
 

 

zborník abstraktov

8. 10. 2019, hotel turiec, Martin



Organizátor:

Partneri:



3  MANAŽMENT DOAC PRI VTE   •   Zborník abstraktov

6. SVETOVÝ DEŇ TROMBÓZY 
 MANAŽMENT DOAC PRI VTE 

Zborník abstraktov 
KONTROVERZIE V HEMOSTÁZE

1. KRVÁcaNIE a VENóZNa TROMbóZa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  V. Štvrtinová, Bratislava vs. J. Malý, Hradec Králové

TROMbOFÍLIa a TROMbóZa
2. SyNdRóM LEpIVýcH dOšTIčIEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 J. Sokol, Martin
3.  LMWH – MaNažMENT V RIZIKOVEj TEHOTNOSTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 L. Stančiaková, Martin
4.  paROxyZMÁLNa NOčNÁ HEMOgLObINúRIa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 J. Sokol, Martin

MaNažMENT dOac pRI VTE
5.  NOVé pRIaME pERORÁLNE aNTIKOaguLaNcIÁ V ONKOLógII  . . . . . . . . 10
 J. Chudej, Martin
6.  MaNažMENT pRIaMycH pERORÁLNycH aNTIKOaguLaNcIÍ  . . . . . . . . . 12 

pRI VENóZNOM TROMbOEMbOLIZME Z pOHľadu HEMaTOLóga
 M. Dobrotová, Martin
7.  KOMpLIKÁcIE dOaK aLEbO ZRIEdKaVé SITuÁcIE,  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

KTORé Sa SpÁjajú S LIEčbOu dOaK 
 M. Hulíková, Košice

MaNažMENT dOac a TROMbóZa
8.  MOžNOSTI REVERZIE účINKu dOac Z pOHľadu NEuROLóga . . . . . . . . . . . 15
 M. Kováčik, Liptovský Mikuláš
9.  dOac: NašE SKúSENOSTI a HORúcE NOVINKy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

V LIEčbE pacIENTOV S FIbRILÁcIOu pREdSIENÍ
 M. Samoš, Martin
10.  ppI a dOac u pacIENTOV S FIbRILÁcIOu pREdSIENÍ . . . . . . . . . . . . . . . 17
 T. Bolek, Martin

bONuSOVé abSTRaKTy
11.  TROMbOTIcKé KOMpLIKÁcIE u pacIENTOV S VROdENOu  . . . . . . . . . . 18 

HypOFIbRINOgENéMIOu
 T. Šimurda, Martin
12.  HEMOpHILIa aNd aNTIcOaguLaTION THERapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 J. Malý, Hradec Králové
13.  HEMOFÍLIa a TROMbOTIcKé KOMpLIKÁcIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 L. Stančiaková, Martin



 

 

4  MANAŽMENT DOAC PRI VTE   •   Zborník abstraktov

6. SVETOVÝ DEŇ TROMBÓZY 8. 10. 2019, Martin

KRVÁcaNIE a VENóZNa TROMbóZa
V. Štvrtinová
I.interná klinika LF UK, Bratislava 

Medicínske vedomosti o etiopatogené-
ze, diagnostike, terapii i  prevencii flebot-
rombózy a  pľúcnej embólie sa v  posled-
ných rokoch výrazne prehĺbili. Napriek 
tomu však zostáva venózny tromboem-
bolizmus (VTE) významnou príčinou mor-
bidity i mortality pacientov na celom svete. 
Bezprostredným následkom hĺbkovej žilo-
vej trombózy môže byť fatálna pľúcna em-
bólia, neskorým dôsledkom flebotrombózy 
býva potrombotická sekundárna chronická 
žilová insuficiencia (potrombotický syn-
dróm), prípadné opakované embolizácie 
do riečiska artéria pulmonalis môžu viesť 
ku vzniku chronickej tromboembolickej 
pľúcnej hypertenzie.

Možno si nie vždy uvedomujeme, že 
venózna trombóza sa môže objaviť aj u pa-
cientov s krvácaním, ktoré vzniká z rôznych 
príčin, či už pri úrazoch, hemoragických 
cievnych mozgových príhodách, operá-
ciách alebo pri vrodených krvácavých 
stavoch v  dôsledku koagulopatií, porúch 
cievnej steny, trombocytov či fibrinolytické-
ho systému. Kým pre liečbu VTE klasickými 
(heparín, warfarín) aj modernými antiko-
agulanciami (NOAK-y) existuje množstvo 
štúdií, ktoré porovnávajú ich účinnosť a tiež 
vedľajšie účinky, najmä riziko krvácania, 
pre opačnú situáciu, teda objavenie sa VTE 
u pacientov s krvácaním, takéto štúdie nie 
sú dostupné. Pacient s  krvácaním, napr. 
subarachnoidálnym, u ktorého vznikne hĺb-
ková žilová trombóza či pľúcna embólia, 
predstavuje preto výzvu pre lekára a pre-
verí tak jeho medicínske vedomosti, ale aj 
schopnosť uvažovania i intuície. 

Prevencia choroby je vždy účinnejšia 
ako liečba. Zisťovanie rizikových faktorov 
pre VTE a  následná tromboprofylaxia je 
preto dôležitá aj u pacientov s krvácavým 
stavom. Medzi najdôležitejšie rizikové fak-
tory VTE patrí chirurgický výkon v celkovej 
anestézii (predovšetkým ortopedická chi-
rurgia), trauma, prolongovaná imobilizácia 
(napr. kvôli akútnemu zápalovému ocho-
reniu), malígne nádorové ochorenie a jeho 
liečba, prekonanie VTE v anamnéze, vyšší 
vek, cievna mozgová príhoda s parézou či 
plégiou, obezita, kŕčové žily, srdcové zlyhá-
vanie, hormonálna antikoncepčná a substi-
tučná liečba, gravidita a šestonedelie.

Preventívne postupy, znižujúce výskyt ži-
lovej trombózy možno rozdeliť na metódy, 
ktoré zmierňujú stázu žilovej krvi (mecha-
nická tromboprofylaxia, ako napr kompre-
sívne pančuchy a  obväzy, intermitentná 
pneumatická kompresia končatín, venózna 
nožná pumpa) a  na liečivá, ktoré znižujú 
krvnú zrážanlivosť. U pacientov s vysokým 
rizikom krvácania resp. s krvácaním a záro-
veň so stredným a vysokým rizikom VTE sa 
odporúča začať tromboprofylaxiu mecha-
nickými prostriedkami s  prechodom na 
adekvátnu farmakologickú profylaxiu až po 
odznení krvácania.
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Medzi výhody mechanickej trombo- 
profylaxie patrí, že:

•	 nezvyšujú riziko krvácania
•	 môžu sa použiť aj u pacientov s vy-

sokým rizikom krvácania
•	 ich účinnosť sa dokázala na množ-

stve pacientov
•	 zvyšujú účinnosť medikamentóznej 

antikoagulačnej tromboprofylaxie
•	 môžu zmenšiť opúchanie dolných 

končatín.

Limitáciami mechanickej trombop-
rofylaxie je, že:

•	 neboli tak rozsiahlo študované 
a  hodnotené ako farmakologická 
tromboprofylaxia

•	 mnohé špecifické mechanické prí-
stroje sa nikdy nedostali do klinic-
kých štúdií

•	 nie sú stanovené štandardy pre 
veľkosť, tlak alebo iné fyziologické 
veličiny

•	 u vysoko-rizikových skupín pacien-
tov sú menej efektívne ako antiko-
agulačné liečivá

•	 majú väčší účinok na prevenciu dis-
tálnej ako proximálnej flebotrom-
bózy

•	 ich účinok na prevenciu pľúcnej em-
bólie a smrti nie je známy

•	 compliance zo strany pacienta aj 
zdravotníckeho personálu je často 
veľmi malá.

 

 



 

 

6  MANAŽMENT DOAC PRI VTE   •   Zborník abstraktov

6. SVETOVÝ DEŇ TROMBÓZY 8. 10. 2019, Martin

SyNdRóM LEpIVýcH dOšTIčIEK
J. Sokol1, M. Škereňová2, J. Chudej1, J. Ivanková1, J. Žolková1,  
Ľ. Vadelová1, P. Kubisz1, J. Staško1

1Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Univerzitná nemocnica Martin, Martin 
2Ústav klinickej biochémie, Univerzitná nemocnica Martin, Martin

úVOd: 
Syndróm lepivých doštičiek (SPS) je defi-

novaný ako hyperagregabilita trombocytov 
po podaní nízkych koncentrácií adenozín-
difosfátu (ADP) a/alebo adrenalínu (EPI); 
prvýkrát opisaný v roku 1983 Holliday-om 
na 9. medzinárodnej konferencii o  náh-
lej cievnej mozgovej príhode a mozgovej 
cirkulácii v Arizone. Ku klinickým príznakom 
SPS patrí nevysvetlená arteriová a venózna 
trombóza, ktoré sa vyskytujú v stresových 
situáciách a  často dochádza k  ich recidí-
vam napriek adekvátnej antikoagulačnej 
liečbe. Dokázaný je aj kauzálny vzťah medzi 
SPS a  potratmi. SPS klasifikujeme na typ 
I (zvýšená agregácia po EPI aj ADP), typ II 
(zvýšená agregácia po EPI), typ III (zvýšená 
agregácia po ADP). SPS II. typu je najčas-
tejšou formou. Zdá sa, že SPS je pravdepo-
dobne vrodený, autozómovo dominantne 
dedičný trombofilný stav. Napriek tomu 
presná genetická príčina nebola identifi-
kovaná. Zatiaľ sa len predpokladá, že ide 
o  abnormalitu doštičkových glykoprote-
ínov alebo intracelulárnych signálnych 
dráh, ktoré sú zapojené do aktivácie a ag-
regácie trombocytov.

cIEľ: 
Prezentácia patofyziológie, klinických 

príznakov a liečby SPS.

METóda: 
Metaanalýza dostupných literárnych 

údajov.

VýSLEdKy: 
Štúdie ukázali, že antiagregačná lieč-

ba je účinná v  liečbe aj v profylaxii trom-
bózy pri SPS. Napriek veľkej rôznorodosti 
antiagregačných liekov je liekom prvej voľ-
by kyselina acetylsalicylová (ASA). U väčši-
ny pacientov je liečba nízkou dávkou ASA 
(80 – 100 mg) účinná a bezpečná. U pacien-
tov, u  ktorých sa nedosiahne dostatočná 
odpoveď, môžeme dávku ASA eskalovať 
až na 325 mg/denne. V prípade rezistencie 
alebo kontraindikácie ASA môžu byť po-
užité aj iné antiagreganciá (najlepšie ADP 
inhibítory).

Liečba pacientov so  SPS v  kombinácii 
s  inými trombofilnými stavmi je prob-
lematická. V  závislosti od typu defektov 
sa často vyžaduje kombinácia antiagre-
gačnej látky s LMWH alebo antagonistom 
vitamínu K. Neexistujú žiadne univerzálne 
odporúčania. Liečba je preto výhradne 
individuálna.

ZÁVER: 
GPVI je zásadným doštičkovým mem-

bránovým glykoproteínom, ktorý zodpo-
vedá za aktiváciu, adhéziu a agregáciu (9). 
V posledných rokoch je zásadnou otázkou 
identifikácia polymorfizmov génu GP6, 
pretože môžu ovplyvniť samotnú funkciu 
doštičiek. Význam génovej variability GP6 
génu zdôraznil vo svojej metaanalýze aj 
Jahnson et al.. Naše výsledky naznačili, že 
globálna variabilita GP6 génu môže byť 
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spojená s  hyperagregabilitou doštičiek 
u žien s SPS a stratou plodu.

Poďakovanie: Práca bola podporená 
grantmi VEGA 1/0187/17 a APVV-17-0054.

Kľučové slová: SPS, GP6, polymorfiz-
mus, liečba
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LMWH – MaNažMENT V RIZIKOVEj 
TEHOTNOSTI
L. Stančiaková1, M. Dobrotová1, P. Hollý1, Ľ. Vadelová1, J. Žolková1, J. Ivanková1,  
I. Škorňová1, M. Brunclíková1, J. Danko2, K. Biringer2, P. Kubisz1, J. Staško1

1Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin 
2Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Univerzitná nemocnica Martin, Martin

úVOd: 
Trombofilné stavy v  tehotnosti zvyšu-

jú riziko vzniku tromboembolických a  te-
hotenských komplikácií, ktoré môžu byť 
preventabilné v dôsledku aplikácie hepa-
rínu s  nízkou molekulovou hmotnosťou 
(LMWH). Súčasné odporúčania Americkej 
spoločnosti hrudných chirurgov (ACCP) 
preferujú antikoagulačnú tromboprofylaxiu 
s použitím LMWH. 

cIELE: 
Hodnotiť výsledky vybraných para-

metrov vyšetrenia hemostázy a  možnosti 
modulácie dávky antikoagulačnej trom-
boprofylaxie.

METódy: 
Do analýzy boli zahrnuté pacientky s ri-

zikovou tehotnosťou (anamnéza trombo-
embolických komplikácií, trombofilný stav). 
Autori monitorovali vybrané parametre 
špeciálnej hemostázy vrátane kvantitatív-
nej analýzy D-dimérov a  anti-Xa aktivity 
počas 4 intervalov odberu krvi počas te-
hotnosti a jedenkrát po šestonedelí.

VýSLEdKy: 
Autori modifikovali dávku LMWH podľa 

aktuálnych výsledkov základnej koagulácie, 
anti-Xa aktivity a  ostatných špecifických 
testov hemostázy a s ohľadom na súčasný 

klinický stav pacientok. 

ZÁVER: 
Tromboprofylaxia s  použitím LMWH 

môže efektívne predchádzať tromboem-
bolickým a  tehotenským komplikáciám 
u rizikových tehotných pacientok. 

Kľučové slová: riziková tehotnosť, 
trombofilný stav, venózny tromboemboliz-
mus, antikoagulačná tromboprofylaxia

Poďakovanie: Autori by sa chceli poďa-
kovať podpore projektov Vedeckej gran-
tovej agentúry (Vega) 1/0168/16 a  Vega 
1/0549/19.
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paROxyZMÁLNa NOčNÁ HEMOgLObINúRIa
J. Sokol1, J. Chudej1, F. Nehaj2, M. Mokáň2, J. Staško1

1  Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 
2 I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislav, Univerzitná nemocnica 
Martin, Martin

úVOd: 
Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria 

(PNH) je získaná porucha pluripotentnej 
hemopoetickej kmeňovej bunky charak-
teristická korpuskulárnou hemolytickou 
anémiou, zlyhaním kostnej drene ačastými 
trombotickými príhodami. Ochorenie môže 
vzniknúť v  ktoromkoľvek veku, ale pred-
nostne postihuje mladých dospelých. Pre-
valencia je približne 1:500 000. Klinicky sa 
ochorenie môže manifestovať hemolytickou 
anémiou, trombózou veľkých ciev (vrátane 
hepatálnych, intraabdominálnych, cereb-
rálnych a  kožných ciev) alebo poruchou 
hematopoézy mierneho až ťažkého stupňa, 
ktorá vedie k pancytopénii. 

cIEľ: 
Prezentácia dostupných údajov o  prí-

znakoch, diagnostike a liečbe PNH.

METóda: 
Metaanalýza dostupných literárnych 

údajov.

VýSLEdKy: 
Okrem anémie je v  popredí klinického 

nálezu trombóza. Príčinou môže byť aktivá-
cia trombocytov. Za neprítomnosti CD55 
a  CD59 sa na povrchu trombocytov fixujú 
zložky komplementu C5b - 9, čo vedie k vý-
raznej aktivácii doštičiek s presunom fosfa-
tidylserínu na vonkajšiu membránu. Tým je 
vytvorený katalytický povrch na zachytenie 
prokoagulačných enzymatických komplexov 
tenázy a protrombinázy. Úlohu hrá aj proko-
agulačná aktivita z  rozpadnutých erytrocy-
tových membrán a  uvoľnené ADP z  eryt-

rocytov. Najčastejšie sa objavujú venózne 
trombózy dolných končatín s  prípadnou 
embolizáciou do pľúc. Najnebezpečnejší 
je Buddov-Chiariho syndróm. Dokonca sa 
odporúča pri manifestovaní tejto trombó-
zy v  brušnej dutine myslieť na diagnózu 
PNH, najmä u mladších pacientov. Naopak, 
bolestiam v bruchu u pacientov s PNH treba 
venovať zvýšenú pozornosť.

ZÁVER: 
Od roku 2007 je registrovaný inhibítor 

terminálneho komplementového systé-
mu na liečbu hemolýzy pri PNH. Humánna 
monoklonálna protilátka ekulizumab viaže 
C5 faktor komplementu, zabraňuje jeho roz-
delenie na fragmenty C5a a C5b a blokuje 
tvorbu terminálneho komplementového 
komplexu C5b-9. V  rámci terapie sa reali-
zuje najprv očkovanie proti meningokokom 
a následne 2 týždne po očkovaní sa začína 
dávkou 600 mg ekulizumabu týždenne na 
4 týždne, potom 900 mg každé 2 týždne 
30 minútovou infúziou so 60 minútovým 
sledovaním. Indikáciou na liečbu ekulizu-
mabom sú najmä stavy hemolýzy s nutnos-
ťou transfúzií, prekonané tromboembólie, 
PNH asociovaná obličková insuficiencia, ab-
dominálne bolestivé krízy alebo iné závažné 
a ťažké symptómy súvisiace s PNH.

Poďakovanie: Práca bola podporená 
grantmi VEGA 1/0187/17 a APVV-17-0054.

Kľučové slová: PNH, ekulizumab, trombóza
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NOVé pRIaME pERORÁLNE 
aNTIKOaguLaNcIÁ V ONKOLógII
J. Chudej1, J. Sokol1, F. Nehaj2, J. Staško1

1  Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 
2 I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislav, Univerzitná nemocnica 
Martin, Martin

úVOd: 
Vzťah medzi nádorovým ochorením 

a  venóznym tromboembolizmom (VTE) 
je známy už takmer dve storočia. Pacienti 
s  nádorovým ochorením majú riziko roz-
voja VTE zvýšené až 7-násobne v porovnaní 
s bežnou populáciou.

cIEľ: 
Prezentácia dostupných údajov použi-

tia priamych perorálnych antikoagulancií 
(DOAC) v onkológií.

METóda: 
Metaanalýza dostupných údaj použitia 

DOAC u onkologických pacientov.

VýSLEdKy: 
Údaje, ktoré by podporili použitie 

DOAC-ov v rutinnej praxi v rámci prevencie 
alebo v liečbe VTE, sú limitované. V decem-
bri roku 2017 boli publikované výsledky ot-
vorenej, multicentrickej a randomizovanej 
štúdie HOKUSAI VTE CANCER, do ktorej 
boli zaradení len pacienti s aktívnym nádo-
rovým ochorením a symptomatickým alebo 
náhodne diagnostikovaným VTE. Prvá 
skupina pacientov dostávala iniciálnu mini-
málne 5-dňovú liečbu heparínom s nízkou 
molekulovou hmotnosťou (LMWH), po 
ktorej nasledovala liečba edoxabanom 
v  dávke 60 mg 1x denne (n=522 pacien-
tov). Druhá skupina pacientov dostávala 
dalteparín v dávke 200 IU na kilogram 1x 
denne počas prvého mesiaca. Následne 

táto skupina pacientov dostávala 150 IU 
dalteparínu na kilogram 1x denne (n=524 
pacientov). V záver štúdie autori konštatu-
jú, že edoxaban je voči dalteparínu v lieč-
be VTE u pacientov s aktívnym nádorovým 
ochorením non-inferiórny pri rešpektovaní 
miery výskytu opakovaného VTE a veľkého 
krvácania.

V  súčasnosti však prebieha viacero 
klinických štúdií s  DOAC-mi u  onkologic-
kých pacientov. AVERT (NCT02048865) je 
randomizovanou, dvojito zaslepenou štú-
diou, ktorá skúma účinnosť a bezpečnosť 
apixabanu. Ďalšou randomizovanou štúdi-
ou je Cancer Venous Thromboembolism 
(NCT02073682). Skúma bezpečnosť a účin-
nosť edoxabanu v prevencii opakovaného 
VTE u pacientov s  rakovinou. Zaujímavou 
štúdiou je NCT01989845, ktorá skúma rizi-
ko rozvoja VTE asociovaného s nádorovým 
ochorením u ázijskej populácie. Štúdia Cat-
heter-2 (NCT01708850) je prebiehajúcou 
štúdiou, ktorá skúma účinnosť a  bezpeč-
nosť rivaroxabanu v  prevencii venóznej 
trombózy horných končatín, ktorá je aso-
ciovaná s centrálnym venóznym katétrom 
u onkologických pacientov.

ZÁVER: 
V súčasnosti máme len málo klinických 

údajov o  účinnosti a  bezpečnosti DOAC 
u  onkologických pacientov. Metaanalýzy 
podskupín pacientov s rakovinou preukázali 
benefit terapie DOAC voči konvenčnej 
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liečbe. Avšak zlatým štandardom stále 
ostáva terapia LMWH, nakoľko sa vyžadujú 
randomizované štúdie, ktoré by potvrdili 
výsledky týchto metaaanlýz. 

Poďakovanie: Práca bola podporená 
grantmi VEGA 1/0187/17 a APVV-17-0054.

Kľučové slová: DOAC, onkológia, 
klinické štúdie
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MaNažMENT pRIaMycH pERORÁLNycH 
aNTIKOaguLaNcIÍ pRI VENóZNOM 
TROMbOEMbOLIZME Z pOHľadu 
HEMaTOLóga
M. Dobrotová 
Klinika hematológie a transfúziológie, Národné centrum hemostázy a trombózy, Univerzitná nemocnica a Jesseniova 
lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

Priame perorálne antikoagulanciá 
(DOAC) predstavujú v súčasnosti atraktív-
nu liečebnú alternatívu v manažmente ve-
nózneho tromboembolizmu (VTE). Rozsiah-
le klinické štúdie preukázali, že DOAC sú 
minimálne rovnako účinné a porovnateľne 
bezpečné v liečbe hĺbkovej žilovej trombó-
zy (HŽT) a pľúcnej embólie (PE) a účinnejšie 
v prevencii rekurencie HŽT a PE ako kon-
venčná terapia u väčšiny dospelých pacien-
tov s VTE.

Na liečbu VTE sú k  dispozícii dve zá-
kladné skupiny DOAC: priame inhibítory 
aktivovaného faktora X (FXa) – xabany (api-
xaban, edoxaban, rivaroxaban, potenciálne 
batrixaban), priame inhibítory aktivované-
ho faktora II/trombínu (FIIa) – gatrany (dabi-
gatran etexilát). 

DOAC majú viacero výhod: užívajú sa 
perorálne, vo fixnej dávke, majú minimum 
potravinových a  liekových interakcií, ne-
vyžadujú rutinné monitorovanie, ich nástup 
účinku je rýchly. Niektoré priame antiko-
agulanciá majú už vyvinuté špecifické 
antidotum (dabigatran, perspektívne riva-
roxaban a apixaban), dva z nich nevyžadujú 
úvodnú liečbu VTE heparínmi (apixaban, 
rivaroxaban).

Pred rozhodnutím o  použití DOAC 
v liečbe VTE je potrebné komplexné zhod-
notenie individuálneho stavu pacienta: 
liečba hĺbkovej žilovej trombózy DOAC sa 
neodporúča u pacientov s obličkovou in-
suficienciou (klírens kreatinínu menej ako 
30 ml/minútu), so zvýšenou  opatrnosťou 
je potrebné podávať DOAC u  pacientov 
s  extrémnou hmotnosťou (menej ako 50 
kg, viac ako 120 kg), tiež u pacientov, ktorí 
užívajú protidoštičkové prípravky a  ne-
steroidné antireumatiká, alebo iné kon-
komitantné liečivá. Doteraz nie je overe-
ná bezpečnosť DOAC u žien v  tehotnosti 
a počas dojčenia, ani u jedincov v detskom 
veku, preto sa liečba VTE priamymi antiko-
agulanciami u  týchto skupín pacientov 
neodporúča. U  onkologických pacientov 
sa v liečbe alebo prevencii VTE zatiaľ pre-
ferujú nízkomolekulové heparíny LMWH), 
i keď sú už k dispozícii výsledky niektorých 
ukončených a  viacerých prebiehajúcich 
klinických štúdií zameraných na porovnanie 
DOAC a LMWH s priaznivým profilom účin-
nosti a  bezpečnosti liečby DOAC u  vy-
bratých skupín onkologických pacientov 
(SELECT-D, ADAM, atď.)

Pacienti s proximálnou HŽT a PE by mali 
byť liečení aspoň 3 mesiace. Dlhodobá 
liečba sa odporúča najmä u pacientov s re-
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kurentnou trombózou, s  pretrvávajúcimi 
rizikovými faktormi pre recidívu trombózy, 
s neprovokovanou proximálnou trombózou 
alebo PE.
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KOMpLIKÁcIE dOaK  
aLEbO ZRIEdKaVé SITuÁcIE,  
KTORé Sa SpÁjajú S LIEčbOu dOaK
M. Hulíková
Centrum hemostázy a trombózy Košice, Alpha Medical s.r.o., Košice

úVOd
Stále pribúdajúce nové terapeutické 

modality pre prevenciu a liečbu VTE vedú 
k novým výzvam a v niektorých situáciách 
prinášajú viac otázok ako odpovedí. Pe-
rorálne priame inhibítory trombínu a FXa 
(DOAK) radikálne menia antikoaguláciu. Sú 
efektívne v  prevencii a  liečbe venózneho 
tromboembolizmu (VTE) a ponúkajú množ-
stvo výhod oproti konvenčným antiko-
agulanciám ( rýchly nástup účinku, pred-
vídateľný terapeutický efekt, bez nutnosti 
monitorovania , limitované liekové intera-
kcie). Napriek tomu sa spájajú s výskytom 
zlyhania liečby a krvácaním. 

cIEľ
Cieľom prezentácie je poukázať na 

zriedkavé situácie ( zlyhanie liečby, re-
kurentný VTE, posttrombotické zmeny, 
trombocytopénia, deficit koagulačných 
faktorov, inhibítor FVIII), ktoré sa spájajú 
s  liečbou DOAK ( rivaroxaban, apixaban, 
dabigatran) – počas a po ukončení liečby. 

MaTERIÁL a METódy
V  práci prezentujeme skupinu pacien-

tov s  provokovanou / neprovokovanou 
proximálnou trombózou dolných končatín, 
pľúcnou embóliou, ktorí boli na antikoagu-
lačnej liečbe , primerane antikoagulovaní. 

VýSLEdKy
Počas antikoagulačnej liečby sa u dvoch 

pacientov zistila recidíva VTE, u  jedného 
pacienta po 6 mesiacoch antikoagulačnej 
liečby posttrombotické zmeny a rekuretný 
VTE sa zistil u troch pacientov po 4 až 32 
týždňoch po ukončení liečby. U 9 pacien-
tov sme v priebehu liečby DOAK zazname-
nali falošný deficit koagulačných faktorov, 
falošný inhibítor FVIII a u  troch pacientov 
sme zistili DOAKmi indukovanú trombocy-
topéniu.

ZÁVER
Terapeutické stratégie v  takýchto situ-

áciách sú limitované a  majú premenlivý 
úspech. Optimálne riadenie zlyhania liečby 
DOAK nie je jasné a  ponúkané možnosti 
zahŕňajú : zvyšovanie dávky, , zmenu na al-
ternatívne antikoagulans, pridanie antiag-
reganci, duálnu antikoaguláciu pri zlyhaní 
monoterapie. Pre bežnú klinickú prax je 
dôležité rozhodnúť či zlyhanie liečby je 
spôsobené vplyvom liečby alebo vplyvom 
základného ochorenia, je dôležité správne 
diagnostikovať rekurenciu, odlíšiť rekuren-
ciu od reziduálnej trombózy a správne in-
terpretovať výsledky laboratórnych testov. 

Aj keď praktické skúsenosti a  klinické 
dôkazy posilňujú dôveru lekárov v používa-
ní DOAK, hľadanie ideálnych antikoagulan-
cií naďalej pokračuje. 
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MOžNOSTI REVERZIE účINKu dOac 
Z pOHľadu NEuROLóga
M. Kováčik
Neurologické odd., Liptovská nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš

Zavedenie nových antikoagulan-
cií (NOAK) do klinickej praxe, nesporne 
prinieslo redukciu krvácavých kompliká-
cií, redukciu recidív cievnych mozgových 
príhod (CMP) ako i zvýšenie komfortu pre 
pacientov (odbery na INR) a lekárov (reduk-
cia počtu návštev). I  keď v  redukovanej 
miere, ale i  tak sa u  pacientov liečených 
NOAK naďalej vyskytujú komplikácie 
v zmysle recidív CMP ako i krvácavých kom-
plikácií. Tieto komplikácie môžu predstavo-
vať emergentné, život ohrozujúce klinické 
situácie. Do ich menežmentu významným 
spôsobom zasiahol príchod špecifického 
antidota voči dabigateranu - idarucizumab, 
ktorého využitie v  klinickej praxi narastá. 
Prednáška pojednáva o  2 kazuistikách. 
V prvom prípade ide o pacientku s recidí-
vou ischemickej CMP. V  druhom prípade 
o  pacientku s  intrakraniálnym krvácaním. 
Cieľom prezentácie je poukázať na prak-
tické klinické využitie špecifického antido-
ta so zreteľom na jeho mimoriadne účinnú 
farmakokinetiku.
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dOac: NašE SKúSENOSTI a HORúcE 
NOVINKy V LIEčbE pacIENTOV 
S FIbRILÁcIOu pREdSIENÍ
M. Samoš
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave , Univerzitná nemocnica 
Martin, Martin

úVOd: 
Čoraz rozšírenejšie uplatnenie priamych 

/direktných/ orálnych antikoagulancií 
(DOAK) pri dlhodobej farmakologickej pre-
vencii cievnej mozgovej príhody (CMP) 
a systémovej embolizácie u pacientov s fib-
riláciou predsiení (FiP) prináša stále nové 
a  nie jednoznačne zodpovedané otázky 
v súvislosti s ich praktickým použitím. 

METódy: 
V  rámci klinického výskumu, ktorý sa 

realizuje v  spolupráci I. internej kliniky 
a Kliniky hematológie sa v pilotných pros-
pektívnych štúdiách a v klinicky náročných 
prípadoch overuje význam využitia labora-
tórneho monitorovania v  manažmente 
DOAK, použitie DOAK v nových klinických 
indikáciách a prebieha snaha o identifiká-
ciu klinických faktorov významne ovplyvňu-
júcich účinnosť liečby DOAK. Celosvetovo 
zas prebieha pomerne rozsiahla diskusia 
o  použití DOAK u  pacientov podstupu-
júcich perkutánne koronárne intervencie 
a ďalšie štrukturálne intervencie, napríklad 
transkatétrové náhrady aortálnej chlopne.

 

VýSLEdKy a ZÁVER: 
Práca poskytuje prehľad najnovších vý-

sledkov , ako aj prehľad najnovších výsled-
kov štúdii o použití DOAK u pacientov pod-

stupujúcich (nielen) koronárne intervencie. 
V rámci našich najnovších pozorovaní bola 
publikovaná práca skúmajúca vplyv vyš-
šieho veku na koncentrácie priamych inhi-
bítorov faktora Xa a na koncentrácie dabi-
gatranu, rozsiahle pozorovania o  vplyve 
inhibítorov protónovej pumpy na koncen-
trácie DOAK, práca skúmajúca vplyv diabe-
tes mellitus 2. typu na koncentrácie DOAK 
a  práca popisujúca úspešné a  bezpečné 
použitie apixabanu pri liečbe heparínom 
indukovanej trombocytopénie a  zároveň 
pri dlhodobej prevencii CMP u  pacienta 
s  FiP a  biologickými náhradami chlopní. 
Napriek týmto povzbudivým výsledkom 
však problematika DOAK zostáva široko ot-
vorená pre ďalší klinický výskum. 

Kľúčové slová: priame orálne antiko-
agulanciá; fibrilácia predsiení; dabigatran; 
rivaroxaban; apixaban. 

Poďakovanie: Práce boli podporené 
grantom APVV 16-0020. 
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ppI a dOac u pacIENTOV  
S FIbRILÁcIOu pREdSIENÍ
T. Bolek, M. Samoš
I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin

úVOd: 
Liečba inhibítorom protónovej pumpy 

(PPI) signifikantne znižuje riziko gastroin-
testinálneho (GI) krvácania u  pacientov 
liečených priamymi orálnymi antikoagu-
lanciami (DOAC). Niekoľko prác však po-
ukázalo na možné zníženie koncentrácie/
účinnosti liečby DOAC práve u pacientov 
s konkomitantnou liečbou PPI.

cIEľ: 
Vzhľadom k  uvedenému bol na našich 

pracoviskách v posledných rokoch realizo-
vaný rozsiahly výskum zameraný na overe-
nie vzťahu medzi liečbou PPI a účinnosťou 
liečby DOAC u pacientov s fibriláciou pred-
siení.

VýSLEdKy: 
V  rámci tohto výskumu bol overovaný 

vplyv PPI na terapeutické koncentrácie 
dabigatranu (priamy inhibítor faktora IIa), 
rivaroxabanu a  apixabanu (priame inhibí-
tory faktora Xa) u  pacientov sfibriláciou 
predsiení. Tento klinický výskum v niekoľ-
kých prioritných prospektívnych štúdiách 
a  pozorovaniach potvrdil, že liečba PPI 
signifikantne znižuje bazálne a  maximál-
ne koncentrácie dabigatranu (pričom sa 
jedná najskôr o skupinový efekt PPI), a že 
liečba PPI pravdepodobne neovplyvňuje 
terapeutickú anti-Xa aktivitu u  pacientov 
liečených rivaroxabanom a apixabanom.

ZÁVER: 
Práca poskytuje prehľad doteraz získa-

ných výsledkov v rámci klinického výskumu 
interakcie PPI a DOAC na našich pracovis-
kách.

Kľúčové slová: PPI – inhibítory protó-
novej pumpy, DOAC – priame orálne 
antikoagulanciá

Práca bola podporená grantom APVV 
16–0020.
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TROMbOTIcKé KOMpLIKÁcIE u pacIENTOV 
S VROdENOu HypOFIbRINOgENéMIOu
T. Šimurda1, J. Žolková1, D. Loderer2, Z. Sňahničanová2,  
M. Dobrotová1, I. Škorňová1, J. Hudeček1, M. Brunclíková1,  
Z. Lasabova2, J.Staško1, P. Kubisz1

1 Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin 
2 Martinské biomedicínske centrum JLF UK, Martin

Vrodené poruchy fibrinogénu sa primár-
ne považujú za krvácavé poruchy, ktoré 
môžu byť spojené s  vyšším rizikom trom-
botických komplikácií. Manažment týchto 
pacientov s  trombózou je veľmi náročný, 
pretože antikoagulačná liečba môže zhoršiť 
riziko krvácania. Z dôvodu nízkej prevalen-
cie existuje len málo informácií o patofyzi-
ológií alebo optimálnom manažmente lieč-
by trombózy u týchto pacientov. V literatúre 
je celkovo popísaných približne 130 prípa-
dov pacientov s vrodenou poruchou fibri-
nogénu a trombózou. V približne polovici 
prípadov boli trombózy spontánne, zatiaľ 
čo v ostatných prípadoch k riziku prispela 
trauma, chirurgický zákrok alebo pôrod. 
Skutočný mechanizmus vzniku trombózy 
je potrebné objasniť. My sme sa zamerali 
na dvoch pacientov s vrodenou hypofibri-
nogenémiou a  trombotickým fenotypom, 
u ktorých boli identifikované nové mutácie 
v  géne pre molekulu fibrinogénu neskôr 
popísané ako Fibrinogén Martin II a Fibri-
nogén Martin III. Na liečbu alebo preven-
ciu trombózy sa používa celý rad možností 
antikoagulačnej terapie, niekedy so súčas-
nou substitučnou terapiou fibrinogénom. 
Záverom je potrebné zdôrazniť nutnosť in-
dividualizovaného manažmentu pacientov 
s  hypofibrinogenémiou, berúc do úvahy 
riziká krvácania a trombózy. 

Poďakovanie: Práca bola podpo-
rená projektmi: Grant VEGA 1/0187/17, 
1/0168/16, APVV-16-0020, Grant Univerzi-
ty Komenského (UK/64/2018) a Martinské 
centrum pre biomedicínu (BioMed Martin, 
ITMS 26220220187), ktoré sú spolufinanco-
vané zo zdrojov EÚ
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HEMOpHILIa aNd aNTIcOaguLaTION 
THERapy
J. Malý, P. Dulíček, Z. Fiedlerová
Faculty of Medicine, Hradec Králové, Charles University IV. Dept of Medicine and Haematology, Hradec Kralove, CZ

Current therapy and an availability of 
concentrates results in normal life expec-
tancy of hemophiliacs. Therefore we are 
exposed to new challenges, as therapy of 
MI, stroke, TIA and last but not least prob-
lem with anticoagulation therapy in atrial 
fibrillation (AF). Concerning MI, TIA and 
stroke, hemophiliacs are relatively protec-
ted due to the decreased thrombin gene-
ration. However, they have the same risk 
factors. In the treatment, we assess every 
case individually based on following: Type 
of disease and its severity, type of therapy – 
antiplatelet or anticoagulant, intensity and 
duration of therapy, pros/cons in the term 
of bleeding. Aspirin in dosage of 80 mg is 
well tolerated in F VIII or F IX >5%, in case 
of F VIII or F IX 1–5%, individual assessment 
pros/cons and in case of VIII or FIX < 1% , 
it´s not recommended, only after substitu-
tion of clotting factor. In the case of DAPT, 
the same rules are valid as in VKA therapy. 
In case of acute MI and PCI, factor substi-
tution should be kept in „peak level“ of 
80–100%. The treshold > 45% enables an 
arterial access (a. radialis). Antithrombotic 
therapy with heparin is allowed if F VIII is 
> 30%. In the necessity of DAPT (dual anti-
platelet therapy), factor activity has to be 
maintained ≥30%. Prevalence of AF is 1% 
in population and these individuals are in 
5x risk of stroke. CHA2DS2 – VASc stratifi-
cation score risk is necessary to calculate in 
every hemophiliacs. Warfarin is possible to 
take if through level of F 30% is kept. Con-
cerning DOACs (direct oral anticoagulan-

ts), we have no data available. Regarding 
VTE, in the most of cases additional RFs for 
VTE are identified: Inherited thrombophi-
lia, surgery, intensive treatment. Individual 
approach is also inevitable, because we 
do not have any data from clinical trials 
available, only from a few medical reports. 
Finally we can only summarize, that in all 
these thrombotic scenarios individual app-
roach is therapy of choice.
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HEMOFÍLIa a TROMbOTIcKé KOMpLIKÁcIE
L. Stančiaková1, M. Dobrotová1, I. Plameňová1, P. Hollý1, M. Brunclíková1,  
M. Samoš2, T. Bolek2, P. Kubisz1, J. Staško1

1Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin 
2 I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica 
Martin, Martin

úVOd: 
Krvácavé poruchy hemostázy nedoká-

žu spoľahlivo zabrániť vzniku trombózy 
u  jednotlivých pacientov. Rizikové faktory 
rozvoja takýchto komplikácií sú artériová 
hypertenzia, generalizovaná ateroskleróza, 
fajčenie, imobilizácia, úraz, pokročilý vek, 
operačný zákrok, tehotnosť a šestonedelie, 
hormonálna liečba, koincidencia trombofil-
ného stavu, substitučná liečba a  použitie 
tzv. „by-passových látok“. 

cIELE: 
Diskutovať problematiku koincidencie 

krvácavej poruchy hemostázy (hemofílie) 
a trombózy. 

METódy: 
Autori prezentujú kazuistiku pacien-

ta s hemofíliou A stredne ťažkého stupňa 
a  opakovanými trombotickými kompliká-
ciami liečeného v  Národnom centre he-
mostázy a trombózy v Martine. Zaoberajú 
sa jeho rizikovými faktormi rozvoja trom-
botických epizód, ich diagnostikou a klinic-
kým manažmentom.

VýSLEdKy: 
Opisovaný prípad len podčiarkuje po-

trebu individualizácie liečby s prihliadaním 
na konkrétne klinické charakteristiky dané-
ho pacienta a  dopĺňa skúsenosti autorov 
s liečbou pacientov s kombináciou krváca-
vej a trombotickej poruchy hemostázy. 

ZÁVER: 
U  pacientov s  krvácavými poruchami 

hemostázy sa môžu vyvinúť získané rizi-
kové preventabilné alebo nepreventabilné 
protrombotické rizikové faktory, ktoré sú 
porovnateľné s faktormi prítomnými v celo-
svetovej populácii. Nanešťastie, v  súčas-
nosti chýbajú globálne štúdie prispieva-
júce k  tvorbe odporúčaní liečby takýchto 
pacientov. Preto by kombinácia substituč-
nej a antitrombotickej terapie mala byť in-
dividualizovaná a  založená na aktuálnom 
klinickom stave a výsledkoch pacienta. 

Kľúčové slová: hemofília A, protrom-
botické rizikové faktory, manažment
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