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Souhrn
Goldemund D, Mikulík R, Reif M. Antiagregancia a antikoagulancia v prevenci a léčbě cévních mozkových příhod.
Remedia 2007; 17: 101–104.
Cílem antiagregační a antikoagulační terapie je dosažení účinné prevence recidivy mozkového infarktu nebo tranzitorní ischemické ataky. Text
se zaměřuje především na recentní poznatky o duální antiagregační terapii a na indikace k antikoagulační terapii. Antikoagulační terapie
(warfarinem) je doporučována u pacientů s kardioembolickým iktem. U pacientů s nekardioembolickým iktem upřednostňujeme léčbu antiagregační. Jako výhodná se ukázala kombinace kyseliny acetylsalicylové a dipyridamolu ve srovnání s podáváním kyseliny acetylsalicylové
samotné.
Klíčová slova: mozkový infarkt – tranzitorní ischemická ataka – duální antiagregační terapie – antikoagulační terapie.

Summary
Goldemund D, Mikulík R, Reif M. Antiplatelet and anticoagulant agents in the prevention and treatment of cerebrovascular accidents.
Remedia 2007; 17: 101–104.
The objective of the antiplatelet and anticoagulant therapy is to achieve effective prevention of recurrent cerebral infarction or transitory ischemic attack. Focus is mainly on the recent knowledge of dual antiplatelet therapy and on indications for anticoagulant
therapy. The anticoagulant therapy (warfarin) is recommended in patients with cardioembolic stroke. The antiplatelet therapy is given
preference in non-cardioembolic stroke. Combination of acetylsalicylic acid with dipyridamole has proven superior to acetylsalicylic
acid alone.
Key words: cerebral infarction – transitory ischemic attack – dual antiplatelet therapy –anticoagulation therapy.

Úvod
Ischemické cévní mozkové pﬁíhody
(CMP) jsou onemocnûním s vysokou incidencí, dle údajÛ databáze IKTA byla v roce
2000 incidence mozkového infarktu (MI)
ãi tranzitorní ischemické ataky (TIA) v âR
250 pﬁípadÛ na 100 000 obyvatel.
Pacient po tranzitorní ischemické atace (TIA) je v následujících 90 dnech ohroÏen aÏ 10% rizikem recidivy ischemické
CMP, pﬁiãemÏ polovina recidiv vznikne
v prvních dvou dnech [1]. Pacienti s mozkov˘m infarktem mají 90denní riziko recidivy aÏ 7,4 % a v prÛbûhu 5 let je toto
riziko udáváno v rozmezí 20–40 % [2, 3].
Antiagregancia se uplatÀují v sekundární prevenci iktÛ arteriálního pÛvodu,
antikoagulancia v pﬁípadû iktÛ kardioembolick˘ch, event. pﬁi disekci tepny, pﬁi
hyperkoagulaãních stavech a pﬁi trombóze splavÛ.

Antiagregaãní terapie
v sekundární prevenci
mozkového infarktu
Dlouhodob˘m pÛsobením rizikov˘ch
faktorÛ dochází k patologick˘m zmûnám
stûny mozkov˘ch tepen, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je aterosklerotické (AS) postiÏení. Eroze ãi ruptura AS plátu stimulují
krevní destiãky k agregaci s tvorbou trombu (aterotrombóza). Tromby mohou vést
k uzávûru tepny nebo b˘t zdrojem embolizace do periferních vûtví. Proto hlavním
tûÏi‰tûm antiagregaãní terapie jsou ikty
arteriálního pÛvodu.
Léãba kyselinou acetylsalicylovou (ASA)
vede k roãní absolutní redukci rizika recidivy
mozkového infarktu/úmrtí asi o 1–2 % [4]. Je
tedy potﬁeba léãit 100 pacientÛ pomocí ASA,
abychom zabránili jedné pﬁíhodû navíc oproti placebu (tento parametr oznaãujeme jako
„number needed to treat“ – NNT). Podává-

ní tiklopidinu vedlo ve studii TASS (Ticlopidin Aspirin Stroke Study) k redukci absolutního rizika fatálního i nefatálního infarktu
oproti ASA o 2,6 % (11,2 % vs. 13,8 %).
PrÛmûrná doba sledování ãinila 2,3 roku,
NNT/rok bylo 90 [5]. Klopidogrel (v dávce
75 mg dennû) byl poprvé testován proti
ASA (325 mg dennû) ve studii CAPRIE
(Clopidogrel versus Aspirin in Patient at
Risk of Ischemic Events). Absolutní roãní
riziko vzniku mozkového infarktu bylo ve
srovnání s terapií ASA sníÏeno o 0,5 %,
NNT/rok je dle této studie 220. Efekt podávání klopidogrelu byl vy‰‰í u pacientÛ
s pﬁídatn˘mi vaskulárními rizikov˘mi faktory – diabetem, pﬁedchozím akutním mozkov˘m ãi srdeãním infarktem [6].
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe úãinnost
jednotliv˘ch léãiv není v monoterapii vysoká. Logick˘m postupem ve snaze dosáhnout lep‰ích v˘sledkÛ je kromû pouÏití
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nov˘ch antiagregaãních léãiv i vzájemná
kombinace tûch, jeÏ v souãasnosti pouÏíváme. Na v˘sledky studií s nov˘mi látkami bude tﬁeba poãkat je‰tû nûkolik rokÛ
(napﬁ. studie PERFORM srovnávající úãinnost terutrobanu oproti ASA). Z nedávno
publikovan˘ch studií MATCH, CHARISMA
a ESPRIT nicménû máme nové údaje
o úãinnosti i neÏádoucích úãincích kombinace ASA s dipyridamolem (DP) a ASA
s klopidogrelem. V˘sledky tûchto studií
budou zmínûny v následující ãásti textu.
Duální antiagregační terapie
kyselinou acetylsalicylovou
a dipyridamolem
Vy‰‰í úãinnost kombinace DP/ASA
oproti ASA samotné ukázala studie ESPS 2
(The European Stroke Prevention Study)
publikovaná v roce 1996 [7]. Z v˘sledkÛ
24mûsíãního sledování 6602 pacientÛ
vypl˘vá, Ïe DP i ASA samotné jsou signifikantnû úãinnûj‰í neÏ placebo a kombinace ASA/DP je úãinnûj‰í neÏ ASA ãi DP
samotné. Absolutní roãní redukce rizika
ASA/DP oproti ASA je 1,5 % a NNT 66.
V praxi to znamená, Ïe musíme pﬁevést
66 pacientÛ z léãby ASA na léãbu kombinací ASA/DP, abychom roãnû zabránili
jedné cévní pﬁíhodû navíc. ASA, DP nebo
ASA/DP byly stejnû úãinné u pacientÛ
s postiÏením jak velk˘ch, tak mal˘ch te-

pen (lakunárních infarktÛ) [8]. Efekt kombinace ASA/DP oproti samotné ASA byl
vy‰‰í u vysoce rizikov˘ch pacientÛ [9].
Definitivní dÛkaz prospûchu této duální terapie pﬁinesla nezávislá studie ESPRIT
(European/Australasian Stroke Prevention
in Reversible Ischaemia Trial), která byla
ukonãena v roce 2005. Studie srovnávala
efekt ASA proti ASA/DP u pacientÛ s TIA
ãi s mal˘m mozkov˘m infarktem v pﬁedchozích 6 mûsících. Zaﬁazeno bylo 2739
pacientÛ s prÛmûrnou dobou sledování
3,5 roku. V˘skyt vaskulárního úmrtí, nefatálního infarktu mozkového i srdeãního
byl 13 % ve skupinû léãené ASA/DP oproti 16 % ve skupinû léãené ASA samotnou
s redukcí absolutního rizika o 3 % ve prospûch duální terapie. Roãní absolutní
redukce rizika ãinila tedy 1 % a roãní NNT
104 [10]. Bezpeãnostní profil ASA/DP byl
obdobn˘ jako ve studii ESPS 2.
Studie ESPRIT tak potvrzuje v˘sledky
studie ESPS 2. Metaanal˘za v‰ech studií
s DP, která zahrnuje i studii ESPRIT, prokazuje signifikantnû vy‰‰í úãinnost duální
terapie ASA/DP oproti ASA samotné (viz
graf 1).
Data ze studií (ESPS 2, PISA) ani z metaanal˘z neprokázala v pﬁípadû uÏívání dipyridamolu signifikantnû vy‰‰í riziko kardiálních pﬁíhod (angina pectoris, infarkt
myokardu) [11, 12]. Ve studii ESPRIT byla

Graf 1 Výsledky metaanalýzy studií s dipyridamolem; podle [10] – Halkes, 2006.
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incidence srdeãního infarktu nebo úmrtí
v dÛsledku srdeãního onemocnûní 3,2 %
u pacientÛ léãen˘ch duální terapií oproti
4,4 % u pacientÛ léãen˘ch samotnou ASA.
UÏívání duální terapie je tedy u pacientÛ
s ICHS povaÏováno za bezpeãné.
Na základû v˘sledkÛ studií ESPS 2
a ESPRIT se domníváme, Ïe iniciální terapií u v‰ech pacientÛ po prodûlané TIA nebo
mozkovém infarktu bez závaÏnûj‰ího neurologického deficitu (skóre mRS ≤ 3) by
mûla b˘t kombinace ASA a dipyridamolu.
Kromû dÛvodÛ medicínsk˘ch jsou zde
dÛvody ekonomické, protoÏe podle dosavadních anal˘z léãba samotnou ASA oproti duální terapii nevede ke sníÏení celkov˘ch
finanãních nákladÛ [13].
Duální antiagregační terapie
kyselinou acetylsalicylovou
a klopidogrelem
Poprvé byla kombinace ASA/klopidogrel testována v kardiologii ve studii CURE
(Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent
Recurrent Events). Ta prokázala vy‰‰í úãinnost této kombinace oproti monoterapii
v prevenci závaÏn˘ch ischemick˘ch pﬁíhod
u pacientÛ s nestabilní anginou pectoris
nebo non-Q infarktem myokardu.
Studie MATCH (Management of ATherothrombosis with Clopidogrel in High-risk
patients with recent TIA or ischemic stro-
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Antikoagulaãní terapie
v sekundární prevenci
mozkového infarktu
Hlavní indikací k antikoagulaãní terapii
je prevence recidivy kardioembolického
iktu. Této problematice bude vûnována velká ãást následujícího textu. Na závûr budou
uvedeny v˘sledky studií testujících antikoagulancia v léãbû pacientÛ s pﬁíhodami
arteriálního pÛvodu a krátce zmínûna bude
i problematika antikoagulaãní terapie
v akutní terapii mozkov˘ch pﬁíhod.
V souãasnosti nejuÏívanûj‰ím perorálním antikoagulanciem je kumarinov˘ derivát warfarin. Warfarin interferuje s metabolismem vitaminu K, jehoÏ redukovaná
forma je nezbytná pro karboxylaci vitamin
K-dependentních koagulaãních faktorÛ
(II, VII, IX, X). Kromû toho sniÏuje karboxylaci i dal‰ích proteinÛ, jako je protein C a S.

Jeho biologická dostupnost je asi 95 %,
vrchol plazmatické koncentrace je dosaÏen kolem 90. minuty po podání a má
poloãas 36–42 hodin [16]. Pﬁi uÏívání warfarinu je nutná pﬁísná monitorace koagulaãních parametrÛ (INR, QuickÛv test),
neboÈ efekt dávky je rozdíln˘ v dÛsledku
individuálních farmakokinetick˘ch i farmakodynamick˘ch faktorÛ. Metabolismus
warfarinu je zprostﬁedkován cytochromem
P-450, existuje ﬁada lékov˘ch i potravinov˘ch interakcí. Antidotem pﬁi pﬁedávkování je vitamin K a koncentráty koagulaãních
faktorÛ (mraÏená plazma, protrombinov˘
komplex), dávky i zpÛsob podání se odvíjejí od aktuálního INR i pﬁípadn˘ch krváciv˘ch projevÛ.
Nov˘m antikoagulanciem je pﬁím˘ inhibitor trombinu ximelagatran. Jeho v˘hodou
je farmakokinetika nezávislá na cytochromu P-450 a mal˘ potenciál potravinov˘ch
a lékov˘ch interakcí. Na rozdíl od warfarinu není nutné monitorovat koagulaãní parametry. Jeho efekt byl testován oproti warfarinu u pacientÛ s INR 2–3 ve studiích
SPORTIF III a SPORTIF V (Stroke Prevention Using the Oral Direct Thrombin Inhibitor Ximelagatran in Patients With Atrial
Fibrillation) u vysoce rizikov˘ch pacientÛ s fibrilací síní. V obou studiích dosáhl
ximelagatran v dávce 36 mg 2krát dennû obdobného efektu jako warfarin, a to
s men‰ím poãtem hemoragick˘ch komplikací (31,7 % vs. 38,7 %) [17]. Pro riziko
závaÏného postiÏení jater, ke kterému
mÛÏe dojít i po ukonãení terapie (referováno ve studii EXTEND), byl v únoru 2006
ximelagatran staÏen z trhu. Aktuálnû probíhají testy s chemicky pozmûnûnou substancí, která není hepatotoxická.
Perorální antikoagulancia
a kardioembolický iktus
Embolizace do mozkové cirkulace ze
srdce je pﬁíãinou asi 20–30 % mozkov˘ch
infarktÛ [18]. Pﬁehled srdeãních poruch
asociovan˘ch s mozkovou embolizací je
uveden v tab. 1. Nejãastûji k embolizaci
dochází na podkladû nonvalvulární fibrilace síní (NVAF), ischemické choroby srdeãní, nerevmatick˘ch a revmatick˘ch chlopenních vad [19].
Fibrilace síní
Prevalence fibrilace síní se zvy‰uje
s vûkem (2 % v bûÏné populaci, 5 %
v populaci star‰ích 65 let a 10 % u lidí
star‰ích 75 let). Rozli‰ujeme izolovanou
(„lone“) fibrilaci síní, nerevmatickou fibrilaci síní (NVAF) a fibrilaci síní asociovanou s revmatickou vadou. Izolovaná fibrilace síní („lone“ AF) je definována jako
AF bez detekovatelného srdeãního onemocnûní.
Mezi pacienty s fibrilací síní je prÛmûrné riziko vzniku iktu asi 5 % roãnû. Riziko

Tab. 1 NEJâASTùJ·Í SRDEâNÍ
PORUCHY ASOCIOVANÉ
S MOZKOVOU EMBOLIZACÍ
arytmie
fibrilace síní
sick sinus syndrom (brady-tachy syndrom)
chlopenní onemocnění
revmatická léze mitrální a aortální chlopnû
kalcifikace aortální a mitrální chlopnû
náhrada chlopnû
bakteriální endokarditida
nonbakteriální endokarditida
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ke) prokázala u vysoce rizikov˘ch pacientÛ po mozkovém infarktu ãi TIA, Ïe léãba
kombinací ASA/klopidogrel nesignifikantnû sníÏila incidenci mozkového infarktu,
infarktu myokardu ãi vaskulární smrti o 1 %
(15,7 vs. 16,7 %) oproti léãbû klopidogrelem samotn˘m. Tento pozitivní trend byl
ale zcela neutralizován skuteãností, Ïe
duální terapie signifikantnû zvy‰ovala
riziko v˘skytu Ïivot ohroÏujících krvácení
o 1,3 % (dvojnásobnû ve srovnání se
samotn˘m klopidogrelem) [14].
Studie CHARISMA (Clopidogrel for High
Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management and Avoidance) publikovaná na jaﬁe 2006 zahrnovala pacienty
s víceãetn˘mi rizikov˘mi faktory (asymptomatické) nebo s prokázanou ICHS, CMP ãi
s postiÏením periferních tepen (symptomatické) a randomizovala je k uÏívání kombinace ASA/klopidogrel proti samotné ASA.
Studie neprokázala signifikantnû vy‰‰í úãinnost duální terapie v redukci v˘skytu srdeãního ãi mozkového infarktu a úmrtí z kardiovaskulárních pﬁíãin (6,8 % vs. 7,3 %).
Subanal˘za ukázala hraniãní prospûch
u pacientÛ symptomatick˘ch, nicménû tato
skuteãnost musí b˘t potvrzena [15].
Úãinnost a bezpeãnost kombinace
ASA/klopidogrel versus ASA testují v souãasnosti dal‰í studie, jako napﬁ. FASTER
(Fast Assessment of Stroke and TIA to prevent Early Recurrence), ATARI (Antithrombotic Therapy in Acute Recovered cerebral Ischaemia) a ARCH (Aortic arch Related
Cerebral Hazard). Zdali je duální terapie
ASA/DP úãinnûj‰í neÏ léãba klopidogrelem samotn˘m, je pﬁedmûtem probíhající
studie PROFESS (Prevention Regimen For
Effectively avoiding Second Strokes).
V souãasnosti na základû v˘sledkÛ studií MATCH a CHARISMA není dlouhodobá
duální terapie kombinací ASA/klopidogrel
u pacientÛ s rizikov˘mi faktory CMP nebo
po probûhlé CMP indikována.

myxomatózní degenerace chlopní
intrakardiální léze
kardiální tumory (myxom, rhabdomyomy)
tromby
„spontánní echo-kontrast“
poruchy myokardu
infarkt myokardu
lokální hypokineze ãi akineze
aneuryzma
dilataãní kardiomyopatie
léze septa
foramen ovale patens
defekty atriálního septa
defekty komorového septa
septální aneuryzma

Tab. 2 RIZIKOVÉ FAKTORY
HEMORAGIE P¤I
ANTIKOAGULAâNÍ TERAPII
‰patnû korigovaná hypertenze
CT známky leukoaraiózy jakoÏto projevu
onemocnûní mal˘ch tepen
excesivní antikoagulace (INR > 3,5), stejnû
tak její prediktory (kognitivní deficit,
nedostateãná monitorace léãby, alkoholismus
s postiÏením jater)
tendence k pádÛm (epilepsie, synkopy,
motorick˘ deficit)
vûk (zvy‰uje incidenci v‰ech v˘‰e uveden˘ch
faktorÛ)

závisí na pﬁíãinû arytmie (asociované kardiální onemocnûní) a pﬁítomnosti dal‰ích
rizikov˘ch faktorÛ. Kumulativnû vzrÛstá se
zvy‰ujícím se vûkem, pﬁedchozími atakami
TIA ãi iktem (na 15–20 %!), hypertenzí, diabetem, poruchou funkce levé komory
a zvût‰enou levou síní. Naopak mladí pa-
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Tab. 3 STRATIFIKACE RIZIKA A PREVENCE IKTU (PRIMÁRNÍ I SEKUNDÁRNÍ)
U FIBRILACE SÍNÍ
vysoké riziko (6–20 % roãnû)
vûk > 65 let a hypertenze ãi diabetes
pﬁedchozí TIA ãi iktus
nedávn˘ infarkt myokardu
porucha funkce levé komory dle echokardiografického vy‰etﬁení
trombus ãi kontrast v levé síni dle jícnové echokardiografie

warfarin (INR 2–3)

stﬁední riziko (2–5 % roãnû)
vûk do 65 let a hypertenze ãi diabetes
vûk > 65 let bez dal‰ích rizikov˘ch faktorÛ

warfarin (INR 2–3)
v pﬁípadû kontraindikace
ASA 300 mg/den

nízké riziko (< 1 % roãnû)
vûk do 65 let bez dal‰ích rizikov˘ch faktorÛ

ASA 300 mg/den

PARAMETR STUDIE

WARFARIN

ASA

poãet randomizovan˘ch pacientÛ

536

532

primární v˘stupní kritérium (úmrtí z vaskulárních pﬁíãin,
nefatální iktus ãi IM, nefatální závaÏné krvácení)

99 (19 %)

98 (18 %)

závaÏné krvácení

45

18

fatální krvácení

11

4

v‰echny závaÏné ischemické pﬁíhody – úmrtí
z vaskulárních pﬁíãin, nefatální iktus a nefatální IM

62

84

Graf 2 Výsledky studie ESPRIT; podle [35] – Algra, 2007.

cienti (< 60 let) s NVAF a paroxysmální AF
mají riziko iktu nízké (< 1 % roãnû).
V pûti studiích vûnovan˘ch primární prevenci bylo prokázáno, Ïe u pacientÛ s chronickou AF sníÏí warfarin riziko iktu asi o dvû
tﬁetiny z pﬁibliÏnû 4,5 % na 1,4 % roãnû
s mírnû vy‰‰ím rizikem intrakraniální hemoragické pﬁíhody (warfarin 0,2–0,4 %, kontrola 0,1 % roãnû) [20]. To znamená, Ïe
warfarin zabrání 30 ischemick˘m iktÛm
u 1000 pacientÛ s AF roãnû (kyselina acetylsalicylová zabrání 15 iktÛm) a souãasnû dojde k nejménû dvûma závaÏn˘m
hemoragick˘m mozkov˘m pﬁíhodám, a to
i navzdory dÛslednému v˘bûru vhodn˘ch
pacientÛ. Riziko hemoragií pﬁi antikoagulaãní terapii je zvy‰ováno závaÏnou komor-

72

biditou a ‰patnû kontrolovanou hypertenzí a nadmûrnou antikoagulací (tab. 2).
Vy‰‰í úãinnost warfarinu oproti ASA
v rámci sekundární prevence po probûhlém
iktu ãi TIA pﬁi AF byla prokázána ve studii
EAFT (European Atrial Fibrilation Trial) [21].
U pacientÛ s AF je tedy v rámci sekundární prevence indikována antikoagulaãní
terapie s cílov˘m INR 2,0–3,0 (tﬁída I, úroveÀ dÛkazÛ A) [21, 22].
V rámci primární prevence je antikoagulaãní terapie zvaÏována dle individuálního rizika. U pacientÛ s nízk˘m rizikem (vûk
< 65 let, absence dal‰ích rizikov˘ch faktorÛ) postaãí ASA v dávce 300 mg dennû,
u pacientÛ se stﬁedním a vysok˘m rizikem
podáváme warfarin s cílov˘m INR 2–3.
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V pﬁípadû kontraindikace antikoagulaãní
terapie podáváme ASA v dávce 300
mg dennû (tab. 3).
Antikoagulaãní terapie vedoucí k hodnotám INR < 2 je neúãinná, studie SPAF
III (Stroke Prevention in Atrial Fibrillation)
také neprokázala vy‰‰í úãinnost nízkodávkovaného warfarinu (INR 1,2–1,5)
v kombinaci s ASA oproti samotnému warfarinu s cílov˘m INR 2–3 [23].
Otázkou, která není zcela uspokojivû
vyﬁe‰ena, je naãasování antikoagulaãní
terapie po probûhlém iktu u pacientÛ s AF.
Je nutno vycházet z míry rizika recidivy
tromboembolické pﬁíhody na stranû jedné
a rizika hemoragické transformace malacie na stranû druhé. Riziko ãasné recidivy
není tak vysoké, jak se pÛvodnû pﬁedpokládalo. Dle studií IST, TOAST a FISS se
2t˘denní riziko recidivy pohybuje mezi
1–4,7 % [24, 25]. Riziko hemoragické
transformace je asi 1–2 %, coÏ je signifikantnû vy‰‰í neÏ v pﬁípadû antiagregaãní
terapie [24, 26]. Riziko je navíc vy‰‰í v prvních 14 dnech po pﬁíhodû, u rozsáhlej‰ích
infarktÛ s tûÏk˘m deficitem a u pacientÛ
s nekontrolovanou hypertenzí [27]. BûÏnû
proto terapii zahajujeme antiagregancii
(v pﬁípadû trombol˘zy s odstupem 24 hodin,
jinak ihned), ãasto v kombinaci s malou dávkou nízkomolekulárního heparinu jakoÏto
prevencí hluboké Ïilní trombózy (miniheparinizace). Warfarinizaci pak zahajujeme
v závislosti na v˘‰e uveden˘ch faktorech
mezi 3.–14. dnem po pﬁíhodû.
Ostatní kardioembolické příčiny
• Nejvy‰‰í riziko kardioembolizace je
u mechanických chlopní, INR zde proto udrÏujeme v rozmezí 2,5–3,5. Pokud
pﬁi této terapii dojde k iktu ãi systémové
embolizaci, je moÏno pﬁidat 75–100
mg ASA dennû (tﬁída IIa, úroveÀ dÛkazÛ
B) [22].
• U pacientÛ s aortální chlopenní vadou
s normální velikostí levé sínû a sinusov˘m rytmem je riziko kardioembolizace
mírné a lze ponechat antiagregaãní terapii (tﬁída IIb, úroveÀ dÛkazÛ C) [22]. Riziko se zvy‰uje v pﬁípadû souãasné AF
nebo roz‰íﬁení levé sínû a v tom pﬁípadû
je indikována antikoagulace s cílov˘m
INR 2–3.
• U pacientÛ s revmatickou mitrální vadou
(aÈ uÏ s AF ãi bez ní) je indikována antikoagulaãní terapie s cílov˘m INR 2–3 (tﬁída IIa, úroveÀ dÛkazÛ C). Pokud pﬁi této
terapii dojde k embolizaci, je doporuãeno pﬁidat 75 mg ASA dennû (tﬁída IIa,
úroveÀ dÛkazÛ C) [22].
• U pacientÛ s dilatační kadiomyopatií lze
podávat jak warfarin (cílové INR 2–3), tak
antiagregancia (tﬁída IIb, úroveÀ dÛkazÛ
B) [22].
• U pacientÛ s akutním srdečním infarktem
mÛÏe aÏ ve 12 % pﬁípadÛ dojít k systé-
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Akutní antikoagulace v prevenci
časné recidivy iktu
Antikoagulancia jsou v terapii akutního
mozkového infarktu pouÏívána jiÏ déle
neÏ 50 let. Dostupná data v‰ak ukazují,
Ïe heparin a nízkomolekulární hepariny
(LMWH) v akutním stadiu buì nesniÏují
riziko ãasné recidivy iktu vÛbec (vãetnû
iktÛ kardioembolick˘ch), nebo je jejich efekt
neutralizován vy‰‰ím v˘skytem hemoragick˘ch komplikací [24, 25, 30, 31].
U pacientÛ s akutním mozkov˘m infarktem tedy není dle aktuálních doporuãení
antikoagulaãní léãba k prevenci ãasné recidivy doporuãena (tﬁída III, úroveÀ dÛkazÛ
A) [22].
Perorální antikoagulancia
a nekardioembolické ikty
Bylo uskuteãnûno nûkolik randomizovan˘ch studií, jejichÏ cílem bylo posoudit efekt
antikoagulancií u pacientÛ s aterosklerózou
velk˘ch tepen, intrakraniálními stenózami
ãi arteriolopatií.

Studie SPIRIT (The Stroke Prevention
In Reversible Ischemia Trial) byla pﬁedãasnû ukonãena pro vysoké riziko krváciv˘ch
komplikací ve skupinû pacientÛ léãen˘ch
antikoagulancii (s cílov˘m INR 3–4,5) ve
srovnání se skupinou léãenou 30 mg ASA
dennû [32].
Studie WARSS (Warfarin Aspirin Recurrent Stroke Study) srovnávala úãinnost
warfarinu s cílov˘m INR 1,4–2,8 oproti ASA
v dávce 325 mg dennû. Randomizováno
bylo 2206 pacientÛ s nekardioembolick˘m
iktem. Tato studie neprokázala vy‰‰í úãinnost warfarinu oproti ASA v prevenci recidivy iktu a úmrtí (17,8 % vs. 16 %). V˘skyt
hemoragick˘ch komplikací se v obou
skupinách signifikantnû neli‰il (2,2 %
warfarin vs. 1,5 % ASA) [33].
Ve studii WASID byla testována úãinnost warfarinu s cílov˘m INR 2–3 oproti
ASA u pacientÛ s angiograficky prokázanou
intrakraniální stenózou vût‰í neÏ 50 %.
Studie byla pﬁedãasnû ukonãena z bezpeãnostních dÛvodÛ pro velk˘ v˘skyt
krváciv˘ch komplikací ve skupinû pacientÛ léãen˘ch antikoagulancii. Primárního
v˘stupního kritéria bylo dosaÏeno v obou
vûtvích pﬁibliÏnû u 22 % pacientÛ [34].
Recentnû byly publikovány v˘sledky
ãásti studie ESPRIT (European/Australasian Stroke Prevention in Reversible
Ischaemia Trial), která srovnávala úãinnost warfarinu s INR 2–3 (n = 536) oproti
30–325 mg ASA (n = 532) v sekundární
prevenci u pacientÛ s TIA ãi mozkov˘m
infarktem s pﬁedpokládan˘m arteriálním
pÛvodem (graf 2). Primárním v˘stupním
kritériem bylo úmrtí z vaskulárních pﬁíãin,
nefatální iktus, nefatální infarkt myokardu,
závaÏné krvácivé komplikace. PrÛmûrná
doba sledování byla 4,6 roku. Primárního
v˘stupního kritéria dosáhlo 19 % pacientÛ
dostávajících antikoagulaãní terapii a 18 %
nemocn˘ch léãen˘ch ASA. Vy‰‰í úãinnost
antikoagulaãní terapie oproti ASA v prevenci
ischemick˘ch pﬁíhod (závaÏné ischemické
pﬁíhody 62 vs. 84) byla neutralizována
vy‰‰ím v˘skytem závaÏnûj‰ích krvácení
(45 vs. 18) [35].
Na základû v˘sledkÛ uveden˘ch studií
není u pacientÛ s iktem arteriálního pÛvodu antikoagulaãní terapie indikována. Podání warfarinu lze zváÏit pouze v pﬁípadû
selhání ve‰keré antiagregaãní terapie [36].

Závûr
U pacientÛ s kardioembolick˘m iktem
je plnû indikována antikoagulaãní terapie.
V pﬁípadû mechanické chlopnû je cílové INR
2,5–3,5, u ostatních srdeãních onemocnûní (fibrilace síní, chlopenní vady, dilataãní
kardiomyopatie) udrÏujeme INR v rozmezí
2–3. V pﬁípadû kontraindikace antikoagulaãní terapie podáváme antiagregancia.
U pacientÛ s nekardioembolick˘m iktem
je v sekundární prevenci preferována antiagregaãní terapie pﬁed terapií antikoagulaãní. Pokud není kontraindikována (napﬁ.
po podání trombol˘zy), antiagregancia
podáváme u akutního mozkového infarktu ihned. Iniciace podávání ASA v prvních
48 hodinách sniÏuje ãasnou mortalitu
i morbiditu (ve studii CAST nezávislost po
6 mûsících vzrostla z 36,5 % na 38,8 %)
[37]. Poslední doporuãení American Stroke & Heart Association z roku 2006 uvádí, Ïe ASA, kombinace ASA a dipyridamolu s pomal˘m uvolÀováním i klopidogrel
jsou akceptovatelnou volbou pro iniciální
terapii. Na základû recentních v˘sledkÛ
studie ESPRIT se domníváme, Ïe iniciální
terapií u v‰ech pacientÛ po prodûlané
TIA nebo mozkovém infarktu bez závaÏnûj‰ího neurologického deficitu (skóre mRS
≤ 3) by mûla b˘t kombinace ASA s dipyridamolem. U pacientÛ, kde tato kombinaãní terapie není moÏná (napﬁ. z dÛvodu
alergie, nestabilní anginy pectoris), je lékem
volby klopidogrel (v souãasnosti v‰ak není
v této indikaci hrazen poji‰Èovnami v âR).
Rutinní dlouhodobé uÏívání kombinace
ASA/klopidogrel není doporuãeno, neboÈ
nepﬁiná‰í vy‰‰í efekt v redukci rizika recidivy mozkového infarktu neÏ monoterapie,
a navíc je spojeno s vy‰‰ím rizikem intracerebrálních krvácení.
Není prokázáno, Ïe by pacienti s recidivou iktu pﬁi uÏívání ASA profitovali ze zv˘‰ení její dávky. Je proto vhodná zámûna
ASA za duální terapii ASA/dipyridamol,
event. za klopidogrel. Tento postup se v‰ak
neopírá o medicínu zaloÏenou na dÛkazech, neboÈ Ïádné z tûchto léãiv (v monoterapii ãi v kombinaci) nebylo testováno
v sekundární prevenci u pacientÛ, kteﬁí prodûlali TIA nebo mozkov˘ infarkt bûhem uÏívání ASA. V pﬁípadû selhání ve‰keré antiagregaãní terapie lze zváÏit podání warfarinu
i v pﬁípadû arteriálního pÛvodu iktu.
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mové embolizaci. V pﬁípadû echokardiograficky prokázaného trombu v levé
komoﬁe je indikována antikoagulaãní
terapie s cílov˘m INR 2–3 po dobu 3 mûsícÛ aÏ 1 roku (tﬁída IIa, úroveÀ dÛkazÛ
B). Pﬁi souãasné ischemické chorobû
srdeãní podáváme souãasnû ASA do
dávky 162 mg dennû (tﬁída IIa, úroveÀ
dÛkazÛ A) [22].
• Dal‰í moÏnou pﬁíãinou kardioembolizace je paradoxní embolizace při perzistujícím foramen ovale (PFO). Diskutována je skuteãná klinická v˘znamnost
tohoto defektu. Konzervativní postup je
identick˘ se sekundární prevencí nekardiogenních iktÛ. Nebyla prokázána vy‰‰í úãinnost antikoagulaãní terapie oproti terapii antiagregaãní, pﬁiãemÏ ASA je
statisticky signifikantnû bezpeãnûj‰í z hlediska v˘skytu hemoragick˘ch komplikací léãby [28]. Jako bezpeãná metoda se
ukazuje endovaskulární uzávûr PFO
pomocí okludéru. Ten je v USA schválen
FDA (Food and Drug Association) k pouÏití u pacientÛ s recidivujícím kryptogenním ischemick˘m iktem zpÛsoben˘m
pravdûpodobnou paradoxní embolizací
pﬁes PFO, a to v pﬁípadech, kde selhala
medikamentózní terapie [29].
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