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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce bylo zhodnocení možností laboratorní diagnostiky  

a monitorace přímých orálních antikoagulancií (dále jen DOAC, Direct Oral 

Anticoagulant). Byl též zmíněn diagnostický přínos monitorace DOAC neboli nových 

perorálních antikoagulancií (dále jen NOAC, New Oral Anticoagulant, někdy též Non 

Warfarin Oral Anticoagulant). Přestože léčba xabany primárně nevyžaduje rutinní 

monitorování, je možné antikoagulační účinek ihned ověřit pomocí kalibrované anti-FXa 

aktivity, což může pomoci při klinickém rozhodování v případě nečekaného předávkování 

pacienta nebo při urgentním chirurgickém zákroku. 

V teoretické části jsem se zabývala charakteristikou, indikací, dávkováním  

a laboratorní monitorací jednotlivých xabanů a zmínila jsem i klasická antikoagulancia.  

Také jsem se zaměřila na popis hemostázy a jejich poruch, dotkla jsem se trombofilních 

stavů a také stavů spojených se zvýšeným rizikem krvácení, které se léčby pomocí DOAC  

také dotýkají. 

V mé bakalářské práci jsem řešila i možnosti zvrácení antikoagulačního účinku 

xabanů a dalších antikoagulancií při urgentních stavech (polytraumata, rozsáhlá krvácení)  

a zmínila jsem současnou dostupnost specifických antidot. 

V praktické části jsem zmínila preanalytickou fázi, analytickou fázi  

a postanalytickou fázi vyšetřovaného vzorku. V analytické fázi byl ve vzorcích pacientů 

měřen protrombinový čas ratio (dále jen PT-R) a aktivita anti-Xa. na ACL TOP 500 CTS 

(Instrumentation Laboratory – IL) ve vzorku plazmy obsahující citrát sodný.  

Aktivita anti-Xa byla měřena pomocí soupravy Liquid Anti-Xa (IL) a PT-R pomocí 

soupravy RecombiPlasTin 2G (IL). 

 

Ve výsledcích byla aktivita anti-Xa naměřena na 74 vzorcích plazmy (25 vzorků 

pacientů užívajících apixaban, 42 vzorků pacientů užívajících rivaroxaban a 7 vzorků 

obsahujících edoxaban) a PT-R na 75 vzorcích plazmy (21 užívajících apixaban, 

 37 užívajících rivaroxaban a 17 vzorků obsahujících edoxaban). 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo najít vztah mezi plazmatickými koncentracemi 

xabanů (rivaroxaban, apixaban a edoxaban) kalibrovanými na test anti-Xa pomocí soupravy 

IL a nejrozšířenějším hemokoagulačním screeningovým měřením-protrombinovým testem 



 

(PT-Ratio) za použití lidského rekombinantního tromboplastinu. Tyto vztahy  

jsem zpracovala graficky a odvodila pravidla. Získané závěry jsem porovnala s dostupnou 

literaturou. 

Závěrem lze říci, že podle dostupných zdrojů je na PT-R nejcitlivější rivaroxaban, 

edoxaban jsme vyhodnotit nemohli, jelikož jsme vzorky pacientů užívající edoxaban 

prozatím neměli. Proto jsme pro edoxaban měřili pouze komerčně dodávané plazmy ředěné 

normální plazmou. Dostupná literatura přitom udává, že na PT-R je edoxaban o trochu 

méně citlivější než rivaroxaban. Apixaban je podle dostupných zdrojů citlivý nejméně,  

s čímž se naše data shodují.  

            Test anti-Xa se ukázal být nejcitlivějším testem pro stanovení 

antikoagulačního účinku xabanů, tak jak jsme očekávali. 
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Abstract 

The subject of my bachelor thesis is to assess the possibility of laboratory 

diagnostics and monitoring of Direct Oral Anticoagulants (in following part DOAC).  

The value of diagnostics of DOAC alias Novel Oral Anticoagulants (in following part 

NOAC, New Oral Anticoagulant, alias Non Warfarin Oral Anticoagulant) monitoring has 

also been mentioned. Although the treatment by xaban primarily does not require any 

monitoring, we can verify the anticoagulant effect by using calibrated analysis of anti-Xa. It 

can be useful during clinical decisions in case of unexpected overdose or urgent surgical 

intervention.  

In the theoretical part of my bachelor thesis I was looking into characteristics, indications, 

dosages, and into laboratory monitoring for individual xabans. I also mentioned the 

classical anticoagulant therapy. Moreover, I also looked into hemostasis, thrombophilia and 

conditions with increased risk of bleeding which can be caused by the DOAC treatment.  

Another researched topic was the possibility of reversing anticoagulant function  

of xabans and other effects during an urgent situation (polytrauma, serious bleeding)  

and accessibility of specific antidote.  

The practical part was focused on the preanalytical phase, the analytical phase  

and the postanalytical phase. The analytical phase was focused on the measurement  

of PT-R (in following part prothrombin time ratio) and anti-Xa activity of tested in samples 

of patients. The measurement of PT-R and anti-Xa was realised with the system ACL 

TOP500 CTS ((Instrumentation Laboratory-IL). For the measurement of anti-Xa I used 

liquid anti-Xa (IL), and for the measurement of PT-R. I used RecombiPlastTin 2G IL). 

The results showed anti-Xa activity in 74 plasma samples of patients  

(25 samples using apixaban, 42 samples using rivaroxaban and 7 samples containing 

edoxaban) and PT-R was present in 75 plasma samples of patients (21 samples using 

apixaban, 37 samples using rivaroxaban and 17 samples containing edoxaban). 

The goal of my bachelor thesis was to find a relation between the plasma 

concentration of xabans (rivaroxaban, apixaban and edoxaban) calibrated by IL set  

for anti-Xa test and the most common hemocoagulation screening test, the protrombin test 

(PT-ratio), using human recombinant thromboplastin. The findings based on these relations 

shall be graphically visualised and the possible rules shall be derived. The conclusion 

reached in the findings was compared with accessible technical articles.  



 

To conclude, I can state that based on the available sources rivaroxaban is the most 

sensitive to PT-R. I was not able to evaluate impacts of edoxaban due to the lack of patients 

using edoxaban. I managed to measure only commercial plasma diluted with normal 

plasma. Available technical literature describes that edoxaban is only slightly less sensitive 

to PT, than rivaroxaban. Based on the used sources, apixaban is the least sensitive to PT-R, 

which correlates with our data. The anti-Xa assay proved to be the most sensitive test  

to determine the anticoagulation effect of xabans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

The direct inhibitor FXa; anticoagulant treatment; rivaroxaban; apixaban; edoxaban; 

monitoring; laboratory tests, bleeding; thrombophilia; stroke; thromboembolism;  

test anti-Xa; prothrombin time; vascular system, thrombocyte; primary hemostasis; 

secondary hemostasis 

 

 

https://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/haemostasia#translationsdetails1
https://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/haemostasia#translationsdetails1


 

Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................... 12 

2 Současný stav ............................................................................................................. 14 

2.1 Antikoagulační léčba DOAC ................................................................................. 14 

2.1.1 Dabigatran ....................................................................................................... 15 

2.1.2 Rivaroxaban .................................................................................................... 17 

2.1.3 Apixaban ......................................................................................................... 19 

2.1.4 Edoxaban ........................................................................................................ 22 

2.1.5 Testy pro sledování antikoagulační aktivity nebo plazmatické koncentrace 

xabanů 24 

2.1.6 Další antikoagulancia ...................................................................................... 26 

2.2 Hemostáza .............................................................................................................. 29 

2.2.1 Cévní systém ................................................................................................... 29 

2.2.2 Trombocyt ....................................................................................................... 30 

2.2.3 Primární hemostáza ......................................................................................... 31 

2.2.4 Sekundární hemostáza .................................................................................... 32 

2.2.5 Fibrinolýza ...................................................................................................... 34 

2.3 Trombofilie a hyperkoagulace versus krvácení ..................................................... 35 

2.3.1 Cévní mozková příhoda .................................................................................. 35 

2.3.2 Žilní trombóza ................................................................................................. 36 

2.3.3 Plicní embolie ................................................................................................. 37 

2.3.4 Plicní hypertenze ............................................................................................. 37 

3 Cíl práce ..................................................................................................................... 41 

4 Metodika .................................................................................................................... 42 

4.1 Definice souboru .................................................................................................... 42 

4.1.1 Příprava pacienta na odběr krve ...................................................................... 42 

4.1.2 Odběr krve ...................................................................................................... 43 



 

4.1.3 Transport, příjem a identifikace vzorků do laboratoře .................................... 44 

4.2 Analytická fáze ....................................................................................................... 45 

4.2.1 Spolehlivost laboratorní metody ..................................................................... 45 

4.2.2 Automatický koagulometr s optickou detekcí ACL TOP 500 CTS ................ 46 

4.2.3 RecombinPlasTin 2G ...................................................................................... 47 

4.2.4 Liquid Anti-Xa – 0020302600 ........................................................................ 49 

4.3 Postanalytická fáze ................................................................................................. 53 

5 Výsledky .................................................................................................................... 56 

5.1 Naměřené hodnoty pro apixaban ........................................................................... 56 

5.2 Naměřené hodnoty pro rivaroxaban ....................................................................... 58 

5.2.1 Naměřené hodnoty pro edoxaban ................................................................... 59 

Statistické zpracování naměřených dat ............................................................................. 62 

5.3 Vzájemní korelace .................................................................................................. 62 

6 Diskuze ...................................................................................................................... 63 

7 Závěr .......................................................................................................................... 68 

8 Seznam použitých zkratek ......................................................................................... 69 

9 Seznam použité literatury .......................................................................................... 73 

10 Seznam použitých obrázků ........................................................................................ 77 

11 Seznamu použitých tabulek ....................................................................................... 78 

12 Seznam Příloh ............................................................................................................ 79 

 



12 

 

1 ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení laboratorní diagnostiky  

a monitorace Xabanů – DOAC, jinak též NOAC. Zmínila jsem též diagnostický přínos 

monitorace přímých perorálních antikoagulancií, přestože v doporučených dávkách, 

indikacích a u dospělých pacientů s hmotností 60–110 kg, bez komplikací běžně 

nevyžadují laboratorní monitoraci a úpravu dávek, jak je tomu u klasických 

kumarinových preparátů typu Warfarinu. 

Též jsem se zabývala výhodami a nevýhodami použití DOAC, jejich bezpečností, 

sledováním jejich antikoagulační aktivity – plazmatické koncentrace, jak postupovat 

v případě akutního krvácení a dostupností jejich specifických antidot. Velkou výhodou 

xabanů je jejich vyšší bezpečnost z hlediska nástupu krvácivých stavů, než například  

u warfarinu a DOAC nevyžadují individuální úpravu dávek, obecně méně interagují 

s jinými léky, nemají žádná dietní omezení na rozdíl od warfarinu, který blokuje účinek 

vitamínu K, nutného k syntéze většiny koagulačních faktorů. Proto mají pacienti 

užívající warfarin doporučen jen omezený příjem vitamínu K obsaženého nejvíce 

v zelenině, aby nebyl účinek warfarinu snižován. 

Warfarin má za sebou dlouhou historii na místě zlatého standardu orální 

antikoagulační medikace. V posledních letech se však do klinické praxe hojně zavádějí 

DOAC, aspirující na převzetí jeho pozice. 

Klinický výzkum se zaměřil zejména na přímé inhibitory trombinu (dále jen FIIa.)  

a přímé inhibitory aktivovaného Stuart Prowerového faktoru (dále jen FXa).  

Nejdále v registraci je dabigatran (Pradaxa), následován byl xabany: rivaroxabanem 

(Xarelto
®
), apixabanem (Eliquis) a poslední byl na český trh uveden edoxaban 

(Lixiana). 

Jde o perorální přípravky, působící cíleně, a sice blokádou jednotlivých faktorů 

koagulační kaskády-faktoru Xa (xabany) a faktoru IIa (gatrany), bez primárně uváděné 

nutnosti monitorace, ale v případě xabanů stále ještě bez možnosti podání specifického 

antidota. DOAC jsou již běžně užívána v prevenci tromboembolické nemoci  

(dále jen TEN) v ortopedii, v prevenci systémových embolizací u fibrilace síní v léčbě 
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akutní žilní trombózy, plicní embolie (dále jen PE) a sekundární profylaxe 

tromboembolických příhod.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Antikoagulační léčba DOAC 

Antikoagulační léčba většiny hyperkoagulačních stavů je zaměřená na snížení 

viskozity a srážlivosti krve. Cílem této léčby je tedy zabránění tvorby sraženiny 

v krevním řečišti (trombu). Antikoagulace je použita jako prevence před komplikacemi 

trombofilních stavů u pacientů po cévní mozkové příhodě (dále jen CMP), u pacientů  

po náhradě kolenního nebo kyčelního kloubu, dále jako prevence TEN (1). 

Trombofilie neboli hyperkoagulační stav, je stav, kdy je v cévním systému 

(arteriálním, žilním nebo v mikrocirkulaci) zvýšená náchylnost ke tvorbě sraženiny – 

trombu. Naproti tomu trombóza znamená už vytvořenou krevní sraženinu v cévě,  

a takový stav se řeší mnohem komplikovaněji a nákladněji. V takovém případě  

jsou již medicínské možnosti omezeny a lze pak jen zmírnit nebo omezit komplikace 

spojené s trombózou. Mezi nejčastěji podávaná antikoagulancia patří přímé a nepřímé 

inhibitory FIIa (1). 

Nepřímé inhibitory FIIa ke svému antikoagulačnímu účinku potřebují kofaktory, 

například antitrombin (dále jen AT) pro heparin či nepřímo brání tvorbě FIIa  

tím, že blokují účinek vitamínu K, který je důležitý pro syntézu koagulačních faktorů. 

Přímé inhibitory FIIa ke svému účinku kofaktory již nepotřebují a působí  

též i na krevní destičky inhibicí jejich aktivace FIIa. U klasických antikoagulancií 

(např. heparin a warfarin) je nutné sledovat léčbu laboratorními testy a dle nich případně 

upravovat dávky (1). 

V dnešní době jsou mimo klasických antikoagulancií (hepariny, nízkomolekulární 

hepariny, warfarin…) používaná DOAC, která mají široké využití. DOAC dělíme  

podle účinku v sekundární hemostáze na přímé inhibitory FIIa a přímé inhibitory FXa. 

Mezi zástupce přímého inhibitoru FIIa patří dabigatran a mezi dostupné zástupce 

přímých inhibitorů FXa patří rivaroxaban, apixaban a edoxaban. Jejich nespornou 

výhodou, oproti klasickým antikoagulanciím je, že pokud se používají ve schválených 

indikacích a v doporučených dávkách, tak není běžně potřeba léčbu těmito xabany 

monitorovat a během léčby dávky upravovat. Jsou ale situace, kdy je sledování 

antikoagulační aktivity neboli plazmatické koncentrace velmi vhodné a nutné.  
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Jsou to například situace spojené se zvýšeným rizikem krvácení (operace), přítomnost 

krvácení při polytraumatech, renální selhání, nutnost podání tkáňového aktivátoru 

plazminogenu (dále jen t-PA) za účelem rozpuštění sraženiny u CMP, kdy měření 

antikoagulační aktivity v takovém případě může prokázat přítomnost nebo nepřítomnost 

DOAC v krevním oběhu, monitorace při snížení funkce ledvin. Při snížené funkci 

ledvin se totiž biologický poločas DOAC, především dabigatranu může významně 

prodloužit stejně jako by byl pacient předávkován.  

          Protože se nejedná o antagonisty vitamínu K, není pacient dietně omezen, 

jako je tomu léčby warfarinem, snižuje se interakce s jinými léky a DOAC mají 

rychlejší nástup účinku. Užívání DOAC má též vyšší bezpečnost z hlediska krvácivých 

komplikací než Warfarin a antikoagulace je účinnější a s rychlejším nástupem účinku. 

Kontraindikací k léčbě DOAC je ale snížená filtrační schopnost ledvin a porušená 

funkce jater. Pro laboratorní monitoraci DOAC jsou užívány speciální testy,  

např. dilutovaný trombinový test (dále jen DTT) pro dabigatran a standardizované 

kalibrované anti-Xa testy pro xabany. Nevýhodou užívání DOAC je riziko krvácení, 

zvláště u starších pacientů s porušenou glomerulární filtrací (dále jen GF) a prozatimní 

nedostupnost antidota pro xabany. Riziko krvácení po xabanech je však ve srovnání 

s Warfarinem podstatně sníženo (2), (3). 

2.1.1 Dabigatran 

Charakteristika dabigatranu 

Nejprve bych se zmínila o dabigatranu, který sice mezi xabany nepatří,  

ale Pradaxa byla prvním antikoagulanciem ze skupiny DOAC. 

Proléčivo dabigatran-etexilát je v organismu metabolizováno na léčivo s aktivním 

účinkem plazmou a pomocí jaterních esteráz. Pouze 6-7 % podané dávky  

je v organismu využito (biologická dostupnost). Jedná se o přímý, reverzibilní inhibitor 

volného FIIa a FIIa vázaného na sraženinu. Dabigatran má rychlý nástup účinku  

(30 minut), maximálně 2-3 hodiny, plazmatický poločas 12-17 hodin. 80 % léčiva  

je vylučováno ledvinami. Proto před zahájením léčby dabigatranem posuzujeme funkční 

schopnost ledvin minimálně pomocí vypočtené clearance kreatininu a z léčby je potom 

nutné vyloučit všechny pacienty s clearance kreatininu pod 30 ml/min (0,5 ml/s).  

Kontrolu kreatininové clearance je nutné opakovat i během léčby, zejména  
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u nemocných pacientů, u nichž můžeme zhoršení filtrační schopnosti ledvin 

předpovídat.  Jedná se o pacienty polymorbidní, starší 75 let, při hypovolemii, 

dehydrataci a pacienty s porušenou funkcí ledvin (2), (4). 

Indikace 

„Dabigatran je schválen pro prevenci tromboembolické nemoci (dále jen TEN)  

u pacientů, kteří podstoupili celkovou náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu,  

v prevenci ischemického iktu, nebo systémové embolizace u nemocných s nevalvulární 

fibrilací síní (dále jen NVFS), k léčbě hluboké žilní trombózy (dále jen HŽT)  

a hemodynamicky stabilní PE a k prevenci rekurentní HŽT a PE u dospělých“ (5), 

strana 1. 

Kontraindikace 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, protože je 80 % léčiva dabigatran 

etexilát vylučováno ledvinami, jsou z léčby vyloučeni pacienti s porušenou GF,  

kdy je clearance kreatininu pod 30 ml/min Dále se nedoporučuje podávat dabigatran 

nemocným s poruchami funkce jater, kteří dosahují více než dvojnásobku horní hranice 

normálních hodnot transamináz (2). 

Monitorování léčby 

Přibližný údaj o antikoagulační aktivitě dabigatranu ukazuje test Aktivovaný 

parciální tromboplastinový čas (dále jen APTT). Výhodou je snadná dostupnost testu, 

test však není vhodný pro stanovení přesného antikoagulačního účinku dabigatranu,  

zvláště při jeho vysokých plazmatických koncentracích (2). „Výsledek testu APTT  

delší než 80 sekund v době minimální plazmatické koncentrace dabigatranu  

(tedy v době, kdy má být podána jeho další dávka) je spojen se zvýšeným rizikem 

krvácení při prevenci ischemického iktu u osob s NVFS při dávkování 150 mg 2krát 

denně, nebo více než 45 sekund za 24 hodin po podání jednodenní dávky 220 mg 

dabigatranu u nemocných, jimž je podáván jako prevence TEN po celkové náhradě 

kyčelního nebo kolenního kloubu“ (2), strana 3. 

Nejpřesnější jsou kvantitativní testy, například kalibrovaný ředěný (dilutovaný) 

trombinový test pomocí souprav Direct Thrombin Inhibitors (Dabigatran),  

nebo HemoClot Thrombin Inhibitors® (2).“ Pro orientační stanovení antikoagulačního 
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účinku dabigatranu lze také použít trombinový čas (dále jen TT), a dává nám informaci 

pouze o tom, zda pacient dabigatran užívá. Normální trombinový čas se pohybuje 

kolem 14-20 sekund a při léčbě dabigatranem je TT většinou prodloužen na >150 

sekund, i v době minima účinku léku, tedy před podáním další dávky dabigatranu. 

Quickův test neboli Protrombinový test (dále jen PT) a inhibice FXa se pro stanovení 

účinku dabigatranu vůbec nehodí (2), (7). 

Antidotum dabigatranu 

„Antidotum dabigatranu idarucizumab je od roku 2016 dostupný v České 

republice“ (8). Jedná se o humanizovaný fragment protilátky. Antidotum dabigatranu 

idarucizumab je dnes dostupný v 74 nemocnicích v ČR a používá se u stavů spojených 

s vysokým rizikem krvácení (chirurgické výkony) nebo při život ohrožujícím  

či nekontrolovaném krvácení (8). 

2.1.2 Rivaroxaban 

Charakteristika rivaroxabanu 

Rivaroxaban je přímý, selektivní inhibitor FXa, s rychlým nástupem účinku  

za 30-60 minut (max. 2-4 hodiny) po požití tablety. Pro dávky 2,5 a 10 mg organismus 

využije 80-90 % dávky rivaroxabanu. Dvě třetiny dávky podléhají metabolické přeměně 

v játrech, z nichž vznikají neaktivní metabolity. Jedna třetina dávky je vylučována 

ledvinami nezměněné formě. Kontraindikace je proto až při těžké poruše funkce ledvin,  

kdy je clearance kreatininu pod 15 ml/min nebo při závažné poruše funkce jater 

s koagulopatií a krvácením. Plazmatický poločas rivaroxabanu je poměrně krátký,  

u mladších osob 5-9 hodin a u starších osob 11-13 hodin (2). 

Indikace 

„Rivaroxaban je schválen pro prevenci TEN u pacientů, kteří podstoupili 

celkovou náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu, v prevenci ischemického iktu,  

nebo systémové embolizace u nemocných s NVFS, k léčbě HŽT a hemodynamicky 

stabilní PE a k prevenci rekurentní HŽT a PE u dospělých“ (5), strana 1. 
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Kontraindikace 

„Lék se nesmí podávat při těžké poruše ledvin, kdy je clearance kreatininu  

pod 15 ml/min z důvodu vysokého rizika krvácení a při závažné poruše funkce jater 

s koagulopatií a krvácením“ (2), strana 2. 

Dávkování 

„Doporučené dávkování v profylaxi je podání 10 mg rivaroxabanu jedenkrát denně“ 

(9), strana 3. Při jaterním selhání se expozice zvyšuje na dvojnásobek, dávku  

je proto možné redukovat či dávkovací interval prodloužit. Délka podávání po operaci  

či náhradě kyčle má trvat 5 týdnů, u kolenního kloubu 2 týdny“ (9), strana 4. 

Laboratorní monitorace rivaroxabanu 

Antikoagulační účinek rivaroxabanu můžeme sledovat PT 

(2).„Nejcitlivějším setem pro stanovení účinku rivaroxabanu je podle Souhrnu 

údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) PT test Neoplastin® (Diagnostica 

Stago, Asnières, Francie), který ukazuje velmi dobrý vztah mezi výsledky testu 

(v sekundách) a plazmatickými koncentracemi rivaroxabanu“ (2), strana 2.  

Normální hodnota PT bez léčby je při tomto testu okolo 13 sekund  

a zvýšení času vzniku sraženiny o 3-4 sekundy zde odpovídá zvýšení koncentrace 

rivaroxabanu o 100 µg/l. Při použití jiných setů, od různých výrobců  

však lze získat odlišné časy PT. Zejména však při nízkých plazmatických 

koncentracích, nemusí korelovat výsledky času PT s plazmatickou koncentrací 

rivaroxabanu. Pro sledování antikoagulačního účinku rivaroxabanu lze též použít 

test antiFXa (2). 

“Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu a její komise  

pro standardizaci doporučuje použít pro stanovení rivaroxabanu PT či test 

antiFXa s používanými diagnostickými sety až po jejich kalibraci s  plazmou  

se známými koncentracemi rivaroxabanu , neboť výsledky testů PT a antiFXa 

odpovídají kalibraci na nízkomolekulární hepariny  (jsou v IU/ml) a k ověřování 

antikoagulačního účinku rivaroxabanu se nehodí“  (2), strana 2.  
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V ČR jsou však v dnešní době k dostání speciálně kalibrované testy  

pro sledování antikoagulační aktivity rivaroxabanu inhibicí FXa (2).  

Jedná se například o BIOPHEN DiXaI®. Je to chromogenní test pro stanovení 

přímých inhibitorů FXa (2).“Jedná se o dvoustupňovou metodu založenou  

na inhibici v nadbytku přidaného množství FXa testovaným rivaroxabanem 

a v druhém stupni na hydrolýze specifického chromogenního substrátu zbylým 

FXa“ (2), strana 2. Tímto testem zjistíme plazmatickou koncentraci rivaroxabanu 

v µg/l. Pro kontrolu léčby se doporučuje porovnávat hodnoty koncentrací 

rivaroxabanu v době maxima nebo minima účinku léku, tedy za 2-4 hodiny  

po požití léku nebo před podáním tablety (2). 

2.1.3 Apixaban 

Charakteristika apixabanu 

Apixaban (Eliquis) je přímý a vysoce selektivní inhibor FXa.  

Biologická dostupnost apixabanu (Eliquis) je 50 % s rychlým nástupem účinku  

30-60 minut po požití tablety, s maximem za 3-4 hodiny, apixaban (Eliquis)  

má dlouhý plazmatický poločas (11-14 hodin). 27 % léku je vylučováno 

ledvinami, 25 % podléhá metabolické přeměně v játrech, zbytek podléhá střevní 

sekreci a eliminaci žlučí. Při rozhodování, zda podat xabany, sledujeme jaterní 

enzymy, alaninaminotransferázu (dále jen ALT), aspatátaminotransferázu (AST)  

a celkový bilirubin. (10), slide; (2) 

Indikace 

„Apixaban je schválen pro prevenci TEN u pacientů, kteří podstoupili celkovou 

náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu, v prevenci ischemického iktu,  

nebo systémové embolizace u nemocných s NVFS, k léčbě HŽT a hemodynamicky 

stabilní PE a k prevenci rekurentní HŽT a PE u dospělých“ (5), strana 1. 

 

Kontraindikace  

„Kontraindikací je vysoké riziko krvácení, renální selhání, vysoké riziko úrazu, 

vysoký krevní tlak, nedávné operace, punkce v oblasti centrálního nervového systému 

(dále jen CNS) či oka. Dále významné aktivní krvácení, například nitrolební krvácení, 
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krvácení do gastrointestinálního traktu (dále jen GIT). Apixaban též nepodáváme  

při hypersenzitivitě na léčebnou látku či kteroukoliv pomocnou látku, při jaterních 

onemocněních spojených s koagulopatií či významná trombocytopatie  

či trombocytopenie.“ (11), strana 8. 

Dávkování 

V profylaxi komplikací TEN u nemocných po náhradě kyčelního či kolenního 

kloubu se podává 2krát denně 2,5 mg apixabanu. Pacientovi je podávám apixaban  

za 12 až 14 hodin po operaci, v případě vysokého rizika TEN je možné začít s profylaxí 

apixabanem dříve. Doba trvání profylaxe je po náhradě kyčelního kloubu 32 až 38 dnů, 

po náhradě kolenního kloubu je doporučená profylaxe 10 až 14 dnů (11). 

„Při prevenci CMP a systémové embolie u pacientů s NVFS je doporučené 

denní dávkování apixabanu 5 mg perorálně 2krát denně. Tato léčba má být dlouhodobá.  

Pokud má však pacient NVFS za přítomnosti nejméně dvou následujících faktorů,  

jako je věk nad 80 let, tělesná hmotnost menší nebo rovna 60 kg nebo kreatinin v séru 

větší nebo roven 133 mikromolů na litr, je doporučeno dávku apixabanu snížit na 2,5 mg 

perorálně 2krát denně“ (12), Strana 2,3. 

„Doporučená dávka apixabanu pro léčbu akutní HŽT a léčbu PE je 10 mg 

perorálně dvakrát denně po dobu prvních 7 dní; následně se užívá 5 mg perorálně 

dvakrát denně. Podle dostupných doporučených lékařských postupů má krátké trvání 

léčby (nejméně 3 měsíce) vycházet z přechodných rizikových faktorů (např. nedávná 

operace, úraz, znehybnění). Doporučená dávka apixabanu pro prevenci rekurentní HŽT 

a PE je 2,5 mg užívaných perorálně dvakrát denně. Je-li prevence rekurentní HŽT a PE 

indikována, má se dávka 2,5 mg dvakrát denně nasadit po dokončení šestiměsíční léčby 

apixabanem 5 mg dvakrát denně nebo jiným antikoagulanciem“ (12), strana 3.  

 

Laboratorní monitoring 

Pro laboratorní monitoraci lze použít orientačně PT a testy anti-Xa. 

Výsledky mezi jednotlivými soupravami se však mohou lišit (2).  

„SPC Eliquis doporučuje pro získávání údajů o antikoagulačním účinku 

apixabanu použít diagnostický set Rotachrom anti FXa. Jedná se o jednostupňový 
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test, kdy je ředěný vzorek citrátové plazmy pacienta (léčeného apixabanem) 

inkubován 240 s při 37 °C s chromogenním substrátem CBS 52,44 (specifický 

chromogenní substrát pro FXa) a nadbytkem hovězího FXa.  

Souběžně zde probíhají 2 reakce-hydrolýza substrátu FXa a inhibice FXa 

apixabanem. Následně se změří optická denzita při 405 nm, která je nepřímo 

úměrná účinku apixabanu ve vyšetřované plazmě“  (2), strana 3.  

Běžně není laboratorní monitorace nutná, měření antikoagulačního účinku 

apixabanu pomocí soupravy Rotachrom anti – FXa se používá při předávkování 

apixabanem (Eliquis) a před potřebnou operací. Inhibice FXa je lineárně závislá 

na koncentraci apixabanu (2). Tyto výsledky měření apixabanu vyjádřeného 

v anti-Xa jednotkách se mohou lišit od měření s použitím souprav jiných 

výrobců. 

Antidotum 

Univerzální antidotum pro všechny inhibitory faktoru Xa Andexanet alfa  

byl v zahraničí schválen již v květnu 2018 Food and Drug Administration  

(dále jen FDA) pro léčbu pacientů léčených rivaroxabanem či apixabanem  

při nebezpečném krvácení či stavech spojených se zvýšeným rizikem krvácení. 

Andexanet alfa je modifikovaný rekombinantní lidský protein FXa,  

který je univerzální antidotum přímých a nepřímých inhibitorů FXa . Andexanet 

alfa má vazebnou afinitu k inhibitorům FIIa, na které se specificky váže. 

Zabraňuje tak navázání inhibitorů FIIa k FXa a tím neutralizuje antikoagulační 

efekt inhibitorů FXa (13). „Andexanet alfa (PRT064445) je rekombinantní 

a inaktivovaná forma Stuart Prowerového faktoru (dále jen F X), který má sloužit jako 

univerzální antidotum pro všechny inhibitory faktoru Xa. Neutralizuje tedy působení 

nejen xabanů, ale i nízkomolekulárních heparinů a fondaparinuxu (u frakcionovaných 

heparinů jde pouze o parciální inhibici působení, protože není ovlivněno působení 

na FIIa). Andexanet alfa nemá vlastní prokoagulační aktivitu díky mutaci v jedné 

z aminokyselin v katalytické části molekuly. Tato modifikace dovoluje vázat se k přímým 

inhibitorům FXa a ke komplexu heparin/antitrombin, i když chybí původní enzymatická 

aktivita. Neinteraguje s jakýmkoliv koagulačním plazmatickým proteinem, s výjimkou 

přímého inhibitoru tkáňového faktoru (dále jen TFPI)" (13) strana 5. 
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Tabulka 1: Základní charakteristika andexanetu alfa (zdroj: (13)) 

 

„Dalším možným antidotem pro DOAC a hepariny čekajícím v ČR na schválení 

se jeví Ciraparantag (aripazin, PER977). Je to malá synteticky vyrobená molekula,  

která váže a inaktivuje přímé inhibitory faktoru Xa (xabany), přímé trombinové 

inhibitory (gatrany) a hepariny (nefrakcionované i nízkomolekulární) i pentasacharidy.  

Přesný mechanismu účinku nebyl zveřejněn, nicméně v materiálech uvolněných 

výrobcem je zřejmé, že ciraparatang má celkem šest vazných míst, která se v různé míře 

účastní na inaktivaci jednotlivých antikoagulancií“ (13), strana 5.  

Všechny přímé inhibitory FXa budou po zavedení antidot Andexanetu alfa 

do českého zdravotnictví více bezpečné pro možnost zvrácení antikoagulačního 

účinku a zabránění krvácení v případě ohrožení pacienta (13). 

2.1.4 Edoxaban 

Charakteristika edoxabanu 

„Edoxaban je vysoce selektivní, přímý a reverzibilní inhibitor FXa.  

Edoxaban inhibuje volný FXa a aktivitu protrombinázy. Inhibice FXa prodlužuje 

koagulační čas, čímž snižuje tvorbu trombu, nutného k rozpuštění krevní sraženiny  

a snižuje tak riziko vzniku trombu“ (15), strana 1. Edoxaban má rychlý nástup účinku  

(do 1-3 hodin), plazmatický poločas 10-14 hodin (15).  
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Indikace 

„Edoxaban je indikován u pacientů v prevenci CMP a systémové embolie 

u pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory, jako je kongestivní srdeční 

selhání, hypertenze, věk ≥ 75 let, diabetes mellitus (dále jen DM), předchozí CMP  

nebo tranzitorní ischemická ataka (dále jen TIA), k léčbě HŽT, PE a k prevenci 

rekurentní HŽT a PE u dospělých“ (16), strana 1. 

Kontraindikace 

 Vždy je třeba posoudit funkci ledvin a jater, edoxaban se eliminuje ledvinami 

z 50 %. Těžké poškození jater způsobuje koagulopatii, snížená aktivita  

nebo koncentrace plazmatických koagulačních faktorů totiž zvyšuje riziko krvácení. 

Podle poškození ledvin a jater je následně nutné snížit dávku edoxabanu. Z užívání léku 

je proto nutné vyloučit pacienty s těžkým poškozením jater a v konečném stádiu 

onemocnění ledvin, kdy je clearance kreatininu pod 15 ml/min, upravit dávky  

u pacientů s hodnotami clearance kreatininu 15-50 ml/min, v těchto případech 

podáváme 30 mg jednou denně, u pacientů s naměřenou hodnotou clearance kreatininu 

nad 50 ml/min se podává 60 mg edoxabanu jedenkrát denně. Funkci ledvin je třeba 

vyšetřit před zahájením léčby a při podezření na změnu funkce ledvin, například  

při dehydrataci, v případě krvácení, přerušení léčby z důvodu operace, při hypovolemii 

nebo při souběžném užití jiných antikoagulancií.  Při posouzení funkce jater se řídíme 

hodnotami jaterních enzymů, zejména transamináz ALT a AST a celkového bilirubinu. 

Při mírné až středně těžké poruše funkce jater je doporučeno používat edoxaban 

s opatrností.  Mezi další kontraindikace patří přecitlivělost na léčebnou látku, léze nebo 

stavy, které jsou spojeny s vysokým rizikem krvácení, nekontrolovatelná těžká 

hypertenze, souběžná léčba s jiným antikoagulanciem, gravidita a kojení či mechanické 

chlopenní náhrady (16), (15). 

Dávkování edoxabanu 

„V prevenci CMP a systémové embolie je doporučená denní dávka 60 mg.  

Při léčbě HŽT, PE a prevenci rekurentních HŽT a PE je doporučená denní dávka 60 mg 

jedenkrát denně následující po zahájení léčby parenterálním antikoagulanciem, 

nejčastěji nízkomolekulárním heparinem, který se podává nejméně po dobu 5 dnů. 

Edoxaban a parenterální antikoagulancium se nepodávají současně. Doba léčby HŽT, 
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PE a prevence rekurentních žilních tromboembolismů je upravena po vyhodnocení 

přínosu léčby a rizika krvácení. Léčba po dobu nejméně 3 měsíců vychází ze známých 

minulých rizikových faktorů (nedávný chirurgický zákrok, trauma, imobilizace)  

a terapie trvající delší dobu vychází z trvalých rizikových faktorů nebo idiopatické HŽT 

nebo PE“ (16), strana 1,2. 

Laboratorní monitoring edoxabanu 

Také u léčby edoxabanem není dle výrobce nutná laboratorní monitorace. 

Edoxaban díky svému účinku v sekundární hemostáze (inhibicí FXa) prodlužuje 

koagulační čas, což se projeví jasně prodloužením PT, mírně také APTT. Pro sledování 

účinků edoxabanu se využívá kalibrovaná kvantitativní analýza anti-FXa aktivity. (15) 

2.1.5 Testy pro sledování antikoagulační aktivity nebo plazmatické 

koncentrace xabanů 

PT (Prothrombin Time) 

„Protrombinový čas neboli Quickův test monitoruje vnější a společnou cestu 

hemokoagulace. Udává tak rychlost přeměny protrombinu (dále jen FII) na FIIa 

v důsledku působení tkáňového tromboplastinu neboli tkáňového faktoru (dále jen FIII). 

Do dekalcifikované plazmy je přidán FIII spolu s přebytkem vápenatých iontů,  

čímž se aktivuje vnější a následně společná cesta hemokoagulace. Měří se čas do vzniku 

krevní sraženiny. Fyziologické hodnoty se pohybují okolo 12 s. 

„Protože komerčně dodávané typy FIII se mezi sebou liší, tak běžně výsledky 

měření u pacientů užívajících kumariny uvádíme mezinárodním normalizovaným 

poměrem neboli International Normalized Ratio (dále jen INR), což je poměr 

naměřeného času pacienta a normální hodnoty kontrolní plazmy. Do rovnice  

se tak přidává index senzitivity použitého tromboplastinu neboli mezinárodní index 

citlivosti neboli International Senzitivity Index (dále jen ISI). Výsledný čas měření PT 

závisí na koncentraci jednotlivých koagulačních faktorů zevního i společného systému.  

Při urychleném krevním srážení je PT nižší, při prodlouženém času srážení se PT 

zvyšuje. Prodloužení PT najdeme také fyziologicky u novorozenců, způsobené patrně 

nedostatkem prokonvertinu (dále jen FVII), běžně nejčastěji při monitorování léčby 

kumariny – Warfarinem, při intravaskulární terapie heparinem, a nespecificky u těžkých 

poruch jaterní proteosyntézy a při diseminované intravaskulární koagulaci (dále jen 
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DIC)“ (17). „PT“ se používá k monitoraci terapie antagonistů vitamínu K (Warfarin). 

Zde se používá hodnocení pomocí INR, které zahrnuje citlivost použitého 

tromboplastinu ISI. Optimální hodnota INR u pacientů léčených Warfarinem je 2,0-3,0. 

U některých onemocnění, např. srdečních chlopní je preferována i vyšší hodnota 

INR“(1), strana 289,259. 

PT ztrácí citlivost při nižších plazmatických koncentracích rivaroxabanu  

a delších časových úsecích po podání dávky. Existuje také variabilita v závislosti  

na použitém tromboplastinu, který není korigován mezinárodním přepočtem na INR 

právě k použitému xabanu (4).  

 

           Protože přímé inhibitory FXa inhibují volné FXa a FXa vázáné v komplexu 

protrombinázy, způsobují xabany prodloužení PT v celkem lineární závislosti.  

Vztah mezi koncentrací a účinkem se však liší v závislosti na použitém tromboplastinu 

z důvodu odlišného ISI pro každý z hodnocených tromboplastinů,  

a tudíž na různé citlivosti na antikoagulační účinek přímých inhibitorů FXa, přičemž 

tato variabilita není korigována převodem PT na INR, které běžně není určeno pro 

xabany. Účinek na test je krátkodobý. V lidské plazmě s rivaroxabanem lze pozorovat 

účinek na PT v plazmatických koncentracích rivaroxabanu mezi 50 a 700 ng/ml.  

Zkouška postrádá přesnost při nízkých plazmatických koncentracích rivaroxabanu.  

Test PT může být užitečný pro provádění kvalitativních měření maximálních 

koncentrací léčiv v plazmě (předávkování), ale nedoporučuje se pro stanovení 

minimálních plazmatických koncentrací (bezpečnost při chirurgickém zákroku). 

Inhibitory FXa ovlivňují PT v různém rozsahu. Edoxaban má na PT stejný dopad jako 

rivaroxaban, test je méně citlivý na apixaban. Koncentrace apixabanu potřebná 

k vytvoření zdvojnásobení PT je téměř dvojnásobná než u rivaroxabanu,  

a to i u citlivějších tromboplastinů, jako je Neoplastin CI a Neoplastin CI Plus.  

Proto není u apixabanu žádné významné zvýšení PT, pokud nedosáhne 

supraterapeutické plazmatické koncentrace. Citlivost použitého tromboplastinu různých 

přímých inhibitorů FXa se značně liší (4), (18), (19).  
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Anti-Xa 

Test anti-FXa se používá pro stanovení plazmatické koncentrace přímých 

inhibitorů FXa a nízkomolekulárního frakciovaného heparinu (dále jen LMWH).  

Test anti-Xa používá substrát FXa, ke kterému je připojen chromofor. Když FXa štěpí 

chromogenní substrát, uvolní se chromofor a vytvoří žlutou barvu, kterou lze detekovat 

spektrofotometrem, přičemž intenzita produkované žluté barvy je nepřímo úměrná 

množství přítomného FXa. Proto čím větší je množství inhibované FXa, tím nižší  

je intenzita vytvořené barvy (4). 

Rivaroxaban produkuje (až do koncentrace 500 µg/l) koncentračně závislý 

lineární účinek v komerčně dostupných testech, které používají bovinní FXa, citlivost 

mezi jednotlivými testy se však liší. Použití lidského FXa namísto bovinního FXa  

a dalších modifikací vykazuje vyšší lineární odpověď na rivaroxaban až do koncentrace 

1000 ug/l. Kalibrační křivka aktivity anti-FXa by měla být sestavena pomocí vzorků 

s různými známými koncentracemi přímého inhibitoru FXa (4). 

2.1.6 Další antikoagulancia 

Standardní heparin 

„Heparin inhibuje FIIa a FXa za účasti kofaktoru FIIa a indukuje uvolnění TFPI 

z endotelu“ (1),strana 244. 

Indikace k podání heparinu jsou prevence a léčba HŽT, embolizace do plicnice, 

prevence systémové embolizace u infarktu myokardu (dále jen IM).  

Heparin je dávkován intravenózně a nižší dávky se upravují podle výsledků vyšetření 

hemostázy (TT, APTT). Při účinné léčbě heparinem by měla být koagulační doba testů 

prodloužena 1,5 až 2krát oproti normálním časům vzniku fibrinové sraženiny.  

Po šesti hodinách se provádí kontrolní vyšetření koagulace.  Mezi nežádoucí účinky 

léčby heparinem, především u starších osob patří krvácení. Dále sem patří pokles AT 

vyvolaný jeho spotřebou, který může být klinický závažný zejména u pacientů 

s vrozeným deficitem – tj. primární či sekundární poruchou tvorby AT. U těchto poruch  

je pak potřeba monitorovat nejen APTT a TT, ale i aktivitu AT a pokud poklesne,  

je nutné pacientovi dodat koncentráty antitrombinu III  (1), strana 245-248.   

U pacientů užívajících heparin se též můžeme setkat s heparinem indukovanou 
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trombocytopenií (dále jen HIT). „Heparin totiž může vést k agregaci trombocytů, 

k tvorbě destičkových trombů a tím i k trombotizaci a představuje riziko akutní mozkové, 

srdeční či jiné arteriální ischemie. Proto je při léčbě heparinem nutno sledovat i počet 

trombocytů. Trombocytopenie je zde vyvolána protilátkami proti krevním destičkám  

(typu IgG), které se u postiženého pacienta vytvořilo bud po předchozím podávání 

heparinu nebo v důsledku dlouhodobé léčby heparinem“ (1), strana 248. 

„Pro lékaře je důležité sledovat počet trombocytů před začátkem léčby  

i v jejím průběhu měřit počet trombocytů denně, a popřípadě určit, zda je pokles 

trombocytů při léčbě heparinem náhlý či pozvolný, projevující se postupným snižováním 

krevních destiček až po několika dnech terapie heparinem. Pokud trombocyty klesnou  

pod 50 % původní hodnoty trombocytů, je nutné vysadit heparin a po vysazení  

je doporučeno použít nízkomolekulární hepariny a podat protidestičkové látky  

anebo použít jiné antikoagulancium, například warfarin“ (1),strana 248. 

Přirozeným inhibitorem heparinu je v organismu 4. destičkový faktor,  

který se připravuje v rekombinantní formě jako léčivo. K inhibici standardního heparinu  

se ale používá antidotum protamin, který v krvi specificky neutralizuje heparin.  

Indikací k podání protaminu je předávkování se heparinem, vážné krvácivé stavy  

či zákroky spojené se zvýšeným rizikem krvácení (1), strana 244. 

Při závažném krvácení je u léčby heparinem doporučeno podat 1 mg protaminu 

na 100 jednotek UFH. V praxi se podává 25 mg protaminu intravenózně  

po dobu minimálně 5 minut a pokud krvácení přetrvává, je doporučeno dávku 

zopakovat (20). 

Nízkomolekulární hepariny 

Výhodou LMWH, oproti standardnímu heparinu, je jednoduchá aplikace 

komerční předdávkovanou stříkačkou s přesným množstvím antitrombotika  

a delším poločasem eliminace. Aplikace LMWH jsou účinné i při jedné denní 

dávce, a to s rychlým nástupem. Je při nich pozorováno nižší krvácení  a méně 

často vyvolávají HIT. Mechanismus účinku nízkomolekulárních heparinů  

je antitrombotický a LMWH blokují též aktivovaný FXa, méně FIIa.  

Navozují také uvolňování většího množství TFPI z endotelu, aktivaci fibrinolýzy 

a inhibují shlukování trombocytů způsobenou trombinem. Po subkutánní aplikaci 
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přetrvává jejich antitrombotický účinek po dobu 12-24 hodin. Indikací k léčbě 

nízkomolekulárními hepariny jsou profylaxe HŽT, léčba nestabilní anginy 

pectoris, prevence a léčba aterosklerotických cévních změn spojených 

s trombotizací koronárních arterií (1). 

Kumarinová antikoagulancia 

„Mechanizmus působení kumarinových antikoagulancií je blokování účinku 

vitamínu K1, který je nezbytný pro syntézu aktivovaných koagulačních faktorů II, 

VII, X a Christmasova faktoru neboli antihemofilického faktoru B (dále jen F IX) 

v játrech. Vitamín K1 je nezbytný pro aktivaci gama-glutamyl karboxylázy 

v hepatocytu. Gama-karboxyláza umožňuje gama-karboxylaci FII, FVII, FIX  

a FX, čímž se koagulační faktory aktivují a mohou se následně vázat pomocí Ca
2+

 

můstků s fosfolipidy membrány destiček či s FIII mezi sebou. Jednotlivé 

preparáty se liší dobou nástupu účinku“ (1), strana 255. 

Mezi kumarinová antikoagulancia patří starší Pelentan, Warfarin, 

Acenokumarin, Fenoprokumarin a takzvané Superwarfariny (1). 

„Plný antikoagulační účinek warfarinu, při kterém je inhibováno 70  % 

protrombinového komplexu nastupuje po 4-5 dnech, což by vedlo ke zvýšené 

trombofilii způsobenou potlačením účinku přirozených inhibitorů koagulace  

(proteinu C a S, jejichž funkčnost závisí na vitamínu K). Proto je třeba zahajovat 

léčbu warfarinem spolu se současným podáváním heparinu. Projevem  

této trombofilie je potom tzv. kumarinová nekróza, způsobená ischémií okrsku 

kůže při mikrotrombotizaci v malých podkožních cévách. Warfarin je směs  

dvou rozdílných S a R izomerů warfarinu, S forma je přibližně čtyřikrát 

antikoagulačně aktivnější než R forma. Warfarin se ze žaludku do krve vstřebává 

asi po jedné hodině. Protisrážlivý účinek vyvolává jen 3  % podané látky,  

97 % warfarinu je v neúčinné formě navázán na plazmatický albumin. 

K eliminaci warfarinu dochází za 40-48 hodin po podání, při denním podávání 

po delší dobu se tedy jeho antikoagulační účinek sčítá“  (1), strana 256. 

Biotransformace a vylučování obou izomerů warfarinu jsou silně 

individuálně rozlišné a závislé na podílu zastoupení dvou izoforem cytochromu 

P450, který je dán geneticky. Z důvodu individuální biotransformace  
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a vylučování warfarinu je nutná laboratorní kontrola na začátku léčby,  

než se zabezpečí vhodné dávkování a hodnota INR se ustálí na doporučené 

hodnotě, nejčastěji 2,5±0,5. Při laboratorní monitoraci se sleduje snížená hladina 

protrombinového komplexu, vyjádřená pomocí hodnoty INR. Warfarin se podává 

v dávkách INR udržující optimální hladinu INR mezi 2,0-3,5 (1). 

„Antikoagulační léčba warfarinem se provádí většinou dlouhodobě, 

nejméně 6-8 týdnů po operaci žilních trombóz u osob bez dědičné trombofolie 

nebo v rámci prevence TEN v šestinedělí, při prevenci žilních trombóz po IM“ 

(1), strana 257. 

„Nežádoucí komplikací léčby kumarinovými antikoagulancii je krvácení 

(hematomy, hematurie, krvácení při holení apod.). Při masivním krvácení  

lze podat antidotum fytomenadion-vitamin K1“ (1), strana 259. Účinek Pelentanu  

a Warfarinu je také značně zvyšován či inhibován interakcí s dalšími léky (1). 

 

2.2 Hemostáza 

Po poranění cévy nastává proces srážení krve (hemostáza), rozlišujeme primární  

a sekundární hemostázu. Primární hemostáza je proces tvorby primární hemostatické 

zátky. Na sekundární hemostáze se podílí plazmatické koagulační faktory.  

Vzniklé fibrinové koagulum je následně rozpuštěno fibrinolýzou. Na hemostáze  

se podílí cévní stěna (endotel a subendotelové struktury), tkáňová složka (FIII), 

trombocyty, plazmatický koagulační systém (koagulační faktory, inhibitory,  

složky fibrinolýzy) (21), (22) 

2.2.1 Cévní systém 

„Krev je pumpovaná z levé srdeční komory do aorty, přes menší arterie  

a arterioly se dostává až na kapilární úroveň, kde je předáván kyslík do tkání. Z kapilár 

pak protéká krev venulami a většími cévami, stékajícími se do horní a dolní duté žíly  

a do pravého srdce, odkud je plicní tepnou přiváděna do plic. V plicních kapilárách  

je krev okysličována a přes plicní žíly je transportována do levého srdce, kde se cyklus 
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uzavírá. Cévní systém má kromě cirkulačního významu i význam pro hemostázu“ (22), 

strana 31. 

„Cévy, mimo kapilár mají třívrstvou strukturu v podobě intimy, medie  

a adventicie. Intimu tvoří jednovrstvá výstelka endoteliálních buněk, které jsou spojené 

polysacharidovou intracelulární matrix a obklopené bazální membránou,  

která je syntetizována fibroblasty a endoteliemi“ (22), strana 31. 

„Cévy přestavují v těle člověka největší endokrinní orgán, endokrinní funkci 

zajišťuje cévní výstelka (endotel), tvořená vrstvou endoteliálních buněk, zajištující 

nesmáčivý cévní povrch a udržují otevřené lumen, podílející se na regulaci 

vazomotoriky a na funkci trombocytů v hemostáze. Endotelie zajišťují selektivní 

propustnost pro molekuly a proteiny z cirkulace do okolního prostředí, syntetizují  

a vylučují množství mediátorů a cytokinů“ (21), strana 97. 

„V endotelech probíhá cyklus kyseliny arachidonové, díky němuž jsou 

syntetizovány a uvolňovány substance, které způsobují změnu průsvitu cévy  

(prostacyklin a oxid dusnatý), zabraňují agregaci trombocytů, zejména prostacyklin  

a enzymy, které metabolizují ADP (dále jen adenosindifosfát) na AMP  

(dále jen adenosinmonofosfát), aktivují protein C (trombomodulin), aktivují  

nebo inhibují fibrinolýzu, tedy t-PA, u-PA, PAI-1 a potencují účinek AT  

a trombomodulinu  (heparansulfát)“ (21), strana 97. 

 

2.2.2 Trombocyt 

„Megakaryocytární linie se vyvíjí z kmenové buňky BFU-Meg (BFU-MK) 

 v CFU-Meg, která se diferencuje v promegakaryoblasty, megakaryoblasty, 

promegakaryocyty a nezralé a zralé megakaryocyty“ (22), strana 27. Megakaryocyty 

zasouvají své výběžky do sinusoid v kostní dřeni s následným uvolňováním útržků 

cytoplazmy megakaryocytů (trombocytů) do periferní krve. Trombocyty  

jsou tedy vlastně výchlipky cytoplazmy megakaryocytů z kostní dřeně. Počet 

trombocytů v periferní krvi se u zdravého člověka se pohybuje mezi 150-400 x 10
9
/l.  

Dvě třetiny trombocytů se nachází v periferní krvi a jedna třetina ve slezině. Trombocyt 

pak za 9-12 dní zaniká (22), strana 28. 
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„Trombocyty jsou nejmenší krevní elementy s diskoidním tvarem, průměrem  

2-4 µm a tloušťkou 0,5-1 µm. Jejich objem je 4-8 fl. Nemají jádro, tudíž v nich nemůže 

probíhat proteosyntéza, obsahují mitochondrie, zbytky Golgiho aparátu  

a endoplazmatického retikula, které slouží jako zásobárna vápenatých iontů.  

V cytoplazmě je systém propojených kanálků, spojený s povrchem destičky  

(význam pro sekreci). Denzní tubulární systém v cytoplazmě obsahuje enzymy  

pro syntézu derivátů kyseliny arachidonové. V destičkách nalezneme 3 typy granul.  

Alfa granula obsahují Von Willebrandův faktor (dále jen vWf), destičkový faktor  

4, fibrinogen a proakcelerin (dále jen F V). Denzní granula obsahují adenosindifosfát 

(ADP) a adenosintrifosfát (dále jen ATP), Ca
2+ 

a serotonin. Lysozomy obsahují 

lysozomální enzymy. Látky uvolněné z destičkových granul mají význam při stažení cév 

v místě poranění, hemokoagulaci a v následném hojení poškozené cévy“ (23).  

Konstrikcí destiček dojde k uvolnění obsahu granul, konstrikci umožnuje aktin  

a myosin nacházející se v cytoplazmě. Membrána destiček obsahuje fosfolipidy  

a glykoproteiny. Fosfolipidy jsou nezbytné pro aktivaci některých koagulačních faktorů, 

glykoproteiny zajišťují, aby se destičky nepřichytily na nepoškozenou cévní stěnu,  

a umožňují přichycení destiček na poškozenou cévní stěnu (23). 

 

2.2.3 Primární hemostáza 

Primární hemostáza je proces, který vede ke tvorbě primární hemostatické zátky, 

fibrinová zátka uzavře poraněnou cévní stěnu a zastaví tak krvácení. Na primární 

hemostáze se podílejí cévní stěna a trombocyty. Po poranění cévní stěny a obnažení 

subendoteliálních struktur (kolagenu) nastává nejdříve adheze trombocytu,  

při níž se změní tvar trombocytu, a trombocyty se aktivují za pomoci kaskády 

biochemických procesů. Trombocyty se při ní přichytí ke kolagenním vláknům 

prostřednictvím glykoproteinových receptorů, aktivované trombocyty mají  

též pozměněný tvar a při aktivaci trombocyty uvolňují ADP tromboxan A2-TXA2  

a fibrinogen, které se podílejí na agregaci destiček. Při změně tvaru destiček nastává 

přesmyk spojený se změnou náboje povrchových vrstev, takzvaný flip flop fenomén, 

způsobený přesunem fosfolipidů (fosfatidylserin, fosfatidylnositol).  

Pomocí bivalentních proteinů dochází ke shlukování trombocytů a vzniká tak bílý 

rozpustný trombus (primární destičková zátka) (21), strana 98. 

https://www.wikiskripta.eu/w/Kyselina_arachidonov%C3%A1
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2.2.4 Sekundární hemostáza 

Sekundární hemostáza vede ke vzniku nerozpustného fibrinu (dále jen FIa).  

Na sekundární hemostáze se podílejí plazmatické koagulační faktory, což jsou proteiny, 

většina je syntetizována v játrech a ke své syntéze potřebují vitamín K. Mimo FIII  

jsou všechny koagulační faktory přítomné v plazmě v neaktivní formě jako proenzymy.  

Aktivují se až proteolytickým štěpením, při němž vzniká koagulačně aktivní enzym, 

značený písmenem a. Rozlišujeme dva systémy aktivace nerozpustné fibrinové sítě, 

takzvaný primární systém aktivace (dříve zvaný vnější systém) a přídatný systém 

aktivace (dříve zvaný vnitřní systém). 

Primární systém se aktivuje po vazbě volně kolujícího aktivovaného 

prokonvertinu (dále jen FVIIa) s FIII. Hovoříme o fázi iniciace, amplifikace  

a propagace. V první fázi iniciace tetramerní komplex zvaný vnější tenáza aktivuje FX 

na faktor FXa. Vnější tenáza vzniká vazbou kolujícího FVIIa s FIII za účasti 

destičkových fosfolipidů a Ca
2+

. Komplex protrombináza konvertuje přeměnu 

protrombinu (dále jen FII) na FIIa. Protrombináza se skládá z faktorů FXa, 

aktivovaného proakcelerin (dále jen FVa), destičkových fosfolipidů a Ca
2+

. 

Protrombináza takto vytvoří pouze malé množství FIIa a vzniklý FIIa není schopen 

rozštěpit dostatečné množství FI, zato je schopen aktivovat plazmatický předchůdce 

tromboplastinu (dále jen FXI), antihemofilický faktor B neboli Christmasův faktor  

(dále jen FIX), antihemofilický faktor A (dále jen FVIII), proakcelerin (dále jen FV)  

a trombocyty. Spolu se vznikem komplexu vnější tenázy a protrombinázy se aktivuje 

TFPI. Působení komplexu vnější tenázy je vázáno pouze na povrch buněk exprimujících 

FIII, proto je tato cesta aktivace po navázání TFPI na FIII zablokována. Přídatný systém 

aktivace koagulace se spouští zpětnými mechanismy. V přídatném systému nastává 

proces amplifikace, kdy se celý proces urychluje. Malým množstvím FIIa, vzniklým 

primárním systémem aktivace se aktivuje FXI, FIX a kofaktory-FVIII a FV.  

Vnitřní tenáza je tetramerní komplex, vzniklý z aktivovaného antihemofilického faktoru 

B (dále jen FIXa) s jeho kofaktorem, aktivovaným antihemofilickým faktorem  

(dále jen FVIIIa), destičkovými fosfolipidy a Ca
2+
. Vnitřní tenáza vytváří již dostatečné 

množství FXa. Komplex protrombináza, složený z faktoru FXa, FVa, destičkových 

fosfolipidů a Ca
2+

, vzniklý přídatným systémem aktivace koagulace přeměňuje  
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již dostatečné množství FII na FIIa. Takto vzniklý FIIa aktivuje přeměnu FI  

na fibrinové, spontánně polymerující monomery. Fibrinové monomery  

jsou stabilizovány trombinem aktivovaným faktorem stabilizujícím fibrin (dále jen 

FXIIIa). Oba hemostatické systémy jsou neoddělitelné a působí v organismu navzájem  

a velmi rychle. Pro iniciaci koagulace je nezbytný systém vnější tenázy. Systém vnitřní 

tenázy je nezbytný pro amplifikaci procesu. Celý systém probíhá na povrchu krevních 

buněk, iniciace na povrchu monocytů, amplifikace a propagace na povrchu trombocytů 

(21), strana 98,99. 

 

Obrázek 1: Schéma koagulace (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.2.5 Fibrinolýza 

Fibrinolýza je potřebná pro rozpuštění stabilního fibrinového koagula, odstraňuje 

tedy již vytvořenou primární destičkovou zátku a nedochází tak k nekontrolovatelnému 

uzávěru cévy. Zúčastní se jí plazminogen, plazmin, aktivátory plazminogenu  

a inhibitory plazminogenu. Plazminogen je prekurzorem aktivního enzymu plazminu. 

Mezi aktivátory plazminogenu patří t-PA a urokináza (dále jen u-PA), vylučované 

endotelem. Plazminogen je po navázání na stabilní fibrinové koagulum aktivován  

svými aktivátory na plazmin. Plazmin za fyziologických podmínek působí proteolyticky 

pouze v místě fibrinového koagula, čímž dojde k jeho rozpuštění a obnovení krevního 

toku. Přirozenými inhibitory fibrinolytického systému jsou inhibitor aktivátor 

plazminogenu (PAI-1,2,3), α2 antiplazmin a TAFI (dále jen trombinem aktivovaný 

inhibitor fibrinolýzy). Proteiny akutní fáze zánětu svědčí o poškození endotelu  

a patří mezi ně PAI-1, FI a C-reaktivní protein (dále jen CRP). Serpiny, inhibitory 

serinových proteáz zajišťují umístění fibrinolýzy na místo fibrinového koagula  

a zamezení šíření fibrinolytických procesů do okolí. Mezi serpiny patří PAI 1,2,3 a α2 

antiplazmin. Produktem štěpení fibrinového koagula vznikají vysokomolekulární  

(X a Y) a nízkomolekulární (D a E) fragmenty. Vzniku nerozpustné fibrinové sítě  

a polymeraci FIa brání fragmenty X a Y tvorbou rozpustných komplexů s monomery FI, 

čímž zabrání polymeraci FIa. Konečné fragmenty štěpení FIa jsou D-dimery.  

Zvýšení koncentrace D-dimerů je známkou aktivace krevního srážení, případně 

sekundární nebo reaktivní primární hyperfibrinolýzy, která je indukována vzniklou 

krevní sraženinou (21), strana 100. 
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2.3 Trombofilie a hyperkoagulace versus krvácení 

Tromby jsou krevní sraženiny vzniklé v cévě. Trombofilní stav může být vrozený 

či získaný a obecně znamená vyšší náchylnost ke vzniku krevních sraženin.  

Trombofilní stavy vznikají důsledkem nadměrné, nekontrolovatelné fibrinolýzy a svědčí  

o ní zvýšená hladina D-dimerů, konečných produktů štěpení FIa. Hyperfibrinolýza  

bývá spojená se zvýšenou produkcí plazminu a provází těžké krvácivé stavy,  

může být i příčinou vzniku trombóz neboli krevních sraženin. Tromby se mohou 

uvolnit, putovat cévním řečištěm a uzavřít jinou cévu těla, pak se jedná o emboly (1), 

(21), strana 100,101. „Rizikovými faktory vzniku trombózy jsou věk nad 45 let, obezita, 

chirurgický zákrok, úraz, imobilizace, dlouhé cesty (hlavně letadlem), těhotenství, 

šestinedělí a užívání hormonální antikoncepce“ (22), strana 252. 

Příčinou hyperfibrinolýzy bývá poškození nebo nedostatečná funkce 

plazminogenu či jeho aktivátorů. Rozlišujeme přirozené a získané inhibitory koagulace.  

Získané inhibitory jsou patologickým nálezem. Mezi získané inhibitory koagulace  

patří například antifosfolipidové protilátky (1), (21), strana 100,101. 

 „Trombofilie může být vyvolána zvýšenou produkcí koagulačních faktorů 

(způsobenou geneticky nebo druhotně v rámci reakce akutní fáze po traumatu, 

 při infekci, při nádorovém bujení či fyziologicky v těhotenství), porušenou regulací 

hemokoagulace (způsobenou deficitem přirozených inhibitorů koagulace, dysfunkcí 

receptorů pro inhibitory, rezistencí koagulačních faktorů proti aktivitě inhibitorů 

koagulace), dysfunkcí některých faktorů, selháním fibrinolýzy (nadbytkem  

jejich inhibitorů nebo naopak nedostatkem aktivátorů plazminogenu) či autoimunitními 

projevy“ (1), strana 36. 

2.3.1 Cévní mozková příhoda 

CMP (cévní mozková příhoda, iktus, mrtvice) je nejčastěji způsobená krevní 

sraženinou v mozku, která ucpe cévu a v důsledku toho není část mozku zásobena  

krví. Pokud neurony nemají dostatek kyslíku a živin, začnou během několika minut 

odumírat. Příčinou však může být i krvácení do mozku, kdy praskne některá 

z mozkových cévek, krev přitom proudí do okolních mozkových tkání a poškozuje je. 

Pokud je příčinou mrtvice krevní sraženina, je možno podat t-PA, který aktivuje 

fibrinolýzu a tím rozpouští krevní sraženinu. Pokud je ale příčinou mozkové krvácení, 
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podání t-PA by paciento krvácení ještě zesílilo, což by mohlo být pro pacienta fatální.  

Proto je potřeba nejdříve zjistit příčinu CMP. Rentgenové snímky mozku bývají 

vyhodnocovány radiologem k nalezení příčiny iktu, následuje stanovení diagnózy  

a zavedení patřičné léčby. Po vyloučení mozkového krvácení může být intravenózně 

aplikován tkáňový t-PA, ale jen u třetiny pacientů je tento postup úspěšný.  

Rizikovými faktory CMP jsou vysoký krevní tlak, srdeční arytmie (1/3 mrtvic).  

Srdce začne bít rychleji a nepravidelně a vytvářejí se tak oblasti, kde pohyb krve 

stagnuje a krev se v nich shlukuje. Vzniklá sraženina může doputovat až do mozku  

a tam vyvolat mrtvici. Dále hraje roli zúžení karotid aterosklerotickými pláty, pokud  

se kus plátu z cévní stěny odtrhne, oběhový systém ho zanese přímo do mozku.  

Cévní usazeniny bývají u starších lidí nebo u mladých, kteří trpí metabolickými 

onemocněními. U 20-30 % CMP se často nedaří najít příčinu (24). 

2.3.2 Žilní trombóza 

Žilní trombóza je třetí nejčastější kardiovaskulární nemoc, může probíhat  

bez příznaků nebo s příznaky, které mohou skončit až smrtí pacienta. Žilní trombóza 

může vzniknout v kterémkoliv věku, ale její výskyt je nejčastější ve stáří. Prognóza žilní 

trombózy je velice závažná. Údaje České angiologické společnosti České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP) Akutní žilní trombóza, 2014 

udávají, že za 2 roky od její diagnózy je přibližně každý pátý pacient po smrti.  

Největší úmrtnost je v průběhu prvního roku a nejvážnější komplikací je PE,  

kterou lze dnes dobře odhalit CT plicní angiografií. Problematický je také sklon 

tromboembolických příhod k rekurencím, zvláště do jednoho roku po skončení léčby. 

Lokalizace žilní trombózy může být v kterékoliv oblasti žilního řečiště, nejčastěji  

je na dolních končetinách, většinou jsou postiženy žíly na jedné z končetin.  

Mezi další komplikace žilní trombózy patří potrombotický syndrom (dále jen PTS).  

Žilní trombóza poškozuje chlopně, které zabraňují zpětnému toku krve.  

PTS se díky této změně projevuje bolestí, otokem a kožními změnami na postižené 

končetině (25), (26). 
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2.3.3 Plicní embolie 

Nejzávažnější, život ohrožující, akutní komplikací žilní trombozy je PE,  

která je nejčastější příčinou úmrtí právě u hospitalizovaných osob s incidencí  

100 na 100 000 obyvatel. Její příčinou je obstrukce plicnice, nebo některé z jejích větví 

trombem, která nastává při procesu uvolnění trombu z místa vzniku a následné 

přemístění do plicnice. Embolii však může vzácně způsobovat i jiná hmota než krevní 

sraženina, například tuk a kostní dřen při rozsáhlých úrazech, aspirace plodové vody 

novorozencem při porodu, aspirace vzduchu při potápění…Výskyt PE se od 50 let 

s věkem jasně zvyšuje a incidence PE u lidí starších sedmdesáti let je asi šestkrát vyšší 

než u pacientů do 30 let (26), (27). „Mezi rizikové faktory TEN (HŽT a PE) patří 

omezená hybnost končetin, těhotenství, cestování na delší vzdálenosti, obezita a užívání 

hormonální antikoncepce. PE se projevuje dušností, rychlou dechovou frekvencí, bolestí 

na hrudi, kašlem, nemocný může až vykašlávat krev, cyanózou prstů a rtů, kolapsem 

nebo krátkodobou ztrátou vědomí, nízkým krevním tlakem, rychlou tepovou frekvencí až 

náhlým úmrtím“ (27). Díky vyšetřovacím metodám se však daří PE včas podchytit. 

Používá se především CT plicní angiografie (26). 

2.3.4 Plicní hypertenze 

Plicní hypertenze je zvýšený krevní tlak v plicních cévách, který způsobuje 

zvýšenou námahu pravé srdeční komory, která pumpuje krev přes plicní cévy do levé 

poloviny srdce. Rozlišujeme primární a sekundární plicní hypertenzi. Sekundární plicní 

hypertenze provází řadu onemocnění. Primární neboli idiopatická plicní hypertenze 

nemá jinou vyvolávající diagnózu. Dlouho trvající a neléčená plicní hypertenze  

proto vyčerpává pravou srdeční komoru, která hypertrofuje a ztrácí celkovou funkci. 

Vysoký tlak v plicních cévách způsobuje poškození endotelu, smrštění svalů cévní stěny 

a také zbytnění cévní stěny. Mezi příznaky plicní hypertenze tak patří slabost, únava, 

zhoršená výkonnost, dušnost, závratě, mdloby, bolest na hrudi a bušení srdce (28). 

„Před zavedením antikoagulační léčby vznikal PTS u všech pacientů, kteří prodělali 

žilní trombózu“ (26), strana 9. „Ke klasické léčbě žilní trombózy patří nefrakciovaný 

heparin, LMWH-enoxaparin (Clexane), nodraparin (Flaxiparin), bemiparin (Zibor)  

či dalteparin (Flagmin) a pentasacharid-fondaparinux (Arixtra). Současně  

se s parenterálními antikoagulancii podává od prvního dne léčby antivitamin K 

(Warfarin, Lawarin) v překryvném režimu“ (29), strana 3. 
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Užívání nefrakciovaného heparinu v léčbě žilní trombozy je však dnes již na ústupu  

kvůli nutnosti parenterální aplikace, rizika nedostatečného dávkování pro léčbu  

a kolísání koncentrace. Nově se tedy při léčbě žilní trombozy používají DOAC.  

Jejich výhodou je přímá a cílené inhibice krevního srážení, bez nutnosti kofaktoru AT, 

perorální forma dávkování, kdy ve většině případů není nutná častá  

a pravidelná monitorace krevními testy. V klinických studiích byly DOAC v léčbě žilní 

trombozy prokázány jako velice bezpečné a účinné (29), (5). 

Přínos antikoagulační léčby DOAC jednoznačně převyšuje nad nevýhodami – 

antikoagulační léčba zabraňuje nebo brání progresi již vzniklé trombózy. 

Antikoagulační léčba je však spojena s rizikem krvácivých stavů. Velké riziko je při 

předávkování pacienta nebo při nehodě u pacienta užívajícího antikoagulancium.  

Od užívání nefrakciovaného heparinu se v poslední době ustupuje (20). 

V případě velkého krvácení u pacientů užívajících nefrakciovaný heparin je k dispozici 

antidotum protamin sulfát v dávce 1 mg protaminu na 100 jednotek nefrakciovaného 

heparinu. V praxi se při krvácivých komplikacích se podává 25 mg protaminu 

intravenózně. V ČR je možné podat i protamin hydrochlorid (20). 

Riziko krvácení je u LMWH nižší než u nefrakciovaných heparinů. Protože se vylučují 

především ledvinami, je riziko předávkování především u osob s těžkou poruchou 

jaterních funkcí. Jako antidotum je možné podat též protamin (20). 

Biotransformace Warfarinu a jeho vylučování je dáno geneticky v závislosti na podílu 

zastoupení dvou izoforem cytochromu P450. Z tohoto důvodu dochází ke krvácení 

nejčastěji v prvních 3 měsících léčby, kdy se upravuje dávka podle hodnoty INR mezi  

2-3,5. Antikoagulační efekt warfarinu lze sledovat pomocí PT, přesněji pomocí INR,  

které zahrnuje i citlivost použité reagencie. Zvýšení antikoagulačního účinku  

může být způsobeno nejen předávkováním, ale i lékovými interakcemi, při hořečnatém 

onemocnění, průjmu, při sníženém příjmu potravy, při dehydrataci, metabolickém 

rozvratu nebo po požití většího množství alkoholu (20), (1), strana 259.  

Postup léčby krvácení u pacientů s užívajících Warfarin a další antagonisty vitamínu K  

se posuzuje podle závažnosti krvácení, podle hodnoty INR. V případě plánované 

operace lze léčbu přerušit, odeznění účinku tak lze očekávat během několika dní  

po přerušení léčby. Dále je možno podle situace podat vitamín K, odeznění účinku 
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warfarinu nastává během několika hodin. Problémem, zejména u pacientů s umělými 

chlopněmi, s nedávnou anamnézou PE nebo s opakovanými tromboembolickými 

příhodami, může být požití vysokých dávek vitamínu K (více než 10 mg), 

které vede k navození rezistence na warfarin trvající několik dní až týdnů. Při masivním 

krvácení, kdy je třeba ihned vyrušit účinek warfarinu nebo při urgentní operaci  

je možné dodání chybějících koagulačních faktorů pomocí čerstvě zmražené plazmy  

nebo v podobě koncentrátu vitamínu K-dependentních koagulačních faktorů 

(koncentrátů protrombinového komplexu), které je účinnější (20). 

Jak již bylo řečeno, již od roku 2012 se v ČR v léčbě trombozy a prevence trombóz  

u také u sledovaných pacientů s trombofilními stavy zavádějí DOAC.  

Oproti standardním perorálním antikoagulanciím (warfarin a jiné kumariny),  

jsou u pacienta nutné zachovalé renální a jaterní funkce, riziko krvácení tu je nižší,  

než například u warfarinu, nemají celkem žádná dietní omezení a mají minimální 

interakci s léky. Laboratorní monitorace je nutná pouze ve speciálních případech,  

např. při zvýšeném riziku krvácení z důvodu polytraumatu, neodkladné operace,  

při akutní renální nedostatečnosti, při ischemické CMP, kdy se zvažuje trombolýza  

nebo při předávkování léčivem (2), (3).  

Dále mají DOAC oproti nepřímým inhibitorům FIIa tu výhodu, že není u nich nutné,  

aby pacient měl hodnotu AT v referenčním rozmezí. „Nedostatek AT  

se projevuje zvýšeným sklonem ke vzniku krevních sraženin a pacienti jsou tak pacienti 

ohroženi vznikem HŽT a PE“ (30). Onemocnění může být podmíněné genetiky,  

jako autozomálně dominantní onemocnění, častěji je však získané. Získaný nedostatek 

AT (III) může být způsoben jaterním onemocněním (cirhóza), léčebná terapie,  

při nefrotickém syndromu nebo při onemocnění GIT. AT blokuje účinek FIIa,  

čímž brání srážení krve. Nedostatek AT může vést k rezistenci na heparin a na ohrožení 

žilní trombózou, což ale u přímých inhibitorů FIIa nehrozí (31), (30), (1) .  

Nejvhodnějším testem pro stanovení xabanů je chromogenní test anti-Xa pomocí 

komerčně dostupných testů, které se však dle výrobců diagnostik ve svých výsledcích 

značně liší. Nejvhodnějšími testy pro stanovení dabigatranu je ekarinový test  

(dále jen ECT) a dilutovaný neboli ředěný trombinový test (dále jen dTT) (26). 

„Kvalitativní informaci o užití dabigatranu může způsobit i prodloužení APTT, u xabanů 
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PT, avšak prodloužení těchto testů není úměrné antikoagulační aktivitě léčiva“ (3), 

strana 54. 

„Apixaban se používá k prevenci a léčbě NVFS, žilních 

tromboembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili celkovou 

náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu“ (10), slide 5.  

Rivaroxaban má schválenou indikaci v prevenci a léčbě akutního koronárního 

syndromu, při NVFS, při léčbě žilních tromboembolických příhod, žilní 

tromboembolie při elektivní náhradě kyčelního či kolenního kloubu dospělých“ (9), 

strana 3. 

 „Edoxaban je indikován u pacientů v prevenci a léčbě CMP a systémové 

embolie u pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory, jako je kongestivní 

srdeční selhání, hypertenze, věk ≥ 75 let, DM, předchozí CMP nebo TIA, k léčbě HŽT, 

PE a prevence rekurentní HŽT a PE u dospělých“ (16), strana 1. 

Antidotum všech xabanů Andexanet alfa, který se v klinických testech také 

ukázal jako bezpečný a účinný byl schválen FDA, zatím se používá v USA,  

ale brzy by měl být dostupný také v ČR (13). 

Při urgentním krvácení, například u dopravních nehod ale nemusíme mít 

vždy informaci, že pacient DOAC užívá. Urgentní krvácení je také možné řešit 

nespecifickými zákroky. Při rozsáhlejším krvácení je nutné nahradit ztracený 

objem krve náhradními roztoky a čerstvou plazmou, převody červených krvinek, 

případně při život ohrožujících stavech podat koncentráty koagulačních faktorů. 

Xabany nelze z organismu, na rozdíl od dabigatranu odstranit dialýzou.  

U výkonů s vysokým rizikem krvácení, například u plánované operace se DOAC 

vysazuje ideálně minimálně 72 hodin před plánovaným výkonem (26). 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce bylo najít vztah mezi plazmatickými koncentracemi xabanů 

(rivaroxaban, apixaban a edoxaban) kalibrovanými na test anti-Xa a nejrozšířenějším 

hemokoagulačním screeningovým měřením: protrombinovým testem (PT-Ratio)  

za použití lidského rekombinantního tromboplastinu. Tyto vztahy zpracovat graficky  

a odvodit možná pravidla. Porovnat získané závěry s dostupnou literaturou. 
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4 METODIKA 

4.1 Definice souboru 

Data použitá pro mojí bakalářskou práci byla naměřená ze vzorků odebraných 

v Ústřední vojenské nemocnici (dále jen ÚVN) – Vojenské fakultní nemocnici Praha  

a naměřena na Oddělení hematologie a krevní transfuze (dále jen OHKT).  

Byly použity čerstvé vzorky dospělých pacientů s rutinním nebo statimovýn 

indikovaným vyšetřením rivaroxabanu nebo apixabanu. Vzorky byly zaslepeny, soubor 

nebyl randomizován na ženy a muže. plazmy. Do naší studie byly zařazeny standardní 

vzorky plazmy bez viditelných známek sraženiny, lipémie, hemolýzy a ikterity.  

U 74 vzorků plazmy bylo změřeno anti-Xa: z nich 25 pacientů užívá apixaban, 42 užívá 

rivaroxaban a 7 vzorků obsahovalo edoxaban. U 75 vzorků bylo dále změřeno PT-R, 

z nich 21 pacientů užívá apixaban, 37 užívá rivaroxaban a 17 vzorků obsahovalo 

edoxaban. Pro nedostupnost vzorků s edoxabanem byly použity komerční vzorky 

s obsahem edoxabanu ředěné normální plazmou. Vzorky byly v laboratoři změřeny 

během období listopad 2018 až duben 2019. 

Preanalytická fáze zásadním způsobem ovlivňuje spolehlivost laboratorní metody. 

V dnešní době, kdy je převážná automatizace laboratorních metod je preanalytická fáze 

zdrojem nejméně 60 % chyb. Do preanalytické fáze patří příprava pacienta na odběr 

krve, odběr krve, transport vzorků do laboratoře, příjem a správná identifikace vzorku, 

příprava vzorků a jejich následné uchování. Na preanalytickou fázi jsou proto kladeny 

přesné instrukce a důraz na jejich dodržování. 

4.1.1 Příprava pacienta na odběr krve 

V ÚVN je možné statimově měřit rivaroxaban (Xarelto), apixaban 

(Eliquis) a edoxaban (Lixiana) na automatickém koagulometru ACL TOP 500 

CTS (IL-Werfen).   

Vzorky v preanalytické fázi: žilní krve dospělých byly standardně odebrány  

dle platných postupů do zkumavky k rysce v uzavřeném vakuovém odběrovém 

systému Vacuette (antikoagulant citrát sodný 3,2 %) výrobce Greiner Bio-One.  

Po jemném promíchání byly zkumavky centrifugovány 15 minut při 2500 g,  
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(cca 4000 ot/min). Centrifugací separovaná plazma chudá na destičky  

(dále jen PPP) má pro stanovení xabanů stabilitu 4 h při 15-25 °C. 

Odběr krve se provádí do citrátové koagulační vakuety (modré víčko)  

 po užití léku (v maximu) nebo před dalším podáním léku (v minimu).  

Pro vyšetření koagulace není nutné lačnění, pacient se může ráno lehce nasnídat a měl 

by být dobře hydratovaný. 

 

 

4.1.2 Odběr krve 

Odběr žilní krve se provádí u pacienta, ideálně v poloze vsedě  

z loketní žíly. K měření je požadována jedna zkumavka krve s protisrážlivým 

prostředkem citrátem sodným, který váže vápenaté ionty, které jsou nutné k přeměně FI 

na FIa, čímž zabraňuje srážení krve. Odebraná nesrážlivá žilní krev  

se tak ve zkumavce automaticky naředí v poměru 9 dílů krve k 1 dílu antikoagulantu. 

Používá se zkumavka s modrým víčkem obsahující citrát sodný 0,105-0.109 mol/l  

(3.2 %). Při odběru je nutno dodržet poměr protisrážlivého roztoku a krve, aby nedošlo  

ke zkreslení výsledku. Obsah zkumavky je nutno po odběru šetrně promíchat  

a to jemným, opakovaným převracením. 

 

Obrázek 2: Odebrané vzorky krve ve zkumavkách s citrátem sodným (zdroj: vlastní 

zpracování) 
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Odběr plné krve na toto vyšetření nemá být prováděn stříkačkou.  

Není vhodný odběr z intravenózního katetru nebo kanyly. Odběr se provádí venepunkcí, 

uzavřeným podtlakovým odběrovým systémem. Protože po vpichu může dojít   

ke spuštění koagulace, neodebíráme koagulační zkumavku ideálně jako první.  

Po odběru krve je nutné ihned zkumavku s krví několikrát jemně promíchat a zamezit 

hemolýze třepáním či dopravou.  

4.1.3 Transport, příjem a identifikace vzorků do laboratoře  

Pokud je vzorek do laboratoře dopravován, má být teplota v dopravním boxu 

s primárními vzorky po celou dobu transportu udržována v rozmezí 15-25 °C, doba 

transportu primárního vzorku do laboratoře (svozem, donáškou, potrubní poštou) nesmí 

trvat déle než 2 hodiny. Laboratoř dokumentuje celkovou dobu odběru vzorku  

do zpracování (analýzy), přičemž doba transportu je součástí této doby. V laboratoři  

se po centrifugaci při 2500 g, tj. cca 4000 otáčkách/ min. po dobu 15 minut  

získá k měření PPP. Vzorek plazmy je též pro speciální vyšetření možno zmrazit ideálně 

pod -20 °C a uchovat tak před analýzou po dobu minim. 1 měsíce. 

 

Pracovník laboratoře převezme označenou odběrovou zkumavku s materiálem  

a vyplněnou žádanku. Žádanku a odběrovou zkumavku označí pracovník laboratoře 

stejným pořadovým číslem. Jménu pacienta je tak přiřazeno číslo vzorku.  

Aby se předešlo záměně pacientů, musí žádanka obsahovat tyto nutné identifikační 

údaje: 

 

-jméno a příjmení 

-rodné číslo 

-odesílající oddělení se jménem lékaře 

-datum a hodinu odběru 

-číselný kód diagnózy 

-číslo zdravotní pojištovny. 

Také nedostatečně označený odebraný biologický materiál nebo nesprávně 

vyplněná žádanka je důvodem k odmítnutí vyšetření pro možnost záměny.  

Statimová a vitální vyšetření žádají lékaři v závažných urgentních stavech, laboratoř 

musí naměřené kritické výsledky hlásit co nejdříve na příslušném oddělení,  
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ideálně lékaři se zápisem a ověřením jména, komu bylo hlášeno. Statimová vyšetření 

mají přednost před takzvaným rutinním vyšetřením a je nutno je vyšetřit do 2 hodin  

po odběru. Materiál z urgentního příjmu pacientů ÚVN odesílaný v režimu statim  

nebo z vitální indikace je v laboratoři nutno zpracovávat přednostně s dostupností 

výsledku do 60 minut od příjmu vzorku do laboratoře. 

4.2 Analytická fáze 

Analytická fáze zahrnuje měření vzorku a kontrolu kvality. Pracovní postup 

analytické fáze je řízen zásadami správné laboratorní praxe (dále jen SLP). 

4.2.1 Spolehlivost laboratorní metody 

Správnost metody 

Správnost neboli pravdivost laboratorní metody vyjadřuje, že se nalezená 

hodnota analytu shoduje se skutečnou hodnotou měřené veličiny. Správnost metody 

ovlivňuje řada faktorů, které jsou příčinou takzvaných systematických chyb.  

Zdrojem systematických chyb jsou například nesprávné kontrolní a kalibrační roztoky, 

prošlé nebo nesprávně skladované reagencie, používání málo specifických metod,  

u nichž dochází k interferenci jinými látkami nebo dochází k rušivým vlivům. 

Preciznost (přesnost) metody 

Preciznost (přesnost) metody je vyjádřením, že při opakovaných stanoveních  

téhož analytu v tomtéž vzorku nepřekročí rozptyl získaných výsledků stanovené meze. 

Preciznost metody ovlivňují faktory, které jsou příčinou takzvaných náhodných chyb. 

Náhodné chyby mohou být vyvolány například změnou teploty aj. 

Citlivost (senzitivita) 

Citlivost metody je schopnost zachycovat nízké koncentrace, detekční limit  

je nejnižší koncentrace analytu, kterou je systém schopen detekovat. 
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Specifičnost 

Specifičnost laboratorní metody je schopnost měřit selektivně jen stanovovaný 

analyt a současně její necitlivost vůči ostatním látkám a vlastnostem.  

Interference ostatních látek podobného složení je u specifických metod snížena  

na minimum a metodou prokazujeme pouze stanovovaný analyt. 

Detekční limit 

V praxi použitá nejrozšířeněji metoda inhibice FXa naměřená pomocí soupravy 

Liquid Anti-Xa – 0020302600 vykazuje pro xabany vysokou citlivost a specifitu.  

Detekční limit metody je na analyzátorech ACL TOP Family  

Pro metodu anti-Xa: 0,04 kIU/ l.  

Pro xabany: 

rivaroxaban: 10 ug/l 

apixaban: 6 ug/l 

edoxaban: 5 ug/l 

 

4.2.2 Automatický koagulometr s optickou detekcí ACL TOP 500 CTS  

Měření PT a anti-Xa bylo prováděno na ACL TOP500 CTS, ve vzorku plazmy 

obsahující citrát sodný. Hematologické automatické analyzátory ACL TOP Family 

umožňují měření vzorku pomocí optické detekce. Měření PT sleduje vnější cestu 

hemokoagulace. Analyzátor opticky detekuje čas vytvoření prvotní fibrinové sraženiny 

po přidání rekombinantního tromboplastinu v přítomnosti vápenatých iontů do vzorku.  

Aktivita anti-Xa byla měřena pomocí soupravy Liquid Anti-Xa,  

jedná se o jednostupňový chromogenní test založený na syntetickém chromogenním 

substrátu a na inaktivaci FXa. Analyzátor je nakalibrován speciální křivkou pro každý 

xaban, množství plazmatické koncentrace xabanu je měřeno automaticky. Xabany 

přímo inhibují aktivitu FXa nezávisle na přítomnosti AT.  
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Obrázek 3: Automatické koagulometry ACL TOP Family CTS (zdroj: vlastní zpracování) 

4.2.3 RecombinPlasTin 2G 

Tato souprava, vyrobená na bázi lidského rekombinantního FIII se používá  

pro kvantitativní stanovení PT a fibrinogenu v citrátové plazmě pacienta. Produkt  

se používá k vyhodnocení vnější cesty hemokoagulace a k monitorování orální 

antikoagulační terapie.  

Každá souprava RecombiPlasTin 2G obsahuje RecombiPlasTin 2G (RTF): 

lahvičky lyofilizovaného rekombinantního FIII, lahvičky vodného roztoku chloridu 

vápenatého, syntetické fosfolipidy se stabilizátory, konzervant a pufr. 

 

Obrázek 4: RecombiPlasTin 2G (zdroj: vlastní zpracování) 
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Princip 

Činidlo RecombiPlasTin 2G je připraveno tak, aby bylo necitlivé na terapeutické 

hladiny heparinu. V testu PT, přidání tkáňového tromboplastinu (RecombiPlasTin 2G 

činidlo) do plazmy pacienta v přítomnosti vápenatých iontů iniciuje vnější cestu 

hemokoagulace. Výsledkem je nakonec konverze FI na FIa, s tvorbou primární 

sraženiny, fibrinového vlákna. 

Hodnocení výsledků 

Výsledek měření PT se vyjadřuje v sekundách, INR nebo jako Ratio.  

Při PT se měří čas vzniku fibrinové sraženiny, Ratio je vyjádření poměru času plazmy 

pacienta a normální plazmy, tedy: 

  
  
  
   

 

kde tP je čas vzniku fibrinové sraženiny u plazmy pacienta a tN je čas vzniku fibrinové 

sraženiny normální plazmy (11,3 s).  

U INR se navíc poměr koagulačního času plazmy pacienta a normální plazmy 

vztahuje k indexu citlivosti použitého tromboplastinu navázaného na mezinárodní 

standard. Převod se uskuteční pomocí hodnoty ISI, kterou musí mít každý komerčně 

používaný tromboplastin deklarovanou v příbalovém letáku. Hodnota INR se vyjadřuje 

pomocí následujícího vzorce: 

     
  
  
 
   

  

kde ISI (International Sensitivity Index) je mezinárodní index citlivosti použitého 

tromboplastinu. V našem případě používáme lidský rekombinantní tromboplastin  

s ISI  = 1. 

Výsledek PT při terapii warfarinem se vyjadřuje jako INR. Pro ostatní 

antikoagulancia je vyjádření PT pomocí Ratio (32).   
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Postup měření: 

Po identifikaci vzorku, zadání analýzy do Laboratorního informačního systému 

(dále jen LIS) se vloží zkumavka do analyzátoru, načte její čárový kód a provede 

měření.  Veškeré dávkování vzorku, reagencie, doba inkubace a doba měření  

jsou naprogramovány validovaným SW v analyzátoru, výrobcem a dodavatelem. 

Detailně:  

1. Krev odebranou do vakuet s citrátem sodným jsme centrifugovali po dobu  

15 minut při 2500 g. Vzorky jsme odzátkovali a vložili do černého stojánku S. 

2. Stiskli jsme tlačítko pro vzorky (S1-S8), stojánek se vzorky jsme zasunuli  

a stiskli domeček. 

3. Načtení vzorků jsme si zkontrolovali v ikoně S na pravém horním rohu 

obrazovky. 

4. Nedostatečně načtený vzorek se zobrazí s? 

5. V takovém případě je třeba vyndat stojánek a otočit správně čárový kód  

nebo jej zadat ručně. 

6. Na vzorek s? klidneme 2x, zadáme číslo vzorku, klikneme do tabulky po pravé 

straně u odpovídajícího vzorku a zadáme požadovanou metodu. 

7. Pro spuštění klineme na běžícího panáčka. 

4.2.4  Liquid Anti-Xa – 0020302600 

Tato souprava se používá pro stanovení antikoagulační aktivity nefrakciovaného  

a LMWH v citrátové plazmě na analyzátorech řady ACL TOP Family ve spojení  

s HemosIL Heparin Calibrators (kalibrátory pro heparin). Souprava je též vhodná  

pro stanovení plazmatických koncentrací přímých inhibitorů FXa v citrátové plazmě  

na analyzátorech ACL TOP ve spojení s příslušnými kalibrátory pro apixaban, 

rivaroxaban a edoxaban (a kontrolami pro jednotlivé xabany). 
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Reagencie 

Souprava Anti-Xa obsahuje:  

Faktor Xa reagencie (značen E), Chromogenní substrát (značen S) 

Faktor Xa reagencie (Kat. číslo 0020302610): tekutého přípravku obsahujícího čištěný 

hovězí Faktor Xa (asi 5,5 µkat/l), Tris-pufr, EDTA, dextran sulfát, chlorid sodný  

a hovězí sérový albumin. 

Chromogenní substrát (Kat. číslo 0020302620): lahvičky, je tekutý chromogenní 

substrát S-2732 (1,2 g/l). 

 

 
Obrázek 5: Souprava anti-Xa (zdroj: vlastní zdroj) 

 
 

Obrázek 6: Faktor Xa reagencie (značen E), Chromogenní substrát (značen S) (zdroj: 

vlastní zdroj) 

 

 

Kontrolní materiál (není součástí soupravy) 

Heparin Calibrators (Cat. No. 0020300600) 

LMW Heparin (Cat. No. 0020300200) 

UF Heparin (Cat. No. 0020300300) 

Rivaroxaban Calibrators (Cat. No. 0020013600) 



51 

 

Rivaroxaban Controls (Cat. No. 0020013700) 

Apixaban Calibrators (Cat.No. 0020014200) 

Apixaban Controls (Cat.No. 0020014300) 

Stago Edoxaban Control (Ref 01072) 

 Stago Edoxaban Calibrator (Ref 01073) 

Cleaning solution (Cat. No.0009831700) 

Cleaning agent (Cat. No.0009832700) 

 

Stabilita reagencií  

Chromogenní substrát – stabilita:  

originální lahvička: 1 měsíc při 2-8 °C 

po otevření: 7 dní při 15–25 °C v analyzátorech ACL TOP 

 

Faktor Xa reagencie – stabilita 

originální lahvička: 1 měsíc při 2-8 °C 

v analyzátorech ACL TOP: 7 dní při 15–25 °C 

 

Interference 

Výsledky měření xabanů na analyzátorech řady ACL TOP nejsou ovlivněny: 

U rivaroxabanu hemoglobinem do 5,50 g/l, bilirubinem do 0,40 g/l (684 µmol/l)  

a triglyceridy do 11,5 g/l (13 mmol/l). 

U apixabanu a edoxabanu: 

hemoglobinem do 3 g/l, bilirubinem do 0,25 g/l (428 µmol/l) a triglyceridy do 11, 5 g/l 

(13 mmol/l) 
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Princip stanovení: 

Chromogenní test pro stanovení koncentrace LMWH pomocí soupravy Hemosil 

Liquid Anti-Xa využívá naměřené aktivity anti-FXa pomocí plazmatického komplexu 

AT*heparin. Nejdříve se vytvoří dimerní komplex LMWH a AT (AT*heparin),  

ke kterému je v nadbytku a v definovaném množství přidán FXa. Vzniká komplex 

FXa*AT*heparin a zbytkový FXa, který štěpí chromogenní substrát pNA FXa. 

Absorbance je změřena fotometricky při vlnové délce 405 nm a pokles koncentrace FXa  

je nepřímo úměrný koncentraci léčiva ve vyšetřovaném vzorku plazmy.  

Hodnocení výsledků v kIU/l. 

„Arbitrární látková koncentrace je druh veličiny bez vazby na jednotku systému 

SI. Obvykle používanou jednotkou je U/l nebo IU/l. Arbitrární látková koncentrace  

je druhem veličiny používanou v situacích, kdy je vztah k počtu molekul komponenty 

v definovaném objemu systému, ale u komponenty není návaznost na SI jednotky. 

Jednotkou je U/l (unit/l, jednotka/l), nebo IU/l (international unit/l, int.unit/l, 

mezinárodní jednotka/l) a jejich násobky. Mezinárodní jednotka je založena  

na certifikovaných referenčních materiálech, které registruje Světová zdravotnická 

organizace (World Health Organisation, dále jen WHO). V případě použití arbitrární 

látkové koncentrace a mezinárodní jednotky je nezbytnou součástí druhu veličiny 

specifikace měřicího postupu a referenčního materiálu“ (33). 

Profylaxe nízkomolekulárním heparinem: 0,2-0,4 kIU/l  

Terapie nízkomolekulárním heparinem: 0,5-1 kIU/l 

Profylaxe nízkomolekulárním heparinem: 0,2-0,4 kIU/l a terapie 0,5-1 kIU/l 

Pozn.: V současnosti je preferována jednotka kIU/l před IU/ml, tj. vždy bez prefixů  

ve jmenovateli. Obdobně platí preference i pro µg/l místo původních ng/ml. 

 



53 

 

4.3 Postanalytická fáze 

Evidenci, distribuci a hlášení výsledků laboratorních vyšetření pro ÚVN definuje 

Směrnice ředitele "Laboratorní vyšetření pro pracoviště ÚVN".  Po provedení analýz  

jsou výsledky vyšetření zapsány či převedeny do LIS, a po technické a medicínské 

kontrole zodpovědným pracovníkem jsou schváleny a uvolněny z LIS do nemocničního 

informačního systému (dále jen NIS) s následným tiskem výsledkových listů.  

Při urgentních vyšetřeních a vyšetření mimo hlavní pracovní dobu laboratoře  

(ústavní laboratorní služba) může být výsledek uvolněn z LIS do NIS  

ještě před schválením zodpovědným pracovníkem, takovýto výsledek je považován  

za předběžný.  

Všechny laboratorní výsledky se z Klinických laboratoří po schválení 

odpovědným pracovníkem vydávají v tištěné podobě ve formě vytvořené laboratorním 

informačním systémem. Žadatelé, kteří jsou uživateli nemocničního NIS – lékaři 

lůžkových a ambulantních oddělení ÚVN mají výsledky k dispozici v tomto systému.  

Do NIS jsou přednostně zasílány výsledky urgentních vyšetření. Výsledky laboratorních 

vyšetření jsou po schválení a uvolnění pracovníkem odpovědným za uvolňování 

laboratorních výsledků vytištěny. Tištěný výsledkový list je odesílán v den provedení 

analýzy, popřípadě v den následující potrubní poštou nebo pomocným personálem. 

Interním žadatelům mimo areál ÚVN a externím žadatelům jsou tištěné 

výsledkové listy zasílány svozovou službou. V naléhavých případech jsou výsledky  

ještě před zasláním tištěného výsledkového listu sděleny telefonicky.  

V případě telefonického hlášení výsledku je proveden záznam do LIS/do formuláře  

„Hlášení výsledků laboratorních vyšetření“. 

Patologické výsledky podléhající hlášení se sdělují telefonicky.  

Následně se provede záznam do LIS/ do formuláře „Hlášení výsledků laboratorních 

vyšetření“, pracovník vždy poznamená, komu a kdy byl výsledek nahlášen.  

Pokud se pracovníkovi zodpovědnému za hlášení výsledků nepodaří dané oddělení 

kontaktovat, zaznamená i tuto skutečnost. Někdy se výsledkové listy vydávají přímo 

pacientům, neboť pacient má právo znát svůj výsledek vyšetření. O vystavení výsledku 

požádá pacient svého ošetřujícího lékaře, případně výsledek pacientovi předá laboratoř,  

pokud o něj sám požádá a identifikuje se. Identifikací pacienta se rozumí předložení 
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průkazu, který je uznáván jako průkaz k identifikaci v ČR (pas, občanský průkaz, 

řidičský průkaz – ne karta pojištěnce). Výsledek se pacientovi předává v tištěné podobě 

s razítkem pracoviště, které vyšetření provedlo.  Současně je nutné zaslat výsledek  

i ošetřujícímu lékaři. Výsledek vyšetření může být vydán i jiné osobě, pacientem 

určené. Vyzvednutí laboratorního výsledku z Úseku centrálních laboratoří zmocněncem 

probíhá na základě plné moci zmocnitele (pacienta) k vydání výsledku s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele. Formulář "Plná moc a souhlas pacienta s předáním 

laboratorních výsledků osobě pacientem určené" je přílohou Směrnice ředitele 

"Laboratorní vyšetření pro pracoviště ÚVN", v tištěné formě je k dispozici na recepci 

Centrálních odběrů a na Centrálním příjmu materiálu, ke stažení je na webových 

stránkách ÚVN. Pracovníci klinických laboratoří jsou si vědomi povinnosti zachovávat 

mlčenlivost o veškerých informacích získaných v průběhu poskytování laboratorních 

služeb. Laboratoř má zavedena pravidla pro zabezpečení důvěrnosti informací. 

4.4. Doporučené léčebné rozmezí  

- u jednotlivých xabanů je součástí výsledkového listu, ideálně vyjádřené pomocí 

plazmatické koncentrace  

Tabulka 2: Doporučené léčebné rozmezí apixabanu – Eliquis (zdroj: LP OHKT UVN) 

Indikace apixaban (Eliquis) 

dávkování 2x denně 

dle indikace 

Maximální 

koncentrace (3-4 h 

po podání) [µg/l] 

Minimální 

koncentrace (12 h po 

podání) [v µg/l] 

TEP  2,5 mg  77 (41-146) 51 (23-109) 

 FIS 5 mg  171 (91-321) 103 (41-230) 

FIS  2,5 mg (redukce 

dávky) 

123 (69-221) 79 (34-162) 

HŽT, PE (TEN) 2,5 mg  67 (30-153) 32 (11-90) 

HŽT, PE (TEN) 5 mg  132 (59-302) 63 (22-177) 

HŽT, PE (TEN) 10 mg  251 (111-572) 120 (41-335) 
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Tabulka 3: Doporučené léčebné rozmezí edoxabanu – Lixiana (zdroj: LP OHKT UVN) 

Indikace Dávkování (1x 

denně) 

Minimální koncentrace 

před podáním [µg/l] 

Maximální koncentrace 

(1-3 hod po podání) [µg/l] 

FIS 30 mg 

(redukce 

dávky) 

27 (15-45) 113-240 

FIS 60 mg 36 (20-62) 235 (150-320) 

HŽT, PE 

(TEN) 

60 mg 19 (10-39) 180 (120-250) 

HŽT, PE 

(TEN) 

30 mg 

(redukce 

dávky) 

12 (4-20) 84 (60-120) 

 

 

Tabulka 4: Doporučené léčebné rozmezí rivaroxabanu – Xarelto (zdroj: LP OHKT UVN) 

Dávkování rivaroxabanu Maximální koncentrace (2–

4 hod po podání) 

Minimální koncentrace 

(24/12 hod po podání) 

1x denně 20 mg (FIS, 

TEN) 

 215 µg/l (22–535) 32 µg/l (6–239) 

1x denně 10 mg (TEP)  101 µg/l (7–273) 14 µg/l (4–51) 

2x denně 2,5 mg (AKS)    47 µg/l (13–123) 9,2 µg/l (4,4 -18) 
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5 VÝSLEDKY 

Výsledky byly zpracovány statisticky a graficky pomocí lineární regrese  

5.1 Naměřené hodnoty pro apixaban 

Naměřené hodnoty aktivity anti-Xa pro apixaban viz příloha 

 

SD 128,5010 1,0783 

medián 110,2000 0,8700 
průměr 

xp 
160,2600 1,2144 

 

Obrázek 7: Závislost aktivity anti-Xa na plazmatické koncentraci apixabanu (zdroj: vlastní 

zpracování) 
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Naměřené hodnoty PT-R pro apixaban viz příloha 

 

 

 

 

Obrázek 8: Závislost PT-R na plazmatické koncentraci apixabanu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD 118,1556 0,3512 

medián 110,8000 1,3750 
průměr 

xp 
164,3833 1,4122 
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5.2 Naměřené hodnoty pro rivaroxaban 

Naměřené hodnoty aktivity anti-Xa pro rivaroxaban viz příloha 

 

SD 108,3260 1,0159 
medián 82,6000 0,5300 
průměr 

xp 
104,9619 0,8912 

Obrázek 9: Závislost aktivity anti-Xa na plazmatické koncentraci rivaroxabanu (zdroj: 

vlastní zpracování) 

Naměřené hodnoty PT-R pro rivaroxaban viz příloha 

 

SD 100,9089 0,3612 
medián 76,1000 1,1900 

průměr xp 93,6717 1,2909 

Obrázek 10: Závislost PT-R na plazmatické koncentraci rivaroxabanu (zdroj: vlastní 

zpracování) 
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5.2.1 Naměřené hodnoty pro edoxaban 

Naměřené hodnoty aktivity anti-Xa pro edoxaban viz příloha 

 

 

 

Obrázek 11: Závislost aktivity anti-Xa na plazmatické koncentraci edoxabanu (zdroj: 

vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD 48,1861 0,2401 
medián 54,0000 0,2300 
průměr 

xp 

66,2857 0,2971 
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Naměřené hodnoty PT-R pro edoxaban viz příloha 

 

SD 59,0062 0,1392 

medián 54,0000 1,1500 

xp 75,3667 1,1320 

Obrázek 12: Závislost PT-R na plazmatické koncentraci edoxabanu (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Tabulka 5: Korelační koeficienty pro PT-R (zdroj: vlastní zpracování) 

Statistické 

zpracování dat 

pomocí lineární 

regrese 

Korelační 

koeficient 

Závislost 

lineární  

ANO/NE 

rivaroxaban 0,9120 ANO 

apixaban 0,8095 NE 

edoxaban 0,8284 NE 
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Tabulka 6: Korelační koeficienty pro anti-Xa (zdroj: vlastní zpracování) 

Statistické 

zpracování 

naměřených dat 

pomocí lineární 

regrese 

Korelační 

koeficient 

Závislost 

lineární 

ANO/NE 

rivaroxaban 0,9853 ANO 

apixaban 0,9532 ANO  

edoxaban 0,9885 ANO 
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Statistické zpracování naměřených dat 

5.3 Vzájemní korelace 

 

Obrázek 13: Test anti-Xa (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 14: Test PT-R (zdroj: vlastní zpracování): Ideální model grafu pro všechny 3 

xabany získaný statisticky pomocí lineární regrese  
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6 DISKUZE 

Články Laboratorní kontrola nových přímých orálních antikoagulancií,  

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; Mgr. Ivana Malíková a Monitorování účinku 

nových orálních antikoagulancií, Mgr. Adriana Ruzsiková, MUDr. Aleš Tomek, MUDr. 

Marta Zvarová, doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. udávají, že rivaroxaban může 

ovlivnit zejména PT, což se s našimi daty shoduje (2), (3). 

 „Normální hodnota PT je 13 sekund a zvýšení o 3–4 sekundy pak přibližně 

odpovídá zvýšení koncentrace rivaroxabanu o 100 µg/l (2), strana 2. Nejcitlivějším 

setem pro stanovení účinku xabanů je podle SPC PT test Neoplastin® (Diagnostica 

Stago, Asnières, Francie). Při použití setů od jiných výrobců se však mohou časy značně 

lišit. Doporučuje se též používat diagnostické sety až po jejich kalibraci s plazmou  

se známými koncentracemi rivaroxabanu. Pro stanovení antikoagulačního účinku 

xabanů je nejvhodnější test anti-Xa. (2). 

Tyto dva výše jmenované články nedoporučují pro stanovení účinku apixabanu  

PT (2), (3). Test APTT se pro sledování plazmatické koncentrace xabanů vůbec nehodí 

(3). 

Podle zahraničních zdrojů měřící techniky pro zjišťování přítomnosti 

antikoagulancií zahrnují testy na bázi fibrinové sraženiny, chromogenní testy, enzymové 

imunosorbentní testy a vysoce výkonnou kapalinovou chromatografii  

(dále jen HPLC).  Koncentrace nových perorálních antikoagulancií mohou být přesně 

stanoveny pomocí HPLC. Podle zahraničních zdrojů však PT ztrácí citlivost při nižších 

plazmatických koncentracích rivaroxabanu, a tudíž i delší dobu po podání  

(tj. v minimu účinku léku). Existuje také variabilita v závislosti na použitém 

tromboplastinu, který na rozdíl od kumarinů není ke xabanům korigován mezinárodním 

normalizovaným poměrem (4). 

Přestože rivaroxaban vykazuje vysokou citlivost k PT, závislost  

jeho koncentrace na prodloužení času PT se však značně liší v závislosti na použitém 

tromboplastinovém činidlu, o rozlišném ISI. Tato variabilita není korigována přepočtem 

PT na INR, jak je tomu u warfarinu, jelikož test nebyl pro xabany standardizován. 

Nejvíce citlivé tromboplastiny se dle dostupné literatury zdají být Neoplastin CI 
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Plus ® (Diagnostica Stago, Asnieres-sur-Seine, Francie) a RecombiPlasTin ® 

(Instrumentation Laboratory, Bedford, MA, USA), přičemž nejméně citlivý  

je Innovin ® (Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL, USA).  

PT nemusí být vždy citlivý na nižší koncentrace rivaroxabanu a účinek 

rivaroxabanu na test PT bývá krátkodobý, největší v době maximálního účinku xabanu, 

tj. v peaku. PT však může být někdy vhodný pro rychlý kvalitativní důkaz přítomnosti 

vysoké koncentrace rivaroxabanu v plazmě pacienta. Pro stanovení antikoagulačního 

účinku xabanů se doporučuje udávat výsledky pouze v sekundách nebo v PT-R (4), (19). 

V lidské plazmě obohacené rivaroxabanem lze podle zahraničních zdrojů 

pozorovat účinek na PT při plazmatických koncentracích rivaroxabanu mezi 50 a 700 

ng/ml. Studie s pacienty, kteří dostávali rivaroxaban v dávce 10 mg jednou denně, 

prokázala prodloužení PT 2 hodiny po medikaci studie (maximum), ale PT již nebyl 

prodloužen o 12 hodin později (minimum). Po dávce 30 mg rivaroxabanu byl PT  

za 12 h pouze 1,2krát vyšší ve srovnání se základní hodnotou a za 24 hodin se vrátil na 

výchozí hodnotu. Nelze proto předpokládat, že pacienti bez zvýšené PT neužívají 

rivaroxaban  

tak, jak je předepsáno, nebo že u pacienta existují „nízké“ hladiny léčiva. PT test může 

být užitečný pro provádění kvalitativních měření maximálních plazmatických 

koncentrací léku (předávkování), ale nedoporučuje se pro stanovení minimálních 

plazmatických koncentrací (bezpečnost při operacích).  PT je však v nemocnicích  

i v terénu snadno dostupný test (4). 

Jednotlivé xabany ovlivňují PT v odlišném rozsahu. Edoxaban  

má podle zahraničních studií podobný vliv na PT jako rivaroxaban. Na PT je nejméně 

citlivý apixaban. Koncentrace apixabanu potřebná k vytvoření zdvojení PT  

je téměř dvojnásobná oproti koncentraci rivaroxabanu, a to i u nejcitlivějších lidských 

tromboplastinů, proto zde není téměř žádný významný nárůst PT, pokud nedochází  

k dosažení supraterapeutických plazmatických koncentrací apixabanu (4).  

V literatuře se uvádí, že měření PT některými typy lidského tromboplastinu 

mohou vykazovat lineární závislost PT na koncentraci xabanu (4), (19). 

Naše měření při použití lidského rekombinantního tromboplastinu IL 

RecombiPlasTin 2G - 0020003050: LOT N0771142 s ideálním ISI 0,99 prokázala,  
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že vždy nelze najít zcela lineární závislost mezi PT a koncentrací xabanu – nejlépe platí 

pro rivaroxaban, kde je lineární nárůst PT v závislosti na jeho plazmatické koncentraci. 

U pacientů v urgentní medicíně nemůžeme vždy zaručit normální funkci jater  

a ledvin, případně vrozený deficit některého z faktorů „vnější „hemostázy, který způsobí 

samotné prodloužení PT i bez antikoagulačního preparátu. Víme, že PT odráží  

velice citlivě stav jater a méně i ledvin, proto se lze domnívat, že xabany antikoagulaci 

orientačně zabezpečují a PT nějak navyšují (34). 

Tabulka 7: Srovnání účinku nejvýznamnějších nových perorálních antikoagulancií (zdroj: 

(35)) 

 

Pro přesné stanovení plazmatické koncentrace všech xabanů je nejvhodnější test  

anti-Xa s použitím specifických kalibrátorů pro rivaroxaban, apixaban a edoxaban.  

Je zřejmé, že pokud jsou metody kalibrované přímo na chromogenní metodu s reagencii 

anti-Xa, pak musí být závislosti plazmatických koncentrací jednotlivých xabanů lineární 

(18) , (4), (19).  

Jelikož byl test anti-Xa vyvinut pro monitoraci LMWH a heparinů pomocí 

inhibice FXa, tak je při použití kalibrátorů jednotlivých xabanů nejcitlivějším  

a nejspecifičtějším testem i pro všechny xabany (4).  

Rivaroxaban vyvolává koncentraci závislou na účinku v komerčně dostupných 

testech až do koncentrací 500 ng / ml, které používají hovězí FXa, ale citlivost se liší  

mezi testy. Použití lidského FXa místo bovinního FXa a další modifikace poskytují 

lineární odpověď na rivaroxaban až do 1 000 ng / ml. Kalibrační křivky pro LMWH  

by neměly být použity k vyhodnocení výsledků testu. Místo toho by měla  

být konstruována křivka anti-FXa aktivity s použitím vzorků obohacených různými 

známými koncentracemi přímého inhibitoru FXa, tj. přímo kalibrátory jednotlivých 

xabanů (4).  
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Nedávné studie naznačují, že komerčně dostupné chromogenní testy FXa mohou 

být užitečné pro kvantitativní stanovení rivaroxabanu za předpokladu, že se vytvoří 

standardní křivka pro anti-Xa změřená se známými množstvími rivaroxabanu získanými 

naředěním kalibrátoru normální plazmou. Při použití kalibrátoru a kontrol rivaroxabanu 

lze plazmatické koncentrace rivaroxabanu spolehlivě vyhodnotit u koncentrací 

 v rozmezí od 20 do 660 ng / ml. (4). 

PT-R se podle našich dostupných dat pro stanovení účinku xabanů příliš nehodí, 

nejlépe vychází data pro rivaroxaban (korelační koeficient 0,9120). Naše naměřená data 

se pohybují od koncentrace léčiva 0 µg/l do 460,3. Test anti-Xa se pro stanovení xabanů 

ukázal jako dostatečně citlivý a PT lze použít orientačně pro stanovení antikoagulačního 

účinku rivaroxabanu při předávkování. 

Tab.č.14 ukazuje, jak se spolu s užíváním DOAC mohou obecně měnit výsledky  

u laboratorního hemokoagulačního screeningu:  

Tabulka 8: Ovlivnění výsledků základních koagulačních testů (zdroj :37) 

DOAC – Direct Oral 

AntiCoagulants 

  

APTT PT 

 

Fbg 

(IL) 

AT FVIII 
Anti-

Xa 
TT D-D 

 Rivaroxaban           

(Xarelto) 

↑↑ ↑↑ - ↑ ↓ ↑↑↑ - - 

 Dabigatran (Pradaxa) – 

DTT alias „Hemoclot“ 
↑↑↑ ↑ ↓↓↓ - ↓↓ - ↑↑↑ - 

 Apixaban (Eliquis), 

Edoxaban (Lixiana) 
↑ ↑ - ↑↑↑↑ ↓ ↑↑↑ - - 

 

Samotné testy anti-Xa jsou v laboratoři pro xabany orientačně použitelné, odráží 

stav antikoagulace. 
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Lze z nich vyčíst, zda je pacient antikoagulován xabany zbytkově nebo,  

zda je pacient nějak účinně antikoagulován, což určují hodnoty anti-Xa nad 0,4 kIU/l.  

Pokud u pacienta naměříme hodnoty pod 0,4 kIU/l, je většinou možné provádět 

invazivní výkon bez zvýšeného velkého rizika krvácení (36).  
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7 ZÁVĚR 

Stejně jako při uvedení warfarinu, tak i při postupném zavádění DOAC začíná být 

laboratorní monitoring nezbytností, i když ne v takovém rozsahu a častosti  

jako u kumarinů. V této práci se pokusila přiblížit, jaký je vliv xabanů na základní testy 

PT a anti-Xa. 

Cílem této práce bylo najít vztah mezi plazmatickými koncentracemi xabanů 

(rivaroxaban, apixaban a edoxaban) kalibrovanými na test anti-Xa a nejrozšířenějším 

hemokoagulačním screeningovým měřením-protrombinovým testem (PT-Ratio)  

za použití lidského rekombinantního tromboplastinu, tyto vztahy zpracovat graficky  

a odvodit možná pravidla.  

V teoretické části jsem se zabývala jednotlivými xabany a zmínila  

jsem též i dabigatran, který nepatří mezi xabany, ale byl prvním antikoagulanciem  

ze skupiny DOAC, hemostázou a problematikou trombofilie a hyperkoagulace versus 

krvácení, jelikož antikoagulační léčba sebou přináší zvýšené riziko krvácení. 

V praktické části jsem shrnula jednotlivá stanovení, aktivita anti-Xa byla naměřena  

na ACL TOP500 CTS, ve vzorku plazmy obsahující citrát sodný. Aktivita anti-Xa  

a PT-R byla naměřena pomocí soupravy Liquid Anti-Xa a RecombiPlasTin 2G. 

V kapitole výsledky jsem zaznamenala jednotlivá data, aktivita anti-Xa byla 

naměřena na 74 vzorcích pacientů (25 vzorků pacientů užívajících apixaban, 42 vzorků 

pacientů užívajících rivaroxaban a 7 vzorků obsahujících edoxaban) a PT-R na 75 

vzorcích pacientů (21 užívajících apixaban, 37 užívajících rivaroxaban a 17 vzorků 

obsahujících edoxaban). 

 

Výsledkem lze říci, že PT-R vykazuje lineární závislost na koncentraci 

rivaroxabanu a lze jej použít pro orientační kvalitativní stanovení antikoagulačního 

účinku léčiva. PT-R se pro zhodnocení antikoagulačního účinku apixabanu a edoxabanu 

nehodí pro svůj malý nárůst. Navíc pro edoxaban nemáme dostatečný soubor pacientů. 

Z našich dostupných dat vykazuje aktivita anti-Xa lineární regresi v závislosti  

na koncentraci všech xabanů. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Adenosindisfosfát (dále V jen ADP) 

Adenosinmonofosfát (dále jen AMP) 

Adenosintrifosfát (dále jen ATP) 

Aktivovaný Antihemofilický faktor A (dále jen FVIIIa) 

Aktivovaný faktor stabilizující fibrin (dále jen FXIIIa) 

Aktivovaný Christmasův faktor neboli aktivovaný antihemofilický faktor B (dále jen 

FIXa) 

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (dále jen APTT) 

Aktivovaný Proakcelerin (dále jen FVa) 

Aktivovaný Prokonvertin (dále jen dále jen FVIIa) 

Aktivovaný Stuart-Prowerové faktor (dále jen FXa) 

Akutní koronární syndrom (dál jen AKS) 

Alaninaminotransferáza (dále jen ALT) 

Antihemofilický faktor A (dále jen FVIII) 

Antihemofilický faktor C, plasmatický předchůdce tromboplastinu (dále jen FXI) 

Antitrombin (dále jen AT) 

Aspartátaminotransferáza (dále jen AST) 

Centrální nervový systém (dále jen CNS)  

Cévní mozková příhoda (dále jen CMP) 

C-reaktivní protein (dále jen CRP) 
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Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP) 

Diabetes Mellitus (dále jen DM) 

Dilutovaný trombinový test (dále jen dTT) 

Diseminovaná intravaskulární koagulace (dále jen DIC) 

Ekarinový test (dále jen ECT) 

Fibrin (dále jen FIa) 

Fibrinogen (dále jen FI) 

Food and Drug Administration, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (dále jen FDA) 

Gastrointestinální trakt (dále jen GIT) 

Glomerulární filtrace (dále jen GF)  

Hagemanův faktor (dále jen FXII) 

Heparinem indukovaná trombocytopenie (dále jen HIT) 

Hluboká žilní trombóza (dále jen HŽT) 

Christmasův faktor, antihemofilický faktor B (dále jen FIX) 

Infarkt myokardu (dále jen IM) 

Inhibitor tkáňového faktoru, Tissue factor pathway inhibitor (dále jen TFPI) 

Laboratorní informační systém (dále jen LIS) 

Laboratorní příručka (dále jen LP) 

Mezinárodní index citlivosti, International Senzitivity Index (dále jen ISI) 

Mezinárodní normalizovaný poměr, International Normalized Ratio (dále jen INR) 

Nemocniční informační systém (dále jen NIS) 
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Nevalvulární fibrilace síní (dále jen NVFS nebo FIS) 

Nízkomolekulární heparin, Low Molecular Weight Heparin (dále jen LMWH) 

Nová perorální antikoagulancia, New Oral Anticoagulants, Non Warfarin 

Anticoagulants (dále jen NOAC) 

Oddělení hematologie a krevní transfuze (dále jen OHKT) 

Plazma chudá na destičky, Platelet-Poor Plasma (dále jen PPP) 

Plazmatický předchůdce tromboplastinu (dále jen FXI) 

Plicní embolie (dále jen PE)  

Přímá perorální antikoagulancia, Direct Oral Anticoagulants (dále jen DOAC) 

Proakcelerin (dále jen FV) 

Prokonvertin, stabilní faktor (dále jen FVII) 

Protrombin (dále jen FII) 

Potrombotický syndrom (dále jen PTS) 

Prombinový čas, Quickův test, (dále jen PT) 

Protrombinový čas Ratio (dále jen PT-R) 

Souhrn údajů o léčivém přípravku, Summary of Product Characteristics (dále jen SPC) 

Správná laboratorní praxe (dále jen SLP) 

Stuart-Prowerové faktor (dále jen FX) 

Světová zdravotnická organizace, World Health Organisation (dále jen WHO) 

Totální endoprotéza (dále jen TEP) 

Tkáňový aktivátor plazminogenu (dále jen t-PA) 

Tkáňový faktor, Tkáňový tromboplastin (dále jen FIII) 
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Tranzitorní ischemická ataka (dále jen TIA) 

Trombin (dále jen FIIa) 

Trombinem aktivovaný inhibitor fibrinolýzy, thrombin activatable fibrinolysis inhibitor 

(dále jen TAFI) 

Trombinový čas (dále jen TT) 

Tromboembolická nemoc (dále jen TEN) 

Urokináza (dále jen u-Pa) 

Ústřední vojenská nemocnice (dále jen ÚVN) 

Von Willebrandův faktor (dále jen vWF) 

Vysoce výkonná kapalinová chromatografie, High-performance liquid chromatography 

(dále jen HPLC) 
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