ct angiografie (video 1 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=140&-
pid=1445&file=1046), kde byla potvrzena flebotrombó-
za zasahující až do dolní duté žíly po úroveň renálních žil 
a náhodně zachycena plicní embolie, echokardiograficky 
nebyly patrné známky cor pulmonale (video 2 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&i-
d=140&pid=1445&file=1051). Iniciálně byla zavedena te-
rapie nízkomolekulárním heparinem (LMWH). Vzhledem 
k nevýraznému efektu a významným potížím byla pacientka 
přeložena na naše pracoviště k provedení lokální trombolý-
zy. Pacientka byla v předchorobí léčena pouze s bronchiál-
ním astmatem, anamnesticky u ní byl zjištěn rizikový faktor 
pro tromboembolickou nemoc – brala hormonální antikon-
cepci (ale byla bez anamnézy úrazu, operace nebo delšího 
cestování). V rodině pacientky se již navíc vyskytly embolické 
příhody – v širší rodině otce plicní embolie a heterozygotní 
mutace G20210A v genu pro protrombin. Po překladu na 
naši kliniku byla flebograficky potvrzena femoropopliteální 
trombóza a subtotální trombotizace vena cava inferior (VcI). 
Vzhledem k rozsahu trombózy a riziku nestability trombu 
ve VcI byl iniciálně zaveden kavální filtr (obr. 1 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&i-
d=140&pid=1445&file=1050) a cestou zavaděče ve v. popli-

Obr. 1 – Zavádění kaválního filtru Obr. 2 – Flebografie pravé dolní 
končetiny po ukončení trombolýzy

Obr. 3 – Flebografie levé dolní 
končetiny
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měla neúčinné antiXa. Opět byla provedena lokální trom-
bolýza. Zahájena byla dávkou alteplázy 1 mg/h při vstupní 
koncentraci fibrinogenu 5,86 g/l. Následně došlo k poklesu 
fibrinogenu na 0,42 g/l po devíti hodinách trombolýzy, pro-
to byla redukována dávka alteplázy na 0,5 mg/h, při které 
došlo k vzestupu fibrinogenu nad 1 g/l a trombolýza byla 
po 36 hodinách ukončena s dobrým výsledným efektem. 
Flebograficky bylo patrno obnovení průtoku ileofemorál-
ním řečištěm až do VcI s reziduálními nástěnnými změnami 
(obr. 4 a 5, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=140&pid=1445&file=1047, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=de-
tail&id=140&pid=1445&file=1045). Pacientka byla dále bez 
potíží. Pacientům po lokální trombolýze standardně dopo-
ručujeme antikoagulační terapii warfarinem, což byl i pří-
pad naší pacientky. Do nastavení účinného mezinárodního 
normalizovaného poměru (INr) byla léčena terapeutickou 
dávkou LMWH. U pacientky byl v rámci došetřování prove-
den kompletní onkoscreening (rtG s+P, ct břicha, hlavy, 
gynekologické vyšetření, pozitronovou emisní tomografií/
výpočetní tomografií [PEt/ct]) a screening na systémové 
onemocnění, které byly negativní. Genetickým vyšetřením 
ale byla zjištěna heterozygotní leidenská mutace v genu 
pro faktor V a heterozygotní mutace G20210A v genu pro 
protrombin. Hematologem byla indikována doživotní an-
tikoagulační terapie warfarinem s 50–80násobně vyšším 
rizikem trombózy oproti běžné populaci. Na dalších kont-
rolách byla pacientka bez potíží. Kavální filtr byl nekompli-
kovaně odstraněn osm týdnů od zavedení. s odstupem šesti 
měsíců byla doplněna Mr flebografie (video 3 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&i-
d=140&pid=1445&file=1043), kde byly popsány posttrom-
botické změny v ilickém řečišti vpravo, ostatní žilní systém 
byl bez známek reziduí. 

Diskuse

Základem léčby hluboké žilní trombózy je antikoagulač-
ní terapie. tato léčba trombus neodstraní, ale brání jeho 
narůstání a je prevencí vzniku komplikací, jako je plicní 
embolie.5  

Mezi dlouhodobé následky HŽt patří posttrombotický 
syndrom. Jako prevence Pts jsou rutinně předepisovány 
kompresní punčochy, které snižují výskyt Pts, ne však vý-
skyt závažných forem Pts.6 Jednou z možností prevence 
Pts je trombolýza, která může být farmakologická (lo-
kální), mechanická a farmakomechanická. Na naší klinice 
využíváme katétrovou lokální trombolýzu, kdy je žilním 
řečištěm do místa trombu zaveden pod angiografickou 
kontrolou mikrokatétr s četnými postranními otvory, kte-
rými je poté podáváno trombolytikum. Výkon je prová-
děn za opakovaných flebografických kontrol s úpravou 
pozice katétru dle aktuálního stavu rekanalizace cévy. 

Indikací k výkonu jsou klinická závažnost (bolestivost 
nohy, výrazný otok, phlegmasia cerulea dolens) a dále 
anatomická kritéria (proximální HŽt zasahující do ileo-
femorálního řečiště). Vhodní jsou pacienti s akutní trom-
bózou (ideálně doba vzniku do dvou týdnů, někdy lze 
zvážit u pacientů s dobou vzniku před 2–4 týdny).7 Výkon 
je vhodný zejména pro mladší pacienty s dlouhou očeká-
vanou délkou života, bez závažných komorbidit, se symp- 
tomatologií do 14 dnů, u kterých je přínos procedury nej-
vyšší a zároveň riziko nežádoucích účinků trombolýzy nej-
nižší. Při propagaci trombu do dolní duté žíly indikujeme 
k ochraně plicního řečiště zavedení kaválního filtru.

během trombolýzy je pacient pečlivě monitorován 
a v pravidelných intervalech (minimálně à šest hodin) jsou 
kontrolovány koagulační parametry. Důležitým paramet- 
rem je hodnota fibrinogenu, nízká hodnota výrazně zvy-
šuje riziko krvácivých komplikací. Při hodnotách pod 1 
g/l redukujeme dávku podávané trombolýzy na polovi-
nu. Při hodnotách pod 0,5 g/l trombolýzu ukončujeme. 
K trombolýze používáme alteplázu v dávce 0,01 mg/kg/h, 
přičemž správné dávkování považujeme za důležitou pre-
venci poklesu fibrinogenu. U naší pacientky z kazuistiky 
jsme fibrinogen substituovali, což je kontroverzní postup, 
a snažíme se tomu ideálně vyhnout. Zvýšená koncentrace 
fibrinogenu je rizikovým faktorem tromboembolické ne-
moci (tEN), avšak zde byly po trombolýze nízké hodnoty. 
Zda realizovaná substituce mohla přispět k recidivě, je 
problematické: na jednu stranu ano, došlo k částečnému 
nárůstu fibrinogenu po substituci, ale na druhou stranu 
zdaleka nedošlo ke zvýšení nad referenční meze. 

Altepláza je aplikována v celé dávce přímo do trom-
bolytického katétru (do místa trombózy) nebo rozdělena 
do zavaděče katétru (distálně od trombózy) a do katétru 
v poměru dle flebografického nálezu (například 50 : 50, 
70 : 30). během trombolýzy podáváme LMWH kontinuál-
ně intravenózně, používáme nadroparin i.v. v dávce 100 
IU/kg/24 h během trombolýzy a po ukončení trombolýzy 
v dávce 200 IU/kg/24 h. trombolýzu ukončujeme po dosa-
žení rekanalizace žíly ověřené na flebografii.8 V případě, 
že je etiologií trombózy útlak levostranné iliacké žíly pra-
vostrannou ilickou arterií (Mayův–thurnerův syndrom), 
lze implantovat stent.

U pacientů po hluboké žilní trombóze je nutné pátrat 
po vyvolávající příčině. Zejména recidivující a proximální 

Obr. 4 – Výsledný efekt 
trombolýzy levé dolní 
končetiny (distální část)

Obr. 5 – Výsledný efekt trom-
bolýzy levé dolní končetiny 
(proximální část)
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24 Lokální trombolýza hluboké žilní trombózy

žilní trombózy jsou často zapříčiněny chronickým one-
mocněním nebo trombofilními stavy.3 Vzhledem k ini- 
ciálně břišní symptomatologii bylo pomýšleno i na mož-
nou asociaci tromboembolické choroby s nespecifickým 
střevním zánětem (IbD), neboť akutní relaps přestavu-
je významný trombofilní stav a hluboká žilní trombóza 
může být i prvním příznakem choroby. toto se v průbě-
hu vyšetřování nepotvrdilo, v úvodu zvýšený calprotektin 
byl připsán campylobacterové enteritidě. Dále u každého 
pacienta po trombóze děláme rutinně screeningová vy-
šetření na onkologické onemocnění a také komplexní vy-
šetření na trombofilní stavy.

Jak ukazuje naše kazuistika, toto došetření je nutné 
a jeho výsledky rozhodují o dalším osudu pacienta. V pří-
padě naší pacientky jsme diagnostikovali kombinaci trom-
bofilních stavů a zřejmě spojení genetické predispozice 
s aplikovanou antikoncepcí a akutní gastrointestinální in-
fekcí způsobilo rozvoj závažné tromboembolické nemoci.

Závěr

V naší kazuistice popisujeme případ mladé ženy s opako-
vanou symptomatickou proximální žilní trombózou, která 
byla s využitím lokální trombolýzy efektivně léčena. Lo-
kální trombolýza je efektivní způsob léčby proximální žil-
ní trombózy s rychlou úlevou od symptomů, nízkou mírou 
závažných nežádoucích účinků a také s dobrými výsledky 
stran prevence posttrombotického syndromu. Ideálním 
kandidátem je pacient mladší 60 let, s proximálním posti-
žením, s nízkým rizikem krvácení a dobou trvání potíží do 
dvou týdnů. Poukazujeme na nutnost pečlivého došetření 
sekundární etiologie hluboké žilní trombózy zejména při 
opakované a proximální trombóze. 
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