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Hodnocený soubor charakterizuje 103 paci-

entů s fi brilací síní hospitalizovaných na II. chi-

rurgické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny 

v Brně v průběhu devíti měsíců bez ohledu 

na hlavní diagnózu. Vzhledem k zaměření kliniky 

byla u pacientů zahrnutých do této studie sle-

dována incidence tromboembolického uzávěru 

periferní arterie v závislosti na antitrombotické 

medikaci. Ve sledovaném počtu pacientů byla 

zaznamenána 4 úmrtí v důsledku rozsáhlých 

tromboembolických komplikací a 3 amputace 

končetiny v horní třetině stehenní kosti.  

Pacienti s fi brilací síní v anamnéze byli rozdě-

leni celkem do 4 skupin, z toho 3 skupiny před-

stavovaly různou volbu chronické antitrombotické 

farmakoterapie (warfarin v dávce 1,5–10 mg den-

ně, acetylsalicylová kyselina v dávce 100 mg den-

ně, acetylsalicylová kyselina 100 mg + clopidogrel 

75 mg) a 1 skupina byla tvořena pacienty s neindi-

kovanou antiagregační/antikoagulační medikací. 

Získaná data byla statisticky hodnocena. Cílem 

této studie bylo porovnat frekvenci výskytu život 

ohrožujících tromboembolických komplikací v zá-

vislosti na zvolené medikaci a nalézt korelace mezi 

selháním léčby a možnými kauzálními faktory.

Z celkového počtu 103 se tromboembolická 

komplikace vyskytla u 36 pacientů, což předsta-

vuje 34,95 % případů celkem. U 14 z nich se jed-

nalo o recidivu. Ve skupině s antikoagulační terapií 

warfarinem v dávce 1,5-10 mg/den bylo 38 paci-

entů a z toho byly arteriální uzávěry prezentovány 

u 12 jedinců (31,58 %). Ve druhé skupině, kde byla 

zvolena pouze antiagregační terapie ASA v dávce 

100 mg/den, bylo celkem 45 pacientů. Z tohoto 

souboru byla evidována tromboembolická kom-

plikace u 11 z nich (24,44 %). Skupina s duální Fibrilace síní představuje jednu z 

nejčastějších klinicky významných po-

ruch srdečního rytmu. Prevalence to-

hoto onemocnění stoupá a koreluje se 

vzrůstající polymorbiditou populace, 

věkem a pohlavím pacientů.

V současné době se počet nemoc-

ných pohybuje kolem dvou procent 

obyvatel České republiky a vzhledem 

k tomu, že uvedené údaje se nevztahují 

k asymptomaticky probíhajícím arytmi-

ím, reálné číslo pacientů s fi brilací síní je 

pravděpodobně mnohem vyšší. Hlavní 

příčinou zvýšené morbidity a mortality 

těchto pacientů je dána až 6násobným 

rizikem tromboembolických příhod – 

zejména cévních mozkových příhod, 

ale také tranzitorních ischemických 

atak, embolizací do periferie anebo 

vzácněji do GIT. Profylaxe arteriálních 

komplikací představuje důležitý aspekt 

v prognóze pacientů s fi brilací síní a na 

základě stratifi kace rizik je pacientům 

indikována antikoagulační nebo antia-

gregační terapie.

Základní charakteristika hodnoceného souboru

Charakteristika warfarin ASA ASA+CLO bez medikace

 1,5 - 10 mg/den 100 mg/den 100+75 mg/den  

průměrný věk pacientů 73,1±6,96 73,8±9,02 79,0±7,95 77,6±12,56

počet mužů ve skupině 24/38 (63,2 %) 27/45 (60,0 %) 4/6 (66,7 %) 3/14 (21,4 %)

počet žen ve skupině 14/38 (36,8 %) 18/45 (40,0 %) 2/6 (33,3 %) 11/14 (78,6 %)

legenda: ASA-acetylsalicylová kyselina, CLO-clopidogrel

 

Prevalence tromboembolických komplikací v závislosti na zvolené farmakoterapii koagulo-

patie (W-warfarin, ASA-acetylsalicylová kyselina, CLO-clopidogrel, ** P < 0.01,*** P < 0.001)

u pacientů s fi brilací síní v závislosti na zvolené antitrombotické terapii
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antiagregací, kterou tvoří ASA 100 mg/den v kombinaci 

s CLO v dávce 75 mg/den, byla zastoupena pouze 6 pa-

cienty a ve dvou případech došlo k tromboembolii (33,33 

%). Nejvyšší prevalence uzávěru periferní arterie byla zazna-

menána u skupiny pacientů bez antikoagulační a antiagre-

gační terapie, kde tato diagnóza byla stanovena v 78,57 % 

případů. V porovnání s warfarinizovanou skupinou jsou tito 

pacienti zatíženi téměř 8násobným rizikem tromboembo-

lie a prevalence tohoto stavu byla u sledovaných pacientů 

charakterizovaná na úrovni statistické významnosti. U pa-

cientů s chronickou medikací ASA v dávce 100 mg/den 

byla registrována nejnižší frekvence výskytu tromboembo-

lických komplikací ve srovnání se skupinou bez antitrom-

botické medikace, kde pravděpodobnost uzávěru periferní 

arterie dosahuje až 11krát vyššího rizika. 

Warfarin je stále zlatý standard

Zvážení rizika krvácení oproti tromboembolii a nasta-

vení efektivní farmakoterapie je místem, jemuž dominuje 

snaha shromáždit co nejvíce informací, aby z dané volby 

měl co největší profi t právě pacient. V současné době je 

ve velké míře preferována léčba warfarinem i přes četné 

dietetické a lékové interakce. A to i z důvodu nastavení pre-

diktivního hodnocení refl ektujícího psychosociální habitus 

a komorbidity, kdy je většina pacientů zařazena do kate-

gorie se středně závažným a vyšším rizikem tromboem-

bolických komplikací s následnou indikací právě benefi tní 

antikoagulační terapie. Farmakovigilanční studie potvrzují 

až 80% pokles incidence recidiv cévních mozkových příhod 

v souvislosti s chronickým užíváním warfarinu za relativně 

nízkého počtu krvácivých komplikací. Tato prospěšnost te-

rapie je však ovlivněna optimálním terapeutickým rozpětím 

INR 2,0–3,0 (a více), jehož bylo v našem sledovaném soubo-

ru pacientů dosaženo pouze u 18 %. 

V ostatních případech hodnota INR nepřesahovala 

v průměru 59,2 % hodnoty cílového rozmezí (1,42 ± 0,53). 

I přes tento fakt se terapie warfarinem ve srovnání se sku-

pinou pacientů bez medikace jeví výhodná a prevalence 

kardiovaskulárních komplikací tromboembolického 

charakteru je až 8x nižší. Antiagregační terapie ASA 

je indikována v případě, že pacienta nelze z důvodu 

negativního poměru benefi t/risk medikovat warfa-

rinem, anebo v případě, že současný stav nevyža-

duje přímo antikoagulační léčbu. I přes skutečnost, 

že terapie warfarinem představuje zlatý standard 

v antitrombotické léčbě, námi dosažené výsledky 

poukazují na vyšší účinnost terapie ASA (24,44 % vs 

31,58 % u warfarinu), čemuž odpovídá i 11krát nižší prav-

děpodobnost vzniku systémové tromboembolie. Analogií 

tohoto léčebného postupu s výraznější profylaktickou 

hodnotou vzniku CMP charakterizuje duální antiagrega-

ce (ASA+CLO). V souvislosti s touto léčbou signifi kantně 

narůstá riziko krvácivých komplikací (GIT, mozek, močový 

trakt), které dosahuje incidence až 4,5 % pacientů po roč-

ní terapii. Počet evidovaných hemoragií je kvantifi kován 

s podobnou četností jako u warfarinu. U predisponova-

ných pacientů, s vředovou gastroduodenální chorobou 

v anamnéze apod., je nebezpečí vzniku takovéto kompli-

kace mnohem vyšší. Proto jsou preventivně podávány in-

hibitory protonové pumpy. Avšak kontroverze klinických 

a biochemických výsledků studií hodnotících kineticko-

-dynamické aspekty komedikace PPI a clopidogrelu nedo-

kládá jednoznačně závažnost možného vzniku stále více 

diskutovaných interakcí. Přesto by bylo možné považovat 

právě tuto kombinaci za příčinu selhání antiagregační 

mono- (22,44 %) i duální (33,33 %) terapie v několika pří-

padech pacientů hodnocených v našem souboru. Záro-

veň je třeba brát v úvahu malý soubor pacientů s kombi-

novanou terapií ASA+CLO, což má zásadní vliv na statis-

tické hodnocení a nedostatečně relevantní údaje, které by 

v případě většího počtu jedinců s velkou pravděpodob-

ností nedosahovaly 33,33% výskytu tromboembolie.

Na základě zjištěných výsledků je nutné konstatovat, 

že neefektivita zvolené léčby koagulopatie je v přípa-

dě warfarinu způsobená nedostatečným nastavení INR. 

Nelze jednoznačně vyloučit ani vysoký podíl lékových 

interakcí, které participují 

na selhání zvolené 

zejména antiagregač-

ní, ale i antikoagulační 

terapie.
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