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České guidelines uveřejněny:

 Widimský J, Malý J, Eliáš P, Lang O, 
Franc P, Roztočil K. 

 Doporučení diagnostiky, léčby a 
prevence plicní embolie, verze 2008. 
Doporučení České kardiologické 
společnosti.

 Vnitř.Lék. 2008; 54, Suppl.1: S25-S72



Nové Evropské a Americké směrnice

 Po uveřejnění českých guidelines vyšla v 
letošním roce Doporučení Evropské 
kardiologické společnosti 2008 

 Hlavním jejich nedostatkem je skutečnost, 
že neobsahují prevenci žilní 
tromboembolie

 a 
 Doporučení léčby a prevence žilní 

tromboembolie American Society of Chest 
Physicians 2008 – neobsahují opět 
diagnostiku



Widimský J a Malý J.

 Komentář k novým Doporučením o 
diagnostice a léčbě plicní embolie 
Evropské kardiologické společnosti 
(Torbicki et al. 2008) ve světle  Doporučení 
diagnostiky, léčby a prevence plicní 
embolie České kardiologické společnosti-
verze 2008

 Vnitřní Lék 2008; 54: 957-62



Nově vydané americké směrnice 
léčby a prevence žilní trombózy a 
plicní embolie

 Hirsh J, et al, for the American College of
Chest Physicians. Evidence based clinical
practice guidelines. 8th Edition. Executive
summary. Chest 2008; 133: Suppl. 71S-
105S

nové



Výskyt plicní embolie

 Podle guidelines EKS 2000 činí 
roční výskyt ŽT a PE 0,5 až 1,0 
na 1 000 obyvatel

 Převedeno na ČR výskyt cca 10 000   
plicních embolií ročně



Výskyt plicní embolie

 Skutečný výskyt může být podstatně 
vyšší, protože studie Meignana a 
spol. 2000 u nemocných s hlubokou 
žilní trombózou ukázala, že výskyt 
němých plicních embolií podle 
perfúzního scanu činil 40-50% !



Výskyt plicní embolie

 Data o výskytu žilní tromboembolie a 
úmrtí způsobených VTE v Evropské 
Unii se opírají o data Německa, 
Francie, Velké Británie, Itálie, 
Švédska a Španělska

 Žilní tromboembolie je třetí 
nejčastější k-v onemocnění po 
hypertenzi a ICHS.

Cohen et al. 2007



Epidemiologie úmrtí v EU

AIDS
5 800

Ca 
prsu 
86 000

Ca prostaty 
63 000

Nehody 
53 000

VTE 543 454



Diagnostika akutní plicní embolie

*  Patří mezi nejsvízelnější
 U většiny nemocných lze bez zobrazovacích 

metod hovořit nejvýše o stupni 
pravděpodobnosti

 Správně se rozpozná cca 50% plicních 
embolií

 Mortalita nepoznané a neléčené APE 30%
 Mortalita poznané a léčené APE 8%



Diagnostika akutní plicní embolie
(APE)

 Důležité je na možnost akutní plicní 
embolie myslet

 Proto neopomenout u pacientů s 
rizikovými faktory



Větší rizikové faktory APE            
relativní riziko zvýšeno 5-20x

 Větší bříšní operace,
 Ortopedické operace dolních končetin, 
 Traumata dolních končetin a pánve
 Maligní nádory (pánevní, břišní nebo 

metastatické)
 Předchozí prokázaná žilní tromboembolie
 Porodnictví: gravidita v pozdějším věku 

(vyšší výskyt při mnoha porodech, 
císařském řezu, pre-eklampsie)

 Podle British Thoracic Society guidelines 2003
(Thorax 2003; 58: 470-83)



Menší rizikové faktory APE
relativní riziko zvýšeno 2-4x

 Kardiovaskulární:  srdeční selhání (při imobilizaci), 
přístup do centrální žíly 

 Estrogeny: orální antikoncepce (zejména 3. 
generace obsahující nové typy progestogenu), 
hormonální substituční léčba

 Skrytá malignita
 Obezita
 Cesta na dlouhou vzdálenost  („economy class

syndrom“)
 Neurologické příčiny poruchy hybnosti
 Trombotické a myeloproliferativní onemocnění
 Nefrotický syndrom
 Zánětlivé střevní onemocnění

Podle British Thoracic Society guidelines 2003           
(Thorax 2003; 58: 470-83)



Rizikové faktory ŽT a PE podle Andersona a 
Spencera Circulation 2003

Velké rizikové faktory (poměr šancí >10)

 Fraktura dolní končetiny
 Náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu
 Větší operace
 Větší trauma
 Poranění míchy

nové



Česká a Evropská klasifikace  
akutní plicní embolie

Česká klasifikace 
APE

Evropská klasifikace 
APE

Masivní plicní 
embolie (šok nebo 
hypotenze)

Plicní embolie s 
vysokým rizikem

Submasivní plicní 
embolie (dysfunkce 
PK, troponiny)

Plicní embolie s 
intermediárním 
rizikem

Malá plicní embolie Plicní embolie s 
malým rizikem



Hlavní markery stratifikace rizika 
akutní plicní embolie EKS 2008
Klinické markery Šok

Hypotenze (STK <90 mm Hg 
nebo pokles STK o >40 mm 
Hg po dobu delší 15 minut)

Markery dysfunkce PK Dilatace PK, hypokineza, nebo 
tlakové přetížení na echu, 
dilatace PK na CTA
Zvýšení BNP nebo                
NT-pro BNP

Markery poškození 
myokardu

Zvýšení troponinů I nebo T

nové



Evropská klasifikace akutní plicní 
embolie

 Masivní plicní embolie je klinický název, 
charakterizovaný oběhovou nestabilitou

 Autoři guidelines EKS se domnívají, že  
název masivní PE se zaměňuje často s 
popisem nálezu na CTA u hemodynamicky 
stabilních nemocných

 Neexistuje těsná shoda mezi oběma
 Masivní podle CTA může být provázena 

hemodynamickou stabilitou a naopak



Masivní plicní embolie
Plicní embolie s vysokým rizikem

 Náhlá smrt (nastává asi u 10% APE)

 Kardiogenní šok

 Hypotenze = sTK < 90 mm Hg nebo 
pokles sTK o nejméně 40 mm Hg 
trvající > 15 minut, nevyvolaný náhle 
vzniklou arytmií nebo hypovolémií



Evropská klasifikace APE

 Vysoké riziko: šok nebo hypotenze
v naší klasifikaci masivní plicní embolie

 Intermediární riziko - bez šoku nebo 
hypotenze, ale 

 dysfunkce PK bez zvýšení troponinů  
dysfunkce PK i zvýšené troponiny

 V naší klasifikaci submasivní plicní 
embolie

nové



Definice závažnosti akutní plicní  
embolie

 Masivní plicní embolie je klinický 
název, charakterizováný oběhovou 
nestabilitou

 Nezaměňovat s popisem nálezu na 
CTA, plicní angiografii nebo plicním 
scanu



Diagnostika akutní plicní embolie 

 Klinická pravděpodobnost
 D-dimery
 Echokardiografie
 Zobrazovací metody:
 CT angiografie 

nebo 
 Ventilačně-perfúzní scan



Výskyt jednotlivých klinických obrazů 
akutní plicní embolie

 13% akutní srdeční zástava nebo 
kardiogenní šok

 9% hypotenze bez známek šoku
 31% hemodynamicky stabilní, ale 

dysfunkce PK na echokardiografii
 47% hemodynamicky stabilní bez 

dysfunkce PK na echokardiografii



Klinický obraz akutní plicní embolie

 Tachypnoe a tachykardie jsou nejčastější 
klinické známky akutní plicní embolie

 Na plicní embolii myslíme také při vzniku 
synkopy nebo náhle vzniklé hypotenze-
často totiž značí masivní plicní embolii



Nejčastější klinické symptomy 
akutní plicní embolie

ICOPER 1999
N=2110

Widimský a 
Staněk 1983

Náhle vzniklá 
dušnost

82 % 86 %

Náhle zhoršená 
dušnost

údaj chybí 9 %

Bolest na hrudi 49 % 52 %

Synkopa 14 % 35 %



Rizikové faktory zvýšené mortality 
akutní plicní embolie
 Přítomnost srdečního nebo plicního 

onemocnění
 Věk nad 75 let
 Maligní onemocnění
 Imobilizace důsledkem 

neurologického onemocnění



Stanovení klinické 
pravděpodobnosti akutní plicní 

embolie (PE)



Revidované Geneva skóre               
(Le Gal et al. 2006)
Věk >65 let + 1

Předchozí ŽT nebo PE + 3

Operace nebo fraktura v 
posledním měsíci

+ 2

Aktivní malignita + 2

Jednostranná bolest d.k. + 3

Hemoptýza + 2

TF 75-94/min. + 3

TF ≥ 95/min. + 5

Bolest d.k. při palpaci + 
jednostranný otok d.k.

+ 4
nové



Hodnocení Geneva skóre 
(Le Gal et al. 2006)

0 - 3 body Nízká 
pravděpodobnost

4 - 10 bodů Intermediární 
pravděpodobnost

≥ 11 bodů Vysoká 
pravděpodobnost

nové



D dimery
 Vysoká negativní predikční hodnota
 Specificita zvýšených hodnot snížena u 

malignity, v těhotenství, u 
hospitalizovaných a starších nemocných

 Hlavní význam u ambulantních 
nemocných, kteří jsou ve stabilizo-
vaném stavu

 Metody ELISA nebo LIA nikoliv latexové 
testy



Specificita D dimerů nižší

 Maligní onemocnění

 Těhotné

 Hospitalizovaní

 Starší



D dimery

 ELISA (Vidas) nebo LIA testy mají 
vysokou predikční hodnotu u 
nemocných neléčených 
antikoagulancii

 U nás používané latexové testy mají 
jen 85% senzitivitu – propouštějí až 
15% PE nebo ŽT

 Tyto testy jsou podle doporučení 
EKS 2000 nevhodné !!



Význam D-dimerů u suspektní APE

metoda Senzitivita % Specificita % Negat. 
predikční 
hodnota

Klasická 
ELISA

98 43 98

Rychlá ELISA
Vidas-DD

100 44 100

Klasický 
latexový test

92 55 85 - 89

Simplired 87 68 96

Liatest 100 35 100



D dimery

 U pacientů s vysokou klinickou 
pravděpodobností neprovádět D-
dimery !

 Negativní D-dimery vylučují PE u 
pacientů s nízkou nebo intermediární 
klinickou pravděpodobností 

 U takových nemocných 3-měsíční 
riziko ŽTE činí 0,14%



EKG známky akutní plicní embolie

 Negativní T ve V1-V3
 S1Q3 negativní T3
 Blok pravého raménka Tawarova
 P2,3 pulmonale
 S1 S2 S3
 Qr ve V1 a negativní T ve V2 

 Elevace ST ve svodu V1 1 mV
Kucher a spol. 2003 studie MAPPET-3



Biomarkery u APE

 Biomarkery stanovujeme jen u 
normotenzních pacientů s akutní 
plicní embolií

 U akutní masivní plicní embolie 
(plicní embolie s vysokým rizikem) 
určuje prognózu klinický obraz



Biomarkery u akutní plicní embolie

 Troponiny

 Natriuretické peptidy

 Nové biomarkery



Natriuretické peptidy-BNP, NTproBNP

 Nedávná meta-analýza 13 studií s 1132 
pacienty potvrdila, že jejich zvýšení značí:

 Zvýšené riziko časného úmrtí OR 7,6
 Zvýšené riziko komplikované hospitalizace 

OR 6,8
 Vykazují však nízkou specificitu
 Hraniční hodnoty dosud neznámy

Klok a spol. 2008



Troponiny u akutní plicní embolie

 Meta-analýza 20 studií zahrnujících 1 985 
pacientů od roku 1998 ukázala, že jejich 
zvýšení značí:

 Zvýšení riziko úmrtí OR 5,24
 Větší výskyt komplikací v akutní fázi OR 

7,03
 Pozitivní prediktivní hodnota je však nízká
 Zvýšení troponinů samo o sobě neznačí 

nezbytně špatnou prognózu 
Jiménez a spol. 2009 Chest



Biomarkery

 Samotné zvýšené troponinů nebo 
natriuretických peptidů nestačí u 
submasivní PE k diagnóze submasivní PE 
a nestačí k indikaci trombolýzy

 Současné stanovení cTnT nebo NT-
proBNP dovoluje zpřesnit prognózu 
normotenzních pacientů s dysfunkcí pravé 
komory



Biomarkery u akutní plicní embolie

 Normotenzní pacienti při přijetí s 
cTnT ≥ 0,09 µg/l a/nebo NT-proBNP ≥1000 
ng/l vykazují výrazně vyšší riziko mortality 
akutní plicní embolie

Guidelines EKS 2008 neudávají limity 
biomarkerů, čekají na velkou prospektivní 
studii APE



Nové biomarkery

 1. Heart-type fatty acid binding protein
H-FABP – Protein vážící se na mastné 
kyseliny srdečního typu

 2. Growth differentiation factor-15 
GDF-15  Faktor 15 růstové diferenciace
3. Vysoce senzitivní troponin T 
highly sensitive troponin T – hs TnT



Highly sensitive troponin T (hsTnT)
vysoce senzitivní troponin T

 hsTnT stanoven kvantitativní elektrochemilumi-
nescentní imunoassyí (Elecsyn 2010 analyzer Roche 
Diagnostics, Mannheim 

 Význam porovnán s konvenčním TnT                 u 
156 normotenzních pacientů s APE

 Hraniční hodnoty jsou 14 pg/ml porovnání s
hraničními hodnotami TnT ≥0,03 ng/ml a NT-proBNP 
≥1000 pg/ml

Lankeit D, et al.. 2019



Nové biomarkery

 Vyznačují se lepší pozitivní i 
negativní prediktivitou, nežli 
dosavadní biomarkery-troponiny a 
NT-pro BNP

 Platí  to zejména pro hsTnT 
 Bude třeba získat další zkušenosti ve 

větších studiích



Echokardiografie
 Umožňuje odlišit akutní infarkt myokardu a 

jeho komplikace, disekci aorty, perikardiální 
tamponádu, chlopenní vady, dysfunkci levé 
komory

 Představuje důležitou metodu v dg masivní, 
hemodynamicky nestabilní plicní embolie

 Proto by echokardiografie měla být k 
dispozici v každé nemocnici 7 dnů plných 24 
hodin



TTE  Známky dysfunkce PK               
• Dilatace PK: enddiastolický rozměr >30 mm 

z parasternální projekce nebo poměr 
diametrů PK/LK >1.0 ze subkostální nebo 
apikální projekce v kombinaci se zvýšením 
tlaku v PS (chybění inspiračního kolapsu 
DDŽ)

• Asynergie stahů volné stěny PK, někdy 
hypokineza až akineza volné stěny PK

 Paradoxní pohyb mezikomorového septa
(D tvar LK)



Dysfunkce pravé komory při akutní PE

 Přítomnost dysfunkce PK provázena 
relativním rizikem pro úmrtí během 3
měsíců 2,2 – mortalita činila 20 %

 Provést echokardiografii před 
propuštěním u pacientů s masivní a 
submasivní plicní embolií



Zobrazovací metody APE

Spirální CT angiografie
 Ventilačně-perfúzní scan SPECT
 Perfúzní scan SPECT + snímek 

hrudníku

 Klasická plicní angiografie – jen u
CHTPH



Zobrazovací metody v dg PE

 Spirální CT angiografie – přístroje 1. 
generace, tj. jednovrstevnaté mají 
nízkou senzitivitu, podle PIOPED II 
(NEJM 2006;354: 2317-27) jen 70%

 Senzitivita plicní scintigrafie je větší
 Proto vždy je nutné vyšetření doplnit 

plicní scintigrafií a/nebo duplexní 
sonografií žil d.k.



Spirální CT

 Spirální CT angiografie může při 
jednom vyšetření zobrazit také dolní 
dutou žílu, pánevní žíly a žíly dolních 
končetin

 Negativní predikční hodnota CTA + 
CTV stoupá jen z 95% na 97%, ale 
zvyšuje se dávka ozáření, proto 
neprovádět rutinně



Spirální CT

 Spirální CT angiografie umožňuje též 
zobrazit patologii plic, pleurální dutiny a 
tak zjistit např. nádory, pleurální výpotek, 
atelektázu, pneumotorax a další 
patologické stavy

 Umožňuje také zjistit další k-v stavy, např. 
disekci aorty, perikardiální výpotek a j. 

 Umožňuje také zobrazit pravou komoru



Multidetektorová CTA 

 Při negativním nálezu vícevrstevnaté CTA 
nemusíme pokračovat nebo zahajovat 
antikoagulační léčbu (pokud není klinická 
pravděpodobnost PE vysoká)

 3-měsíční riziko vzniku žilní 
tromboembolie je stejné jako po negativní 
klasické plicní angiografii a činí 1,5% 
(riziko PE 0,5%)
Perrier a spol. NEJM 2005; 352: 1760-8



Zobrazovací metody

 POZOR !!

 Zobrazovací metoda by měla být 
použita do 1 hodiny u masivní 
PE a ideálně do 24 hodin u PE, 
která není masivní



Plicní perfúzní scan

 Negativní perfúzní scan provedený ve 4-6 
projekcích 1. den vzniku příznaků vylučuje 
spolehlivě diagnózu plicní embolie

 Negativní prediktivní hodnota blízká 100%
 Pozitivní predikční hodnota perfúzního 

scanu v kombinaci s RTG plic se neliší 
významně od perfúzně-ventilačního scanu

 Diagnostický jeden nebo více
segmentálních defektů majících 
klínovitý tvar



Plicní scintigrafie při SPECT 
vyšetření
 Senzitivita   96-99%

 Specificita   91-98%

 Negativní předpovědní hodnota  
97-99%



Kategorizace perfúzních defektů plicních 
scanů podle autorů studie PISA-PED

 Abnormální nesvědčící pro plicní embolii:

 Jeden nebo více perfúzních defektů jiného 
tvaru než klínovitý s nebo bez současných 
abnormalit na RTG snímku plic
Klínovité defekty nadměrné perfúze 
obvykle nejsou přítomné



Nevýhody plicní scintigrafie

 Většina plicních scanů není 
dostupná 24 hod. denně, 7 dní v 
týdnu



Plicní scan ale zůstane 
indikován….
 V situacích, kdy není spirální CT dostupné
 Na pracovištích majících jen jednovrstevnaté CT
 U pacientů s negativním nálezem CTA i na 

vícevrstevnatém CT, ale s vysokou klinickou 
pravděpodobností dg

 U pacientů, u nichž nebyly získány kvalitní CT 
snímky

 U pacientů s renální insuficiencí (glomerulární 
filtrace <30 ml/min)

 U pacientů alergicky reagujících na kontrastní 
látku

 U fertilních žen (menší ozáření prsou)



Diagnostika APE u těhotných

 Multidetektorová CT angiografie vyšší 
radiace pro těhotné,

ale

 nižší dávka radiace pro foetus



Zjednodušení diagnostiky akutní 
plicní embolie (non-massive)

 D-dimery, poté
 Spirální CT (multidetektorové) –postačuje 

k dg
 Spirální CT 1. generace přidat Duplex 

sono DK nebo provést plicní scintigrafii
 Na počátku 2004 v ČR 125 přístrojů 

spirálních CT, ale jen asi 1/3 
vícevrstevnatých



3-měsíční výskyt žilních tromboembolií 
(VTE) po negativní plicní angiografii
a po negativní CTA

 Plicní embolie vyloučena klasickou plicní 
angiografií (n=619)

 3-měsíční výskyt VTE u neléčených 
nemocných 1,7 % (van Beek 2001)

 Plicní embolie vyloučena CTA (n=1434)
 3-měsíční výskyt VTE u neléčených 

nemocných 1,3 % (CHRISTOPHER study, van 
Belle a spol. JAMA 2006; 295: 172-9



Diagnostika APE

 Při nedostupnosti spirálního CT nebo při  
nejasném výsledku spirálního CT plicní 
scintigrafie 

 Tento algoritmus platí pro 
multidetektorové přístroje

 U přístrojů 1. generace má přednost plicní 
scintigrafie 



Diagnostika akutní plicní embolie

 Lze bezpečně nezahajovat antikoagulační 
léčbu u nemocných vykazujících 
nepravděpodobnost akutní plicní embolie 
v kombinaci s negativními D-dimery

 Platí pro VIDAS D-dimer assay 
(Biomerieux, Marcy, L´Etoile, Francie)

 pro Tinaquant assay (Roche Diagnostics, 
Mannheim, Německo))



Algoritmus diagnostiky masivní plicní embolie
hemodynamicky nestabilní

klinické podezření, 
EKG

echokardiografie

z hlediska PE negativní podporující diagnózu

spirální CTA léčba

léčba

pozit. negat.

PE vyloučena

nejasné Plicní scan 
nebo plicní 
arteriografie



Podezření na vysoce rizikovou plicní embolii se šokem nebo hypotenzí

CT okamžitě k dispoziciNe Ano

Echokardiografie
Dysfunkce PK

Ne Ano CT k dispozici CT

Žádné jiné testy
nejsou k dispozici 
nebo pacient je nestabilní

Pátrat po jiných
příčinách

pozitivní negativní

Pátrat po jiných
příčinách

Zvážit trombolýzu
Nebo embolektomii i

nové

Ale jen více detektorové



 Tento algoritmus opět nezdůrazňuje 
nutnost vícevrstevnatého CT

 Jednovrstevnaté CT – u nás se 
dosud často vyskytující, není 
dostatečně senzitivní



Algoritmus diagnostiky plicní embolie 
hemodynamicky stabilní

klinické podezření na plicní embolii

spirální CTA 
negativnípozitivní

léčba  duplex sono d.k.

pozitivní negativní

antikoagulační 
léčba Heparin vysadit a pozorovat

Opětovat duplex sono 
po 5 dnech

D dimery, echokardiografie



Koho testovat na trombofilní       
faktory ?

 1. PE/ŽT u pacientů mladších 45 let
 2. Idiopatické PE/ŽT
 3, Recidivující PE/ŽT
 4. ŽT v neobvyklé lokalizaci
 5. Rodinná anamnéza PE/ŽT
 6. Ženy s anamnézou PE/ŽT v graviditě, plánující 

další graviditu



Získané trombofilní onemocnění

 Antifosfolipidový syndrom

 Myeloproliferativní onemocnění

 Nefrotický syndrom



Trombofilní rizikové faktory

- Deficit antitrombinu (vrozený deficit)
Dědičnost autozomálně dominantní

- Deficit proteinu C a S (vrozený deficit)
Dědičnost autozomálně dominantní

- APC rezistence (mutace faktoru V Leiden)
- Deficit heparin kofaktoru – velmi vzácný
- Porucha fibrinolýzy
- Antifosfolipidový syndrom
- Hyperhomocysteinémie



Prognóza plicní embolie

 Krátkodobá: 
 rozsah PE, předchozí stav 

kardiopulmonálního systému, dysfunkce 
pravé komory, dg a léčba, věk

 Dlouhodobá:
 přítomnost dalšího onemocnění, např. 

maligní onemocnění,
 věk



Sledování nemocných po APE

 Jak ?

 Při vzniku námahové dušnosti nebo jejím 
zhoršení vždy echokardiografické 
vyšetření a při nálezu dysfunkce pravé 
komory a/nebo známek plicní hypertenze 
jinak nevysvětlitelné

 provést V/Q plicní scan



Sledování nemocných po APE

 Které nemocné ?
 Všechny nemocné s opětovanými emboliemi 

(postačí 2 embolie) 
 Nemocné s akutní masivní nebo submasivní

plicní embolií
 Nemocné s idiopatickou plicní embolií
 Kdy ?
 Pokud před propuštěním přetrvávají známky 

dysfunkce PK nebo PH znovu za 3 měsíce
 Jak ? Echo, při 0 změně plicní scan



Některé aspekty léčby 
akutní plicní embolie



Riziko mortality a léčba
akutní plicní embolie

Typ akutní PE mortalita Léčba

Hemodynamicky stabilní 
bez dysfunkce

2,0 % Heparin

Hemodynamicky stabilní s 
dysfunkcí PK

3 – 15 % Heparin ?
Trombolýza ?

Nízký TK + dysfunkce PK 15,2 % Trombolýza

Kardiogenní šok 25 - >50 % Trombolýza

Nutnost resuscitace 64,8 % Embolekto-
mie ?



Význam brzkého podání heparinu u 
plicní embolie - studie MAYO clinic 2010

Heparin 
podán na 
JIP

Heparin 
podán 
později

P

Hospitali-
zační 
mortalita

1,4% 6,7% 0,009

30-denní 
mortalita

5,6% 14,8% 0,037



Indikace trombolytické léčby

 Srdeční zástava vzniklá mimo 
nemocnici

 Při podezření na plicní embolii podat 
50 mg alteplázy jako bolus během 15 
minut, dávku lze opakovat po 10-15 
minutách



Indikace trombolytické léčby

 Masivní plicní embolie provázená 
kardiogenním šokem nebo hypotenzí (STK 
<90 mm Hg) nebo projevy akutního 
pravostranného srdečního selhání  

 Plicní embolie neustupující při léčbě 
heparinem

 Recidivující a narůstající plicní embolie
 Tromby v pravém srdci



Indikace trombolytické léčby pokrač.

 Foramen ovale apertum s pravolevým 
zkratem

 Otazná je u submasivní plicní embolie,  

 Zde nutné zvážit individuálně riziko podání 
i nepodání trombolytické léčby



Otazná indikace trombolytické 
léčby
 Akutní submasivní plicní embolie 

hemodynamicky stabilní, ale s dysfunkcí 
pravé komory a zvýšenými troponiny

 Zatím jediná studie MAPPET-3 mající 
jednak nedostatečně velký soubor 
nemocných, jednak nevhodně vybrané 
pacienty (také EKG známky postačily k 
zařazení do studie), proto nízká úmrtnost

 NEJM 2002; 347: 1143-50
 Nová studie zahájena



Trombolytická léčba u APE

 Neexistují data, která by doložila, že by 
léčba t-PA, urokinázou či APSACem vedla 
k lepší prognóze nemocných než léčba 
streptokinázou

 Porovnání 100 mg alteplázy 2 hod. se 
streptokinázou 1,5 mil. IU rovněž 2 hod
ukázalo rychlejší pokles TPR při léčbě 
alteplázou v 1 hod. léčby, ale po 12, 24-48 
hod. nebo 10 dnech 0 rozdíl



Trombolýza u srdeční zástavy  
se suspekcí na APE                   

 Lékem volby je altepláza

 Altepláza je vhodnější u nemocných s 
akutní masivní plicní embolií s 
kardiogenním šokem, u nichž rychlejší 
uvolnění tromboembolie může být 
významné



Indikace trombolytické léčby, 
které nejsou v guidelines EKS
 Plicní embolie neustupující při léčbě 

heparinem
 Recidivující a narůstající plicní 

embolie při léčbě heparinem
 Tromby v pravém srdci
 Foramen ovale apertum s 

pravolevým zkratem



Prognóza APE po vyloučení 
kardiogenního šoku

Klinické stavy spojené s vyšší mortalitou 
plicní embolie-analýza 719 pacientů s APE 

 Synkopa (p=0,012)
 Arteriální hypotenze (p=0,032)
 Anamnéza srdečního selhání (p=0,013)
 Chronické plicní onemocnění (p=0,032)

Konstantinides et al. Circulation 1997



Léčba plicní embolie hemodynamicky     
stabilní heparinem

 UFH bolus 5 000 j. i.v.
 Poté infúze nejméně 30,000 j. po 

dobu prvých 24 hodin nebo 80 U/kg 
jako bolus a poté 18 U/kg/hod. 
kontrola aPTT a postupovat podle 
výsledku dále

 Trvání 5-7 dní 
 Warfarin nasadit prvý den 
 Cílové INR 2,0-3,0



Krátkodobá schémata 
trombolytické léčby
 t-PA (altepláza): 10 mg i.v. jako bolus 

během 1-2 minut, pak 90 mg jako 
infúze po dobu 2 hodin

 Streptokináza: 1,5 milionů jednotek
během 1-2 hodin



Novější trombolytika

 Trombolytikum                Dávkování

 Retepláza 2 injekce bolu po 10 j. po 30 min.

 Tenektepláza bolus 30-50 mg během 5-10 s. 
podle tělesné váhy

 Zatím neschváleny 
.



Dávkování streptokinázy

 V Evropských guidelines je ještě uvedené 
dřívější dávkování streptokinázy, které již 
ani Americká ani Česká doporučení 
nepovažují za vhodné, protože je 
provázeno vyšším výskytem krvácivých 
komplikací

 Výskyt krvácivých komplikací souvisí s 
délkou trombolytické léčby !



Krátkodobá schémata 
trombolytické léčby
 Prvé zkušenosti existují s 

tenekteplázou, jejíž výhodu je podání 
v jediném bolu

 Probíhá Evropská studie 
tenektepláza + heparin vs. heparin + 
placebo u submasivní plicní embolie



Absolutní kontraindikace
trombolytické léčby APE podle EKS 2008 

* Hemorhagická cévní mozková příhoda 
nebo cévní mozková příhoda nejasného 
původu kdykoliv

*  Ischemická cévní mozková příhoda v 
posledních 6 měsících

*  Poškození CNS nebo neoplasma
*  Nedávné větší trauma/operace/poškození 

hlavy (v posledních 3 měsících)
* Gastrointestinální krvácení během 

posledního měsíce
* Známé krvácení nové



Relativní kontraindikace 
trombolytické léčby APE EKS 2008
 TIA v posledních 6 měsících
 Perorální antikoagulační léčba
 Těhotenství nebo stav po porodu během prvého 

týdne
 Nekompresibilní punktury
 Traumatická resuscitace
 Rezistentní hypertenze (sTK >180 mm Hg) 
 Pokročilé jaterní onemocnění
 Infekční endokarditida
 Aktivní vředová choroba

nové



Kontraindikace trombolytické 
léčby
 Snaha použít stejné kontraindikace 

jako při léčbě akutního IM

 Guidelines EKS 2008 dovolují 
relativizovat i absolutní 
kontraindikace léčby APE, pokud jde 
o život ohrožující plicní embolii



Léčba akutní plicní embolie

 Česká guidelines

 Při relativní kontraindikaci lze podat 
bolusovou dávku alteplázy 0,6 mg/kg
během 15 minut 



Jak postupovat při kontraindikaci 
trombolytické léčby ?
 Při absolutní kontraindikaci trombolýzy 

embolektomie na kardiochirurgickém 
oddělení, event. katetrizační léčba

 Při relativní kontraindikaci je vhodné  
podat bolus alteplázy v dávce 0,6 mg/kg 
během 15 minut 

 Rozhodovat se musíme individuálně a 
zvážit riziko podání i nepodání



Katetrizační léčba plicní embolie
Indikace

 Kontraindikace trombolytické léčby 
 Selhání trombolytické léčby
 U pacientů, u nichž je chirurgická embolektomie 

kontraindikována nebo není dostupná
 K trombektomii lze použít pig-tail katétr, 

angioplastický balonkový katétr nebo speciální 
zařízení

 Meta-analýza: provedeno u 594 pacientů z 35 
studií, 86% klinický úspěch, 2,4% větší 
komplikace                    Kuo et al. 2009



Další léčba

 U pacientů s akutní masivní plicní 
embolií a těžším průběhem je třeba
zvážit zavedení dočasného filtru do 
dolní duté žíly



Léčba plicní embolie hemodynamicky     
stabilní (non-massive PE) heparinem

 UFH bolus 5 000 j. i.v.
 Poté infúze nejméně 30,000 j. po 

dobu prvých 24 hodin nebo 80 U/kg 
jako bolus a poté 18 U/kg/hod. 
kontrola aPTT a postupovat podle 
výsledku dále

 Trvání 5-7 dní 
 Warfarin nasadit prvý den cílové INR 

2,0-3,0



Léčba APE nízkomolekulárním    
heparinem

 Dalteparin 120 antifaktor-Xa j./kg 2x denně
 Nadroparin 400 antifaktor-Xa j./kg, rozděleno 

do 2 injekcí 2x denně s.c.
 Enoxaparin 100 antifaktor-Xa j-/kg 2x 

denně
 Tinzaparin 175 antifaktor- Xa j./kg 1x denně 

s.c.
 Reviparin 6 300 antifaktor-Xa j. 2x denně 

nebo 4 200 j. 2x denně při hmotnosti 46-60 
kg



Nová antitrombotika

 Přímé inhibitory trombinu
 Fondaparinux, idraparinux
 Nepřímé inhibitory trombinu
 Dabigatran
 Přímé inhitory faktoru Xa
 Rivaroxabam
 Apixaban



Fondaparinux

 Schválen v současnosti k prevenci žilní 
tromboembolie po náhradě kyčelního kloubu, 
kolenního kloubu, k prevenci po operaci krčku 
stehenní kosti a i pro extenzi prevence u 
posledně jmenované skupiny (Turpie et al. 2003)

 Studie MATISSE prokázala, že fondaparinux je 
stejně účinný a stejně bezpečný v léčbě 
hemodynamicky stabilní APE jako 
nízkomolekulární heparin

 Dávky  7,5 mg s.c. 1x denně



Ideální antikoagulační látka

Prokázaná účinnost
Nízké riziko krvácení
Fixní dávkování
Dobrá orální biologická dostupnost
Není třeba rutinní monitorování
Reversibilita
Rychlý počátek účinku
Málo interakcí s léky nebo potravou
Antidotum dostupné



Léčba akutní VTE

 Dabigatran 
 Studie RE-COVER dabigatran vs. warfarin po 6 měs.
 Recidiva u 2,4% vs.2,1% p<0,001 pro noninferioritu
 150 mg 2x denně
 Krvácení častější při léčbě warfarinem 16.1% vs 

21,9%, HR 0,71, ale větší krvácení obdobné
 Dabigatran je v léčbě VTE stejně účinný jako warfarin 

(Schulman a spol. 2009)



Rivaroxaban v léčbě hluboké        
žilní trombózy

 Studie EINSTEIN DVT
 Rivaroxaban vs. enoxaparin + warfarin
 Recidiva TEN u 2,1% vs. 3,0% n.s. 

obdobně výskyt krvácení
 „net clinical benefit“ však stat. význ. ve 

prospěch rivaroxabanu



Rivaroxaban v sekundární profylaxi po 
ukončení standardní léčby

 Studie EINSTEIN EXT
 Prokázán význam prodloužení léčby 

trombózy rivaroxabanem o průměrně 
190 dní.

 Rekurence TEN se vyskytla u 1,3% 
pacientů léčených rivaroxabanem a u 
7,1% placebových  

 RRR 82%, p<0,0001



Rivaroxaban v léčbě APE

 Studie EINSTEIN-PE
 15 mg rivaroxabanu 2x denně po 3 týdny, pak 

20 mg 1x denně vs enoxaparin, pak warfarin
 Recidivy symptomatické TEN 2,1% vs 3,0% 

n.s. 
 Výskyt těžkého krvácení 1,1 vs 2,2%

n/N 26/2412 vs 56/2405,  p=0,0032
„net clinical benefit“ tj. recidivy + větší 
krvácení stat. význ.



Apixaban v léčbě akutni VTE

 Studie AMPLIFY
 Apixaban 10 mg 2x denně po 7 dní, 

poté 2x 5 mg 2x denně vs. 
enoxaparin následovaný warfarinem 
po 6 měsíců

 Studie dosud probíhá



Indikace zavedení filtru do v. cava 
caudalis
 Kontraindikace antikoagulační léčby
 Těžké krvácení při antikoagulační 

léčbě
 Recidiva plicní embolie i při dobře 

vedené antikoagulační léčbě
 Před embolektomií
 Po masivní plicní embolii (?)



Intenzita antikoagulační léčby

 Cílem INR 2,5 (2,0-3,0) pro všechny 
indikace

 Nedoporučuje se vysoce intenzivní léčba 
(INR 3,1-4,0). Nedoporučuje se také nízká 
intenzita léčby (INR 1,5-1,9)

 U pacientů trvale léčených periodicky 
posoudit u jednotlivých nemocných 
poměr risk-benefit



Délka antikoagulační léčby 
ACCP Conference on Antithrombotic Therapy 2004 
Chest
 U pacientů s prvou epizodou PE vyvolané 

přechodným rizikovým faktorem trvání 
alespoň 3 měsíce

 U pacientů s idiopatickou PE trvání léčby 
alespoň 6-12 měsíců. Lze uvažovat o těchto 
nemocných o trvalé léčbě

 U pacientů s PE a maligním onemocněním 
LMWH po prvé 3-6 měsíců dlouhodobé léčby, 
poté trvale warfarin nebo do doby vymizení 
maligního onemocnění



Délka antikoagulační léčby 
ACCP Conference on Antithrombotic Therapy 2004 
Chest

 U pacientů s prvou epizodou PE, kteří mají 
antifosfolipidové protilátky (antifosfolipidový 
syndrom) nebo kteří mají 2 nebo více 
trombofilních stavů (např. kombinace faktor V 
Leiden + mutace genu protrombinu 20210) 
trvání léčby 12 měsíců. U těchto nemocných 
zvážit trvalou antikoagulační léčbu. 



Délka antikoagulační léčby 
ACCP Conference on Antithrombotic Therapy 2004 
Chest

 U pacientů s prvou epizodou PE, kteří mají 
deficit antitrombinu, deficit proteinu C nebo 
proteinu S nebo mutaci faktoru V Leiden 
nebo mutaci gemu protrombinu 20210, 
homocysteinémii nebo vysoké hodnoty 
faktoru VIII (>90. percentil normy) trvání léčby 
6-12 měsíců. Zvážit trvalou léčbu jako u 
idiopatické PE

 U nemocných se dvěma nebo více epizodami 
objektivně prokázané PE zvážit trvalou 
antikoagulační léčbu



Diagnostika žilní trombózy a plicní 
embolie v těhotenství
 Rizikové faktory
 Věk nad 35 let
 Obesita (BMI nad 35)
 Rozsáhlé varixy na dk
 Multigravidita
 Imobilizace v graviditě
 Kouření
 Positivní rodinná či osobní anamnéza tromboembolie
 Známý vrozený či získaný trombofilní stav



Diagnostika žilní trombózy a plicní 
embolie v těhotenství

 75% žilních trombóz nastává  v 
předporodní době

 Naopak 66% plicních embolií nastáváí v 
poporodní době



Indikace k podávání antitrombotik 
v graviditě
 Léčba žen na dlouhodobé antikoagulaci 

plánujících těhotenství
 Léčba žilní tromboembolie v graviditě
 Trombofilie a porodnické komplikace
 Prevence žilní tromboembolie v graviditě
 Profylaxe při mechanických chlopenních 

náhradách
 Puerperium



Vrozené trombofilní stavy

 1. trombofilní stavy s vyšší prevalencí a nižší 
trombofilností

 Mutace faktoru V Leiden a faktoru II 20210A v 
heterozygotní formě

 2. trombofilní stavy s nižší prevalencí a vyšší 
trombofilností

 Deficit antitrombinu, proteinu C a S, homotygotní 
forma mutace faktoru V Leiden, a faktoru II 20210A 



Trombofilie

Anamnéza těžké eklampsie, 
HELLP sy, intrauterinní úmrtí 
plodu + trombofilní stav + 
rekurence abortů

Do 8. týdne ASA 100 mg, od 8. 
týdne LMWH v preventivní 
dávce

Anamnéza antifosfolipidového 
syndromu + 2 či více potratů 

ASA do 12. týdne, potom UFH či 
LMWH v profylaktické dávce

APA s pozdními těhotenskými 
ztrátami

LMWH v terapeutické dávce od 
20. týdne

APA s anamnézou žilní 
tromboembolie

UFH či LMWH  v terapeutické 
dávce + ASA + dlouhodobá 
antikoagulace

APA bez žilní tromboemboie ASA od počátku gravidity a 
event.UFH či LMWH v 
profylaktické dávce



Diagnostika

 Podezření na žilní trombózu
 Kompresní UZ patologický léčba, je-li 

negativní opakovat 2. a 3. den a při 
negat nálezu znovu za týden

 Při nejasném obraze lze indikovat 
flebografii

 Pro dg APE cenné echo, EKG a RTG 
snímek plic a event. CTA



Léčba žilní trombózy a plicní embolie  
v těhotenství
 ŽT a PE v anamnéze - LMWH dle tělesné hmotnosti 

1x denně, následovaný warfarinem po porodu
 ŽT a PE v průběhu těhotenství - heparin i.v. v plné 

dávce 5-10 dní, potom LMWH v léčebné dávce, po 
porodu warfarin

 Plánovaná gravidita u nemocné s dlouhodobou 
léčbou warfarinem – LMWH v léčebných dávkách 
nebo heparin retard 2x denně s.c.v léčebných 
dávkách (u heparinu retard jsou nutné kontroly 
APTT) nebo po pozitivitě těhotenského testu včasné 
převedení z warfarinu na LMWH



Léčba žilní trombózy a plicní embolie  
v těhotenství
 Umělé srdeční chlopně - LMWH nebo heparin retard 

s.c. v léčebných dávkách  (u heparinu retard jsou 
nutné kontroly APTT)

 Antifosfolipidové protilátky a více než jedno 
neúspěšné těhotenství – ASA a heparin

 Antifosfolipidové protilátky a předchozí ŽT – LMWH v 
léčebné dávce nebo heparin retard v léčebné dávce 
dle hodnot APTT

 Antifosfolipidové protilátky bez anamnézy ŽT –
LMWH v preventivní dávce po celé těhotenství nebo 
heparin retard 2x denně 5000 j. s.c. 



Léčba žilní trombózy a plicní embolie  
v těhotenství
 Před zahájením léčby heparinem vyšetřit k.o. včetně 

počtu trombocytů, tromboplastinový čas a aktivovaný 
parciální tromboplastinový čas

 Riziko krvácení během vaginálního porodu je 
minimální, je-li hladina heparinu nižší než 0,4 IU/ml

 Použití warfarinu  v prvém trimestru bylo provázeno 
embryopatií, dalším rizikem je vznik patologických 
důsledků CNS a oftalmologických abnormit a 
abrupce placenty

 U umělých chlopní lze warfarin podávat od konce 3. 
měsíce gravidity do konce 7. měsíce gravidity



Závěry - diagnostika

 Diagnostika akutní plicní embolie se opírá:  
 a) o stanovení pravděpodobnosti APE podle 

revidovaného Geneva skóre
 b) o D-dimery u ambulantních pacientů s malou 

nebo intermediární pravděpodobností
 c) o spirální vícevrstevnatou CT angiografii
 d) o echokardiografii
 e) o plicní scintigrafii u pacientů s negativním 

nálezem na CTA a vysokým klinickým 
podezřením



Závěry – diagnostika 2

 Pokud je k dispozici jen jednovrstevnaté 
spirální CT, je třeba vyšetření doplnit  
plicní scintigrafií a duplexní sonografií žil 
DK 

 Součástí vyšetření má být 
echokardiografie 

 Vhodné je stanovení troponinů nebo BNP 
pro stratifikaci rizika normotenzních 
pacientů



Závěry – léčba 3 

 Trombolytická léčba indikována u 
hemodynamicky nestabilních nemocných-
nemocní s vysokým rizikem

 Vhodná je také u akutní submasivní APE, 
rozhodnutí, ale musí být individuální po 
zvýšení rizika podání trombolýzy a jejího 
nepodání – intermediární riziko

 Trombolytikem volby je altepláza
 Dlouhodobé sledování APE masivní a 

submasivní je velice vhodné



Prevence žilní tromboembolie

 Fyzikální metody
 časná mobilizace, 
 cvičení dorzální a plantární flexe nohou 

alespoň 1 min. každou hodinu, 
 elastické punčochy (komprese na nártu 

okolo 20 mm Hg)
 intermitentní elastické komprese 

nafukovacími punčochami



Nová antitrombotika

 Přímé inhibitory trombinu
 Fondaparinux léčba 

7,5 mg s.c. 1x denně, prevence 2,5 mg 1x denně
 Nepřímé inhibitory trombinu
 Dabigatran 150 mg 2x denně, 110 mg 2x denně
 Přímé inhitory faktoru Xa
 Rivaroxaban 20 mg 1x denně per os
 Apixaban 5 mg 2x denně per os
 Edoxaban ve stadiu klinických zkoušek



Nová antitrombotika
 Mají vesměs kratší biologický poločas oproti 

warfarinu
 Dabigatran – nežádoucí účinky častější nežli u 

warfarinu u starších  a u poruchy ledvinné funkce, 
nutná kontrola adherence

 Kontraindikace: těžká porucha funkce ledvin CrCl 
<30 ml/min, klinicky významné krvácení, organická 
léze s rizikem krvácení, porucha hemostázy,  
souběžná léčba ketokonazolem, cyklosporinem, 
itrakonazolem, a takrolimem

 Nedávat také u dvojnásobného zvýšení jat. testů



Rizikové skupiny a doporučená 
prevence

Nízké riziko
Malý výkon v lokální anestézii, 
plně mobilní pacient s interním 
onemocněním

Riziko HŽT

Pod 10-40%

Časná mobilizace

Střední riziko
většina chirurgických
výkonů včetně urologie a 
gynekologie

Bez profylaxe 
10-40%

LMWH, LDUH 2-3x 
denně nebo 
fondaparinux
Kompresivní punčochy

Vysoké riziko
Náhrada kyčle nebo kolena, 
faktura prox. části femoru, velké 
trauma, operace páteře,
Vysoké riziko ŽT + vyšší riziko 
krvácení

Bez profylaxe 
40-80%

LMWH nebo 
fondaparinux

Intermitentní komprese 
nebo kompresivní 
punčochy



Fondaparinux

 Schválen v současnosti k prevenci žilní 
tromboembolie po náhradě kyčelního 
kloubu, kolenního kloubu, k prevenci po 
operaci krčku stehenní kosti a i pro 
extenzi prevence u posledně jmenované 
skupiny (Turpie et al. 2003)

 2.5 mg s.c. 1x denně



Prevence ve všeobecné chirurgii

 Minidávky heparinu: 5000 IU po 8-12 
hod. 

 Prvá dávka 2 hod. před operací
 Sníží výskyt HŽT z 25% na 8%
 LMWH stejně účinný v dávce méně než 

3400 antiXa IU 1x denně, doba 
podávání 7-10 dní po operaci 



Prevence TEN po TEP kyčelního 
kloubu
 NMH, fondaprinux, dabigatran, nebo 

rivaroxaban po dobu 28-35 dní od operace
 NMH má odpovídat dávce pro vysoké riziko. 

Začít buď 12 hod. předoperačně a dále 
podívat po 24 hod, nebo v poloviční dávce za 
6 hodin po ukončení operace, dále za 12 hod. 
v plné dívce a dále za 24 hod.

 Fondaparinux 2,5 mg 1x denně, zahájit za 6 
hod. po ukončení operace



XAMOS: rivaroxaban in real-world 
orthopedic prophylaxix 17 701 pts

Rivaroxa-
ban

Standard of 
care

OR (95% CI)

Symptomatic 
venous 
thrombotic 
event

0,65 1,02 0,63 (0,45-
0,89)
Sign.

Major bleeding
EMA definition

1,70 1,44 1,19 (9,93-
1,51)  n.s.

Any bleeding 4,67 3,24 1,45 (1,25-
1,71) sign.

All serious 
adverse events

4,00 3,91 1,02 (0,88-
1,10) n.s.



XAMOS: rivaroxaban in real-world 
orthopedic prophylaxix 17 701 pts

 Post-marketing phase 4 trial
 The main standard treatment was low-

molecular heparin 81% 
 Other agents included fondaparinux, 

dabigatran, unfractionated heparin, and 
warfarin

 Minor bleeding was largely accounted for 
by ecchymosis



Apixaban

 Studie ADVANCE-1, ADVANCE-2
 Prevence žilní tromboembolie po 

náhradě kolenního kloubu

 Studie ADVANCE-3
 Prevence žilní tromboembolie po 

náhradě kyčelního kloubu



Apixaban – ADVANCE-3

 Enoxaparin vs. apixaban u 5407 pac.
 Apixaban 2,5 mg 2x denně per os vs. 40 

mg enoxaparinu s.c. 1x denně
 Primární cíl: asynptomsatická nebo 

synmptomatická ŽT + APE + úmrtí
 27 (1,4%) vs. 74 (3,9%) RR 0,36 , p<0.001
 0 významný rozdíl v krvácení



Prevence TEN po TEP kyčelního 
kloubu - 2
 Rivaroxaban 10 mg 1x denně, začít 4 hod. po 

operaci
 Dabigatran  začít 4 hod. po ukončení operace 

dávkou 110 mg, dále dávka 220 mg, u osob 
nad 75 let a u osob s renální insuficiencí 
redukce dávky

 U renální insuficience (GF <30 ml/min) 
nejbezpečnější LMWH za monitorace aXa a 
převod na warfarin



Prevence TEN po TEP kolenního 
kloubu

 NMH, fondaparinux, dabigatran nebo 
rivaroxaban po dobu 14 dní od operace

 Extenze u pacientů s prodělanou 
trombotickou příhodou nebo dalších 
rizikových faktorů trombózy

 Ostatní analogicky TEP kyčelního kloubu



Rizikové faktory TEN u interních 
nemocných
 Interní imobilní nemocný je nemocný, který vstává z 

lůžka na dobu méně než 30 minut, po dobu 3 po 
sobě jdoucích dnů-vysoké riziko NMH, fondaparinux 
nebo mini-dávky heparinu

 Léčené maligní onemocnění- vysoké riziko u 
nemocných s centrálním žilním katétrem

 Sepse
 Anamnéza žilní tromboembolie
 Závažné plicní onemocnění

 Neurologická onemocnění


