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Flebotrombózy

Několik slov k diagnostice



Diagnostika trombóz v praxi

• Klinický obraz (specif,senzit jen 22-72%)

• Doppler (kompresivní + barevný)

• D-dimery

• MR-flebografie DDŽ,pánve (bez k.l.!)



Co k diagnóze nestačí :

• Samotný klinický nález
90% bércových trombóz = asymptomat.

40% proximálních trombóz = asymptom.

• Samotné D-dimery

falešně pozit.nálezy, přesnost klesá s časem

• Doppler bez B-zobrazení
nepozná duplicitní žíly (trombóza v jedné z nich)



Proč musí být UZ ?

• Akutní trombóza VFS nebo VPo (jen v

jedné z duplicitních žil)

• Akutní trombóza inkompletní

• Akutní trombóza vv.peroneae

• Akutní trombóza jen jedné z párových

bércových žil



Spf. varikofl.

Vv.peroneae



Flebotrombózy

Intervenční a operační léčba



Operační a intervenční terapie – jen 

u ilikofemorálních trombóz

• Chirurgická trombektomie (?)

• Lokální trombolýza

• Mechanická rekanalizace 

(AngioJet,Aspirex…)

• Stent-PTA residuální stenózy



Chirurgická trombektomie

Tradiční názor:

- výjimečně (vysoké % recidivy trombózy)

- provedení do 48hod.

- neodstraní anatomickou příčinu

Charing Cross symposium 4/2012:

Časná trombektomie je lepší než antikoagulace



Lokální kontinuální trombolýza

• výhody-vysoká koncentrace trombolytika 

přímo do trombu

-snížení množství použitého trombolytika

-možnost doplnění intervenčním výkonem

-snížení rizika akutního krvácení



Kazuistika

• žena 21 let

• hormonální antikoncepce (Diane)

• bez vrozené poruchy koagulace

• kuřačka

• jinak bez rizikových faktorů
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Flebotrombózy

Konzervativní = antikoagulační 

léčba



Režimy léčby

• Za hospitalizace 

• Kompromis: 

- 1-3denní hospitalizace

- pokračování ambulantně

*stihne se udělat základní vyšetření: u idiopatické

trombózy vždy pátrat po malignitě + trombofilii

*stihne se udělat edukace pacienta

• Ambulantně



Historická fakta

ambulantní léčba je stejně bezpečná a účinná

jako léčba za hospitalizace

Levine, NEJM 1996; 334, p 677-81, Koopman, NEJM 1996; 334, p 682-7

ambulantní léčba je levnější

Boccalon, Int.Angiology 1999; 18, suppl 1, p 15-6

vše: přednáška MUDr Kasalové, Valtice 2005



Je ambulantní léčba účinná?

www.cochrane.org



Je ambulantní léčba bezpečná?

www.cochrane.org



Je ambulantní léčba bezpečná?

www.cochrane.org



Indikace ambulantní léčby

• Bércová (nebo F-P flebotrombóza)

• Dospělý, spolupracující pacient

• Bez známek PE, hemodyn.stabilní

• Nemá známou alergii na léčivo



Podmínky ambulantní léčby

1. nutnost compliance
pochopení principu choroby a léčby

pochopení principu komplikací

znalost postupu při komplikacích

2. vyloučení komplikujících chorob

krvácení, malignita, renální insufficience, polymorbidita

3. pacient se musí naučit aplikovat LMWH – tento bod u

léčby novými antikoagulancii odpadá

4. pacient se musí chtít léčit ambulantně



KI ambulantní léčby

1. nedostatečná compliance

2. stavy s hrozícím krvácením
vředová choroba, hepatopatie …

3. symptomatická plicní embolie

4. iliko-femorální trombóza

5. malignita (?)



Konzervativníí léčba obecně:

1. antikoagulace

2. komprese

3. chůze



Ad 1. antikoagulace

A) LMWH samotný

onkologičtí pacienti

nemožnost p.o. léčby

B) LMWH + Warfarin

C) Rivaroxaban = Xarelto



Ad 2. komprese

- bandáž (Lenk-Ideal) či lépe punčocha 

II.kompresní třídy

- správná velikost punčochy

- nošení kompresívní punčochy až 2 roky v 

rámci prevence posttrombotického sy 

…  I.A.dle ACCP

Chest; Sep 2004; 126, 3:401-28



Ad 3. chůze

- časně (můj názor: od 2.-3.dne – po 

ústupu bolesti)

- až 2 km denně, navyšovat postupně

- mobilizace podle tolerance pacienta

... I.B. dle ACCP

Chest; Sep 2004; 126, 3:401-28



Flebotrombózy

Několik slov ke klasické  

antikoagulační léčbě



LMWH

- léčba LMWH při prokázané HŽT  

… I.A. dle ACCP

- správná dávka (dle hmotnosti), 

aplikace 1-2x denně

- správná aplikace - přísně s.c., do břišní řasy 

v úrovni pupku, střídat strany

Chest; Sep 2004; 126, 3:401-28



Přehled  inj. přípravků

LMWH Název Dávka FT PE

enoxaparin Clexane 2x 1mg/kg + +

nadroparin Fraxiparine 2x 0.1ml/10kg + +

dalteparin Fragmin 1x 200 IU/kg + +

bemiparin Zibor 1x 115 IU/kg + +

Pentasach. Název Dávka FT PE

Fondaparinux Arixtra 1x 7,5 mg sc + +



Warfarin

- od prvního dne současně s LMWH

… I.A. dle ACCP

- správná dávka - INR 2-3

… I.A. dle ACCP

- pozor na interakce !

Chest; Sep 2004; 126, 3:401-28



Lékové interakce
Zvýšení INR Snížení INR

Chinidin Tolbutamid Kanavit

Amiodaron Ery-

,klaritromycin

Antikoncepce

Kortikoidy CEF 3.gen. Antihistaminika

NSA Metronidazol Barbituráty

Dipyridamol Ciprofloxacin Haloperidol

Heparin Kotrimoxazol Aldacton

Cimetidin Neomycin Cholestyramin

Chlorpromazin Keto-,flukonazol Rifampicin

Laxancia

Statiny,fibráty

Diltiazem

Propafenon

Griseofulvin

Antacida



Účinek Warfarinu

• Individuální

• Nezávislý na váze pacienta

• Biologický poločas je dlouhý (36-42 hodin)

• Závislý na věku, komorbiditách

• Závislý na genetické výbavě

• Závislý na užívaných lécích

• Závislý na dietních návycích (vit.K)



Účinek Warfarinu je individuální



Kontraindikace Warfarinu

• Těhotenství (hlavně 1. a 3. trimestr)

• Choroby jater, slinivky

• Krvácivé stavy a riziko krvácení

• Čerstvé stavy po operaci, úrazu

• Nespolupráce pacienta 

• Nemožnost laboratorních kontrol



Flebotrombózy

Nová antikoagulancia



Nová antikoagulancia

Dabigatran

(Pradaxa)

Rivaroxaban

(Xarelto)

Apixaban

(Eliquis)

Efekt IIa Xa Xa

IND Prevence ŽT Prevence ŽT Prevence ŽT

FS FS FS (USA)

Léčba ŽT,PE
(a od 21.3. i AKS)



Pradaxa – co jsem přednášel vloni

• Prevence systémové embolizace u 

nevalvulární FS

EF pod 40%, NYHA II a vyšší, věk nad 75r,

nebo 65r + DM,ICHS,nebo HTN

• Prevence TEN po TEP kyčlí, kolenou

• Další indikace jsou– léčba TEN – nepodáno 
k registraci



Proč to zatím nevyšlo?

• Zaregistrováno 540 úmrtí

• EMEA vydala stanovisko, že k úmrtím došlo na 
základě již známého profilu léku, hlavně v 
souvislosti s úrazy a u pacientů s CHRI –
nemění se zatím bezpečnostní profil léku

• v USA nicméně řada žalob – chystá se

další studie k ověření bezpečnosti

(začátek asi 3/2014)

• nová metaanalýza ukazuje vyšší riziko AIM



Flebotrombózy a PE

V léčbě zatím jediný schválený

přípravek = Xarelto



EINSTEIN DVT

Recidiva TEN: Kompozit symptomatické rekurentní HŽT, symptomatické PE (fatální nebo nefatální), úmrtí asociovaného s 

TEN a progrese trombózy

Net clinical benefit: Kompozit rekurence TEN a „major bleeding“. 

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010;363:2499–2510 

RRR 33 %

p=0,027

4,2%

2,9%



EINSTEIN DVT: závěr

• U pacientů s akutní symptomatickou proximální HŽT, bez 

PE rivaroxaban prokázal:

– Účinnost: non-inferiorita vůči standardu 

(HR=0.68; 95% CI 0.44–1.04; p<0.001)

– Obdobné výsledky pro major + CRNMB krvácení

(HR=0.97; 95% CI 0.76–1.22; p=0.77)

– „Net clinical benefit“ - SUPERIORITA

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010

J Med 2010



EINSTEIN PE

Recidiva TEN: Kompozit symptomatické rekurentní HŽT, symptomatické PE (fatální nebo nefatální), úmrtí asociovaného s TEN a progrese 

trombózy

The EINSTEIN PE Investigators. N Engl J Med 2012, 10.1056/NEJMoa1113572

RRR 0.49 

(0.31–0.80) 

p=0.0032



EINSTEIN PE závěr

 U pacientů s akutní symptomatickou PE  HŽT rivaroxaban 

prokázal:

• Non-inferioritu pro účinnost:
• HR=1.12 (0.75–1.69);  pnon-inferiorita =0.0026 for (mez: 2.0)

• Obdobné výsledky pro krvácení (major + CRNMB): 
• HR=0.90 (0.76–1.07); p=0.23

• MAJOR KRVÁCENÍ: 50% snížení - superiorita 
• HR=0.49 (0.31–0.79) p=0.0032



EINSTEIN EXT

Závažné krvácení – žádné ze 4 krvácení u pacientů na Xareltu nebylo krvácením do 

kritického orgánu, žádné nevedlo k úmrtí (šlo o krv.GIT + menses)

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010;363:2499–2510 

TEN ↓ 

RRR 82 %

p=0,00001



4848

EINSTEIN EXT - závěr

Rivaroxaban ve srovnání s placebem prokázal:

–Snížení RRR o 82% - recurence TEN (HR=0.184; 
p<0.0001) 

–NNT 15

–Nízká incidence závažného krvácení (0.7%; p=0.11; 

NNH 139) 

–Mírně zvýšeno klinicky významné, méně závažné 

krvácení (srovnání s placebem)

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010;363:2499–2510 



Xarelto - souhrn



Výhody Xarelto proti Warfarinu

Warfarin Xarelto

Na úvod dva léky Jeden lék od začátku

Na úvod s.c. injekce Perorálně od začátku

Nutnost sledování INR Není třeba

Časté úpravy dávek Jednoduché dávkování

Hodně interakcí Málo interakcí

Dietní omezení Není třeba



Neýhody Xarelto proti Warfarinu

Warfarin Xarelto

Cena pro pacienta nižší Cena pro pacienta vyšší

Antidotum (Kanavit) Není antidotum

Bez limitace Limitace VZP



Xarelto - dávkování

• 3 týdny     2x15 mg s jídlem       (480,-)

• Pak          1x20 mg s jídlem (11,-)

(u FS – od začátku 1x 20 mg)



Xarelto – limitace VZP u TEN

• 3 měsíce: indukované trombózy

• 6 měsíců: idiopatické trombózy

• 12 měsíců: -recidiva proximální HŽT, PE

-závažný vroz.trombofilní stav

-riziko recidivy při sekundární

trombofilii



Převod Warfarin          Xarelto

• Warfarin              Xarelto

• Vysadit Warfarin   

• Počkat až je INR < 2,5    (rozdíl od FS kde 3,0)

• Pak začít Xarelto

• Xarelto                Warfarin

• Nasadit Warfarin

• Počkat až je INR aspoň 2,0

• Pak ukončit Xarelto



Převod LMWH         Xarelto

• LMWH                 Xarelto

• Xarelto začít 0-2 hod. před dalším plánovaným

podáním LMWH

příklad:  LMWH v 07-19 hodin, ranní dávka ještě podána, Xarelto 

začnu v 17-19 hodin

• Xarelto                LMWH

• První dávku LMWH podat v době, kdy by mělo

být podáno další Xarelto 



Xarelto a kreatinin

CHRI Clearance Dávka

Mírná 50-80 ml/min. Normální

Střední 30-49 ml/min. FS:  1x15 mg

ŽT: Normální

Těžká 15-29 ml/min. Opatrnost!

(nejsou data)

Pod 15 ml/min. KI



Xarelto - kontraindikace

• Klinicky významné aktivní krvácení (nebo riziko krv.)

– Léze nebo stavy s významným rizikem závažného krvácení: 

• současné nebo nedávno prodělané vředy GIT

• přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení

• nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy

• operace mozku, míchy nebo oka v nedávné době

• intrakraniální krvácení v nedávné době

• jícnové varixy nebo podezření na ně

• arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo 

významné cévní abnormality v míše nebo mozku.



Xarelto - kontraindikace

• Souběžná léčba jiným antikoagulačním přípravkem:

injekční -UFH, LMWH, fondaparinux 

perorální - warfarin, apixaban, dabigatran atd.

• s výjimkou situace, kdy je pacient převáděn z jiné 

léčby na léčbu rivaroxabanem nebo naopak,  

• nebo když je podáván UFH v dávkách nezbytných pro 

udržení průchodnosti centrálního žilního nebo 

arteriálního katétru.



Xarelto - kontraindikace

• Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na 

kteroukoli pomocnou látku.

• Jaterní onemocnění, které je spojeno s 

koagulopatií a klinicky relevantním rizikem 

krvácení, včetně pacientů s cirhózou s 

klasifikací Child Pugh B a C 

• Těhotenství a kojení



Xarelto - interakce

Zvýšení účinku – riziko krvácení:

• azolová antimykotika

(ketokonazol, itra-, vori-, posa-)  NE flukonazol

• Inhibitory proteáz HIV

• NSAID, antiagregancia, antikoagulancia

___________________________________

Snížení účinku:

• Induktory CYP3A4 

(fenytoin, karbamazepin,třezalka)

opatrně   



SOUHRN

Léčba DVT musí být komplexní !
• Antikoagulace          

• Management trombofilních stavů (hematolog !)

• Kompresivní léčba,cvičení,režim

• Řádné poučení pacienta

• Prevence recidiv

U iliko-femorální trombóz navíc:

• Trombolýza             (lokální)

• Trombektomie         (chirurgická x mechanická)

• Žilní plastiky,stenty (reziduální stenózy)



Trocha chlubení na závěr …



Děkuji za pozornost

• Přednáška bude od 14.4. ke stažení na stránce

www.vcizek.own.cz

• Kontakty na akutní Dopplery:

Vítkovice: 59 563 3221

Sagena FM: 55 30 30 800

55 30 30 830 (844)


