
V    enózny tromboembolizmus 
(VTE), ktorý zahŕňa hlbokú 

žilovú trombózu (HŽT), ako aj 
pľúcnu embolizáciu (PE), je jed-
nou z hlavných príčin úmrtia  
u pacientov s malignitou.(1,2)  
Manažment liečby VTE asociova-
ného s onkologickým ochorením 
nie je optimálny. Pokroky a nové 
terapeutické možnosti môžu 
zvýšiť prežívanie a kvalitu života 
týchto pacientov. Onkologický 
pacient liečený antikoagulačnou 
liečbou má v porovnaní s pa-
cientom bez malignity zvýšené 
riziko rekurentnej trombózy, ako 
aj závažného krvácania a je tiež 
vystavený riziku liekových inte-
rakcií s chemoterapeutikami.(1) 
Aj napriek obávanej antikoagu-
lačnej liečbe, riziko rekurencie 
trombózy prevyšuje riziko závaž-
ného krvácania. Doteraz v liečbe 
týchto pacientov dominovalo 
použitie nízkomolekulových he-
parínov (LMWH), hlavne daltepa-
rínu. Podľa najnovších svetových 
odporúčaní je aktuálne trendom 
použitie non-vitamín K depen-
dentných perorálnych antikoa-
gulancií (NOAK).

Z výsledkov štúdie Caravaggio 
publikovaných v roku 2020 vy-
plýva, že použitie perorálneho 
apixabánu sa javí ako ďalšia mož-
nosť liečby venózneho trom-
boembolizmu u onkologických 
pacientov. V tejto štúdii bol api-

xabán porovnateľný v účinnosti  
s nízkomolekulovým heparínom 
- dalteparínom pri sledovaní rizi-
ka rekurencie venózneho trom-
boembolizmu, naviac bez zvýše-
nia rizika závažného krvácania. 
Odporúčania svetových odbor-
ných spoločností pre trombózu 
a hemostázu, ako aj kardiologic-
kých spoločností z roku 2018 až 
2019 hovorili na základe výsled-
kov štúdií o možnosti použitia 
orálneho edoxabánu a rivaro-
xabánu v liečbe VTE aj vo vyso-
ko rizikovej skupine pacientov  
s malígnym ochorením.(3,4)  
Benefit týchto orálnych antiko-
agulancií je parciálne limitovaný 
zvýšením rizika krvácania pri ich 
použití, a to hlavne v gastrointes-
tinálnej oblasti.(2) Doteraz chýbala 
randomizovaná klinická štúdia 
potvrdzujúca túto indikáciu aj 
pre apixabán. To bolo dôvodom, 
prečo ho odborné spoločnosti 
až do konca roka 2019 nezaradili 
medzi lieky s možným podaním 
u onkologických pacientov. 

CARAVAGGIO
CARAVAGGIO je medzinárodná, 
randomizovaná investigátorom-
-iniciovaná, otvorená štúdia na 
stanovenie non-inferiority so za-
slepeným centrálnym rozhodo-
vaním o výsledkoch. Jej výsledky 
boli prezentované počas kongre-
su American College of Cardio-
logy 29. 3. 2020. Súčasne boli vý-

sledky publikované online v New 
England Journal of Medicine.(2) 

Do štúdie boli konzekutívne 
zaradení pacienti s malígnym 
ochorením a symptomatickou, 
respektíve náhodne zistenou 
proximálnou hlbokou žilovou 
trombózou (HŽT), alebo pľúc-
nou embolizáciou (PE). Pacienti 
boli randomizovane rozdelení do 
2 skupín a dostávali buď orálny 
apixabán (v dávke 10 mg dvakrát 
denne počas 7 dní a následne 5 
mg dvakrát denne) alebo subku-
tánny dalteparín (v dávke 200 IU 
na kilogram váhy jedenkrát den-
ne počas prvého mesiaca a ná-
sledne 150 IU na kilogram jeden-
krát denne). Inklúznym kritériom 
bol výskyt akéhokoľvek nádoru 
okrem bazo-celulárneho, resp. 
skvamo-celulárneho karcinómu 
kože, primárneho tumoru moz-
gu, známeho metastatického 
postihnutia mozgu, alebo akút-
nej leukémie. Do štúdie boli za-
hrnutí aj pacienti s postihnutím 
horného a dolného gastrointesti-
nálneho traktu. Aktívnu maligni-
tu malo viac ako 97% všetkých 
zaradených. 

Liečba trvala 6 mesiacov.  
Primárnym cieľovým paramet-
rom bola objektívne potvrdená 
rekurentná príhoda VTE (pro-
ximálna HŽT dolných končatín, 
HŽT horných končatín a PE) po-

čas sledovaného obdobia. Hlav-
ným parametrom bezpečnosti 
boli výskyt rizika závažného krvá-
cania (definované podľa medzi-
národnej spoločnosti pre trom-
bózu a hemostázu - ISTH) a riziko 
krvácania vedúceho k nutnosti 
chirurgickej intervencie (definí-
cia Európskej liekovej agentúry 
EMA).

CARAVAGGIO - Výsledky
Od apríla 2017 do júna 2019 bolo 
randomizovaných celkovo 1 170 
a liečených 1 155 pacientov v 119 
centrách. Primárny cieľový para-
meter účinnosti, čiže rekurencia 
VTE, sa vyskytla u 32 z 576 pacien-
tov (5,6%) v apixabánovej skupi-
ne a u 46 z 579 pacientov (7,9%)  
v dalteparínovej skupine (hazard 
ratio, 0,63; 95% konfidenčný in-
terval [CI], 0,37 až 1,07; P<0,001 pre 
non-inferioritu; P=0,09 pre supe-
rioritu).

Závažné krvácanie sa vyskytlo 
u 22 pacientov (3,8%) v apixabá-
novej skupine a u 23 pacientov 
(4.0%) v dalteparínovej skupine 
(hazard ratio, 0,82; 95% CI, 0,40 
až 1,69; P=0,60). Závažné gastro-
intestinálne krvácanie sa vyskytlo  
u 11 pacientov (1,9%) v apixabá-
novej skupine a u 10 pacientov 
(1,7%) v dalteparínovej skupine; 
respektíve závažné non-gastro-
intestinálne krvácanie sa vyskytlo  
u 11 pacientov (1,9%) a 13 pacien-

tov (2,2%). Nezaznamenali sa 
žiadne fatálne krvácania v api-
xabánovej a 2 v dalteparínovej 
skupine. Klinicky relevantné ne-
závažné krvácanie sa pozorovalo  
u 52 pacientov (9,0%) pri apixabá-
ne a u 35 pacientov (6,0%) pri dal-
teparíne (hazard ratio, 1,42; 95% 
CI, 0,88 až 2,30). 

Smrť z akejkoľvek príčiny sa vy-
skytla u 135 pacientov (23,4%) 
v apixabánovej skupine a u 153 
pacientov (26,4%) v daltepa-
rínovej skupine. Najčastejšou 
príčinou úmrtí bolo základné 
onkologické ochorenie (85,2%, 
resp. 88,2%). Ako príčina úmr-
tia bol v 4 prípadoch určený 
venózny tromboembolizmus.  
V štúdii CARAVAGGIO sa zis-
tilo, že orálny apixabán je no-
ninferiórny voči subkutánne-
mu dalteparínu v liečbe VTE  
u pacientov s malignitou a to 
bez zvýšenia rizika závažného 
krvácania.

Účinnosť apixabánu je porovna-
teľná s účinnosťou dalteparínu, 
čo podporuje dôkazy o účinnosti 
priamych orálnych antikoagulan-
cií v liečbe VTE u onkologických 
pacientov. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich výsledkov štúdií, 
kde iné non-vitamín K depen-
dentné perorálne antikoagu-
lanciá (NOAK) vykazovali zvýše-
né riziko závažného krvácania 
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Zvoľte ELIQUIS pre oboje - účinnosť aj bezpečnosť 
Eliquis je jediný inhibítor faktora Xa, ktorý u pacientov  
s NVAF preukázal oboje:
• Superioritu v redukcii CMP/ SE vs. warfarín1

• Superioritu v redukcii závažného krvácania vs. warfarín1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety, Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabánu. Charakteristika: Apixabán je silný, perorálny, reverzibilný, 
priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká, priame inhibítory faktora Xa, ATC 
kód: B01AF02. Indikácie: Prevencia venóznych tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny 
chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých 
pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievna 
mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické srdcové 
zlyhanie (NYHA trieda ≥ II). Liečba hlbokej venóznej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia rekurentnej DVT a PE u do-
spelých. Dávkovanie: Prevencia VTE (VTEp, elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu): 2,5 mg 
apixabánu perorálne dvakrát denne, začiatočná dávka sa má užiť 12 až 24 hodín po chirurgickom výkone, dĺžka liečby 32 až 38 dní 
po náhrade bedrového kĺbu a 10 až 14 dní po náhrade kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacien-
tov s NVAF: odporúčaná dávka apixabánu je 5 mg perorálne dvakrát denne. Zníženie dávky: u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma 
nasledujúcimi charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) je 
odporúčaná dávka apixabánu 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s klírensom kreatinínu 15-29 ml/min majú dostávať 
nižšiu dávku apixabánu 2,5 mg dvakrát denne. Liečba má pokračovať dlhodobo. U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min 
alebo u  pacientov podstupujúcich dialýzu sa apixabán neodporúča. Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT a PE (VTEt): 
odporúčaná dávka apixabánu na  liečbu akútnej DVT a  liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, 
po ktorých nasleduje 5 mg užívaných perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace. Odporúčaná dávka apixabánu na prevenciu 
rekurentnej DVT a PE je 2,5 mg užívaných perorálne dvakrát denne. Ak sa indikuje na prevenciu rekurentnej DVT a PE, dávka 2,5 mg 
dvakrát denne sa má začať podávať po ukončení 6-mesačnej liečby apixabánom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagu-
lantom. Zmena liečby z parenterálnych antikoagulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Tieto 
lieky sa nemajú podávať súbežne. Zmena liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: pri zmene liečby z antagonistu vitamínu 
K (VKA) na Eliquis sa má prerušiť liečba warfarínom alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať vtedy, keď je medzinárodný 
normalizovaný index (INR) < 2. Zmena liečby z Eliquisu na liečbu VKA: pri zmene liečby z Eliquisu na liečbu VKA sa má pokračovať 
v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch súčasného podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR 
pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu. Súbežné podávanie Eliquisu a liečby VKA má pokračovať, pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR 
≥ 2. Apixabán sa môže začať užívať alebo sa v jeho užívaní môže pokračovať u pacientov s NVAF, ktorí môžu vyžadovať kardioverziu. 
Podrobnosti k dávkovaniu apixabánu pri kardioverzii sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Existujú len obme-
dzené skúsenosti s liečbou apixabánom v odporúčanej dávke pre NVAF v kombinácii s protidoštičkovou liečbou u pacientov s ACS a/
alebo u pacientov, ktorí podstúpili PCI po dosiahnutí hemostázy. Podrobnosti o liečbe apixabánom u pacientov s NVAF a ACS a/alebo 
PCI sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek 
z pomocných látok. Aktívne klinicky významné krvácanie. Ochorenie pečene spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom 
krvácania. Lézia alebo ochorenie, ak sa považuje za významný rizikový faktor závažného krvácania. To môže zahŕňať súčasnú alebo 
nedávnu gastrointestinálnu ulceráciu, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu 
alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu, mieche alebo očiach, nedávnu intrakraniálnu hemorágiu, známe alebo sus-
pektné ezofagové varixy, artériovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo významné intraspinálne alebo intracerebrálne 
vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoagulačnou látkou, napr. nefrakcionovaným heparínom (UFH), hepa-
rínmi s nízkou molekulárnou hmotnosťou (enoxaparín, dalteparín atď.), derivátmi heparínu (fondaparín atď), perorálnymi antikoa-
gulanciami (warfarín, rivaroxabán, dabigatrán atď.) okrem špecifických okolností vyžadujúcich zmenu antikoagulačnej liečby alebo 
keď sa UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie priechodného centrálneho žilového alebo arteriálneho katétra alebo keď sa UFH 
podáva počas katetrizačnej ablácie z dôvodu atriálnej fibrilácie. Osobitné upozornenia: Riziko krvácania: pri podávaní Eliquisu je 
potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je zvýšené riziko krvácania sa odporúča opatrnosť. Ak 
sa objaví závažné krvácanie, podávanie Eliquisu sa má prerušiť. Hoci si liečba apixabánom nevyžaduje pravidelné monitorovanie ex-
pozície, kalibrovaný kvantitatívny test na anti-faktor Xa môže byť užitočný vo výnimočných situáciách, kedy znalosť expozície apixa-
bánu môže pomôcť kvalifikovanému klinickému rozhodnutiu. Z  dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými 
antikoagulanciami kontraindikovaná. Súbežné používanie Eliquisu s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatrnosť 
je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs) alebo inhibítormi spätné-
ho vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRIs), alebo nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylo-
vej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania apixabánom. Po chirurgickom zákroku sa neodporúča použiť iné 
inhibítory agregácie krvných doštičiek súbežne s Eliquisom. U pacientov s atriálnou fibriláciou a ochoreniami, ktoré si vyžadujú proti-
doštičkovú liečbu jedným alebo dvoma liečivami, sa majú starostlivo posúdiť potenciáne prínosy a potenciálne riziká pred kombino-
vaním tejto liečby s Eliquisom. Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov s protetickými srdcovými chlopňami. Priame perorálne 
antikoagulanciá, ako je apixabán, sa neodporúčajú pacientom s trombózou v anamnéze, u ktorých je diagnostikovaný antifosfolipi-
dový syndróm. Interakcie: Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva systémová liečba silnými inhibí-
tormi CYP3A4 a Pgp, ako azolové antimykotiká a inhibítory HIV proteáz. Súbežné používanie apixabánu so silnými induktormi CYP3A4 
a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií apixabánu, nevyžaduje sa úprava dávky apixabánu, avšak tieto lieky sa majú 
podávať s opatrnosťou. Antikoagulanciá, inhibítory agregácie trombocytov, SSRIs/SNRIs a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného rizika krváca-
nia je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Po  kombinovanom podaní enoxaparínu (v  jednorazovej dávke 
40 mg) s apixabánom (v jednorazovej dávke 5 mg) sa pozoroval aditívny účinok na aktivitu antifaktora Xa. Lieky spájané s ťažkým 
krvácaním sa neodporúčajú užívať súbežne s Eliquisom: trombolytiká, antagonisty receptora GPIIb/IIIa, tienopyridíny (napr. klopi-
dogrel), dipyridamol, dextrán a sulfinpyrazón. Fertilita, gravidita a laktácia: Neodporúča sa užívať apixabán počas gravidity. Nie 
je známe, či sa apixabán alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí. Musí sa rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo či 
ukončiť/prerušiť liečbu apixabánom. Nežiaduce účinky: časté: anémia, epistaxa, kontúzia, hematúria, hematóm, krvácanie do oka, 
nauzea, rektálne, gingiválne a gastrointestinálne krvácanie, trombocytopénia, hypotenzia, krvácanie z úst, zvýšená gamma-gluta-
myltransferáza, zvýšená alanínaminotransferáza, kožná vyrážka, abnormálne vaginálne krvácania, urogenitálne krvácanie. Dátum 
aktualizácie skrátenej informácie o  lieku: Máj 2020. Držiteľ rozhodnutia o  registrácii: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, 
Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, Írsko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrá-
cii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky 
(EMA) dňa 23. apríla 2020.
atýka sa iba Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety,  
*Všimnite si, prosím, zmenu v súhrne charakteristických vlastností lieku. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť

Literatúra: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
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Všeobecné lekárstvo
Výsledky štúdie CARAVAGGIO a nové možnosti
liečby VTE u onkologického pacienta

MUDr. Matej Moščovič
Klinika angiológie, VÚSCH, Košice



v porovnaní s dalteparínom,  
v tejto štúdii bol výskyt závažné-
ho krvácania, ako aj závažného 
gastrointestinálneho krvácania 
porovnateľný medzi apixabá-
nom a dalteparínom. Nezávažné 
krvácania boli numericky vyššie  
v skupine s apixabánom, čo ko-
rešponduje aj s výsledkami štú-
dií s inými orálnymi antikoagu-
lanciami sledujúcimi pacientov  
s malígnym ochorením. Príčinou 
zvýšeného nezávažného krváca-
nia v apixabánovej skupine boli 
hlavne krvácania genitourinár-
neho traktu a krvácania z hor-
ných dýchacích ciest. Z najnovšej 
subanalýzy štúdie CARAVAGGIO 
(publikovanej v novembri 2020 
Agenom a kolektívom) vyplýva, 
že hospitalizáciu pre závažné 
krvácanie vyžadovalo 36,4% pa-
cientov dostávajúcich apixabán  
a 56,5% pacientov s dalteparínom. 
Liečba musela byť prerušená  
u 63,6% pacientov so závažným 
krvácaním v apixabánovom ra-
mene a 69,5% v dalteparínovom. 

Editoriál k tejto štúdii bol publi-
kovaný 23. apríla 2020 rovnako 
v časopise New England Jour-
nal of Medicine. Autorkou bola 
profesorka hematológie Agness 
Lee, ktorá je spoluautorkou od-

porúčaní Medzinárodnej spoloč-
nosti pre trombózu a hemostázu 
(ISTH) týkajúcich sa použitia di-
rektných orálnych antikoagulan-
cií v liečbe VTE u onkologických 
pacientov. Na základe výsled-
kov štúdie CARAVAGGIO pova-
žuje profesorka Lee apixabán 
ako ďalšiu možnosť použitia aj  
u takto vysoko rizikovej skupi-
ny. Nateraz však nemáme pria-
me porovnania medzi direktnými 
antikoagulanciami, a preto nevie 
určiť to najlepšie antikoagulans. 

Odporúčania ISTH z roku 2018 
preferujú použitie NOAK (edo-
xabán, rivaroxabán) v liečbe VTE 
pri malignite v prípade nízkeho 
rizika krvácania, ak nedochádza  
k liekovej interakcii so systémo-
vou liečbou.(2) Európska kardio-
logická spoločnosť vydala v roku 
2019 odporúčania, kde považuje 
použitie edoxabánu a rivaroxa-
bánu ako alternatívu k LMWH  
u pacienta s pľúcnou embolizá- 
ciou a aktívnym tumorom,  
okrem gastrointestinálneho.(4)

Výsledky štúdie CARAVAGGIO by 
mohli vzhľadom na porovnateľnú 
účinnosť a bezpečnosť apixabá-
nu a dalteparínu nielen rozšíriť 
počet NOAK, ale aj zväčšiť podiel 

pacientov s VTE asociovaným  
s malignitou, ktorí budú v budúc-
nosti vhodní na liečbu orálnou 
antikoagulačnou liečbou, vráta-
ne časti pacientov s gastrointes-
tinálnymi (GI) malignitami. Podľa 
profesorky Agnes Lee budú na 
liečbu apixabánom vhodní aj pa-
cienti s GI malignitou, u ktorých 
sa nepredpokladá strata väčšej 
časti čreva potrebná pre absorp-
ciu apixabánu. Pri výbere pou-
žitia antikoagulans je potrebné 
venovať pozornosť podrobnej 
klinickej anamnéze, zisteniu 
typu rakoviny, klinickému sta-
vu, celkovej liečbe, ako aj riziku 
krvácania a ďalšej perspektíve 
pacienta. 

V roku 2020 boli publikované 
už aj najnovšie názory na lieč-
bu VTE u onkologického pa-
cienta, NCCN odporúčania.(5) 
National Comprehensive Cancer 
Network® (NCCN®) je nezisková 
aliancia 30 popredných rakovi-
nových centier v USA zamera-
ných na starostlivosť o pacientov, 
výskum a vzdelávanie. NCCN sa 
venuje zlepšovaniu starostlivos-
ti o pacientov s malignitou, aby 
mohli žiť lepší život. Podľa týchto 
odporúčaní by mala antikoagu-
lačná liečba trvať minimálne 3 

Na záKlaDe VýSleDKoV štÚDie CaRaVaGGio:

•	 je apixabán podávaný p.o. non-inferiórny voči s.c. dalte-
parínu v liečbe VTE asociovaného s malignitou a môže byť 
vhodnou alternatívou v prípade, ak pokračovanie LMWH nie 
je možné alebo vhodné (neochota pichať si injekcie, zlá adhe-
rencia k liečbe, ...);

•	 pri apixabáne nebolo pozorované zvýšené riziko závažného 
krvácania, ani v gastrointestinálnej oblasti;

•	 sa zväčšuje podiel pacientov s tromboembolizmom asociova-
ným s malignitou, ktorí budú v budúcnosti vhodní na liečbu 
orálnou antikoagulačnou liečbou, vrátane časti pacientov  
s GI malignitami.
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Apixabán nie je v SR nateraz schválený na liečbu VTE  
asociovaného s onkologickým ochorením. 
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ÚVOd
Hereditárna amyloidná transty-
retínová (hATTR) polyneuropatia 
je vzácne geneticky podmienené 
ochorenie s autozómovo dominant-
ným typom dedičnosti spôsobené 
patogénnymi amyloidogénnymi 
mutáciami v TTR géne. Hereditár-
nu ATTR polyneuropatiu spôsobu-
je abnormný proteín transtyretín 
(TTR), ktorý produkuje inak zdravá 
pečeň. Patogénne amyloidogénne 
mutácie sú zodpovedné za desta-
bilizáciu tetraméru TTR a asociáciu 
monomérov TTR do amyloidných 
formácií. Amyloid sa ukladá do všet-
kých periférnych nervov a spôsobu-
je ich deštrukciu. Hereditárna ATTR 
polyneuropatia sa manifestuje sa  
v dospelosti ako ťažká rýchlo prog-
redujúca senzitívna, motorická  
a vegetatívna polyneuropatia.   
V rozvinutom štádiu polyneuropatie 
sú prítomné ťažké neurologické prí-
znaky - výrazné chabé parézy až plé-
gie, svalstvo je globálne atrofické, 
prítomné sú ťažké poruchy citlivosti 
pre všetky kvality, časté sú neuropa-
tické bolesti  a výrazné prejavy ve-
getatívnej dysfunkcie s orgánovými 
príznakmi. Prognóza neliečeného 
ochorenia bola donedávna infaus-
tná. Pacienti zomierali do 10 rokov 
od manifestácie prvých klinických 
príznakov. Zásadný prelom v liečbe 
a v prognóze hATTR polyneuropatie 
priniesol tafamidis, ktorý pôsobí ako 
špecifický stabilizátor TTR, zabra-
ňuje transformácii transterytínu na 
amyloid a jeho ukladaniu do perifér-
nych nervov. Cieľom článku je pou-
kázať na najnovšie poznatky o etio-
patogenéze a na naše skúsenosti  
s diagnostikou a liečbou hATTR PN.            
                                             

epIdemIOlóGIA 
Priemerná prevalencia hATTR PN  je 
v EÚ 5 pacientov na 1 milión popu-
lácie.(1,2) Výrazne najvyššia prevalen-
cia ochorenia je v Portugalsku - 191/
milión, relatívne vysoká vo Švédsku 
27/milión.(1,2) V ostatných európskych 
krajinách je prevalencia ochore-
nia nízka. Z krajín strednej Európy 
je najvyššia prevalencia hATTR PN  
v Slovenskej republike 2,9/milión  
a v Rakúsku 2,7/milión. Existujú vý-
razné endemické geografické roz-
diely. Veľmi vysokú prevalenciu má 
hATTR v severnom Portugalsku 
1632/milión, vo švédskej Skelleftea 
910/1 milión a na Malorke 56/milión. 
(1,2) Ochorenie má vysokú prevalen-
ciu aj v Brazílii, čo súvisí s historickou 
masovou imigráciou Portugalčanov 
do Brazílie. 
                                                           

pATOGenézA
Hereditárnu amyloidnú transtyretí-
novú polyneuropatiu spôsobuje ab-

normný proteín transtyretín, ktorý 
produkuje inak zdravá pečeň. TTR 
gén je lokalizovaný na 18 chromo-
zóme 18q11.2-12.(2–5) V TTR géne bolo 
identifikovaných ˃150 amyloido-
génnych patogénnych mutácií, kto-
ré sú zodpovedné za konformačnú 
zmenu a destabilizáciu tetraméru 
TTR do monomérov a následne do 
amyloidných formácií. Vytvorený 
amyloid sa ukladá do všetkých peri-
férnych nervov a spôsobuje postup-
nú progresívnu deštrukciu senzitív-
nych, motorických a vegetatívnych 
nervových vlákien. Val30Met je naj-
častejšou amyloidogénnou pato-
génnou mutáciou v TTR géne, ktorá 
sa celosvetovo vyskytuje približne 
u 60% pacientov s hATTR polyne-
uropatiou.(3,4,5) Naopak, mnohé pa-
togénne mutácie v TTR géne majú 
vzácny výskyt.  

klInICký ObRAz 
Podľa veku pri vzniku sa hATTR po-
lyneuropatia delí na dve formy: (2–6)

•	 Early-onset forma vzniká vo 
veku 25–35 rokov. V SR eviduje-
me dve rodiny s včasnou early 
-onset formou. U jednej rodi-
ny spôsobuje včasnú formu 
hATTR polyneuropatie mutácia 
Leu12Pro v TTR géne. Druhá ro-
dina s early-onset formou má 
najzávažnejšiu a najprogresív-
nejšiu hATTR polyneuropatiu 
v SR, ktorú spôsobuje vzácna 
amyloidogénna mutácia Val-
-71Ala v TTR géne.(2,8) Všetci po-
stihnutí v tejto rodine zomreli 
od prvých príznakov do 10 ro-
kov pred 40. rokom života.

•	 Late-onset forma vzniká vo vyš-
šom veku nad 50, niekedy nad 
60 rokov.(2,4,5,6) Late-onset formy 
sme v SR diagnostikovali v 3 
rodinách. U 2 rodinách bola prí-
činou najčastejšie patogénna 
mutácia Val30Met v TTR géne.
(2) U jednej slovenskej rodiny 
s late-onset vznikom sme zis-
tili zriedkavú amyloidogénnu 
mutáciu Ile127Val. U tejto ro-
diny bola klinická penetrancia 
patogénnej mutácie najmenej 
výrazná. Prvé príznaky polyne-
uropatie sa manifestovali až vo 
veku nad 60 rokov a progresia 
polyneuropatie je relatívne po-
malá.(2)    

Medzi early-onset a late-onset for-
mami sú významné klinické rozdiely 
nielen vo veku, ale aj v charakter, in-
tenzite polyneuropatických ťažkostí 
a fakultatívnom výskyte kardiomyo-
patie (Tab.1). U pacientov so skorým 
vznikom pred 30 rokom života sú 
ako prvé postihnuté distálne malé 
myelinizované a nemyelinované 
nervové vlákna sprostredkujúce al-

gickú a termickú citlivosť.(2,4,5,6,7) Tieto 
poškodenia sa manifestujú neprí-
jemnými parestéziami, dyzestézia-
mi, alodýniou, hyperalgéziou alebo 
spontánnym bolesťami v nohách 
a zníženou termickou citlivosťou. 
K prvotným vegetatívnym prízna-
kom patrí subjektívny pocit „včas-
nej nasýtenosti“ („early satiety”), 
ktorá je spojená s nedostatočným 
príjmom potravy. (2,5,6,7) Poruchy gas-
trointestinálnej motility sa obvykle 
prejavujú striedavými hnačkami  
a obstipáciou, niekedy je v popredí 
obstipácia alebo nausea. Dôsledky 
gastrointestinálnych porúch zvý-
razňujú úbytok telesnej hmotnos-
ti. Neskôr dochádza k postihnutiu 
veľkých myelinizovaných senzitív-
nych a motorických nervových vlá-
kien. (2,4,5,7,8) S progresívnym vývojom 
polyneuropatie sa vyvíjajú chabé  
parézy, výrazná atrofizácia svalstva  
a ťažké poruchy citlivosti. Objavujú  
sa a zhoršujú výrazné vegetatívne  
prejavy - ortostatická hypotenzia, 
neurogénny mechúr, retencia 
moča, impotencia a ťažká gastro-
intestinálna dysfunkcia. Ťažké po-
stihnutie vegetatívnych nervových 
vlákien sa prejavuje v pokročilých 
štádiach rôznymi orgánovými zly-
hávaniami. V klinickom vývoji he-
reditárnej amyloidnej transtyretí-
novej polyneuropatie sa rozlišuje 5 
funkčných štádií polyneuropatie:(3,8)                                                                                                      
•	 Štádium 0. Ide o presympto-

matických pacientov, ktorí 
majú v rámci familiárneho vý-
skytu ochorenia DNA diagnos-
tikou zistené, že sú nositeľmi 
patogénnej amyloidogénnej 
mutácie v TTR géne. V tomto 
štádiu pacienti nemajú žiadne 
subjektívne ťažkosti, objektívny 
neurologický nález je v norme, 
elektromyografické kondukč-
né štúdie senzitívnych a mo-
torických nervových vlákien sú  
v norme.

•	 Štádium I. Pacienti majú sen-
zitívne iritačné a zánikové ťaž-
kosti. Prvými príznakmi bývajú 
bolesti a poruchy termickej 
citlivosti z postihnutia tenkých 
nervových vlákien.(2–8) Lokali-
zované sú distálne na prstoch  
a chodidlách nôh, neskôr sa ší-
ria proximálnym smerom. Cho-
rí v tomto štádiu nemajú žiadne 
motorické príznaky, svalová sila 
a šľachovookosticové reflexy sú 
v norme. EMG vyšetrením sa  
u pacientov zisťuje postihnu-
tie vedenia senzitívnymi ner-
vovými vláknami. U pacientov 
sa objavujú prvé vegetatívne 
príznaky, patrí k nim aj feno-
mén tzv. „včasnej nasýtenosti”.  
Pacienti nepociťujú hlad, cí-

tia sa nasýtení už po malom 
množstve jedla. Včasným, ale 
nešpecifickým príznakom tran-
styretínovej polyneuropatie 
niekedy býva „syndróm kar-
pálneho tunela” spôsobený lo-
kálnou akumuláciou amyloidu  
v oblasti n. medianus. Ope-
račné riešenie je u tejto formy 
„syndrómu karpálneho tunelu” 
neúčinné.(2,3)  

•	 Štádium II. U chorých sú už prí-
tomné zjavné svalová slabosť  
a motorické ťažkosti.(2–8) Chôdza 
je ešte možná bez opory.  
Dochádza k zvýrazňovaniu už 
existujúcich senzitívnych, vege-
tatívnych príznakov a vyvíjajú 
sa svalové atrofie (Obr. 1, Obr. 2). 

•	 Štádium IIIa.  Rýchlo progre-
dujú všetky príznaky - moto-
rické, senzitívne a vegetatívne.
(2–8) Motorické ťažkosti pacien-
tov obmedzujú, pri chôdzi po-
trebujú oporu, palicu alebo 
francúzsku barlu. Dochádza  
k výraznej globálnej atrofizácii 
svalstva. Prítomné sú zreteľné 
poruchy citlivosti a prejavy ve-
getatívnej dysfunkcie. 

•	 Štádium IIIb. Prítomné sú už 
ťažké generalizované klinic-
ké príznaky polyneuropatie.
(2–8) Celková svalová slabosť 
je veľmi výrazná. Pacienti sú 
schopní chôdze len s dvomi 
francúzskymi barlami alebo  
s oporou druhej osoby. Prítom-
né sú výrazné svalové atrofie, 
ťažké poruchy citlivosti pre 
všetky kvality, neuropatické 
bolesti  a výrazné prejavy ve-
getatívnej dysfunkcie. Pacienti 
sú extrémne chudí, na čom sa 
podieľa hypotrofizácia svalstva, 
malnutrícia, nedostatočný prí-
jem potravy.

•	 Štádium IV. Ide o terminálne 
štádium.(2–8) Pacienti sú imobil-
ní, pripútaní na lôžko. Prítomná 
je ťažká chabá kvadruparéza 
až kvadruplégia, pacienti sú 
extrémne vychudnutí. Majú 
ťažké poruchy citlivosti pre 
všetky kvality citlivosti, intenzív-
ne neuropatické bolesti. Časté 
sú rôzne orgánové zlyhávania  
a sekundárne komplikácie.  
Pacienti bývajú v zlom psychic-
kom stave, v hlbokej depresii.

Iné sysTémOVé mAnIfesTá-
CIe heRedITáRnej  

AmylOIdnej TRAnsTyReTí-
nOVej pOlyneuROpATIe

Hereditárna ATTR polyneuropatia sa 
manifestuje ako ťažká progredujúca 
motorická, senzitívna a autonómna 
polyneuropatia. V niektorých prí-
padoch sa hATTR polyneuropatia 

môže manifestovať aj amyloid-
nou kardiomyopatiou, nefropatiou  
a depozitami amyloidu v sklovci.
(3–8) V zriedkavých prípadoch môže 
byť fenotypická expresia hATTR po-
lyneuropatie predominantne kar-
diálna, čo môže spôsobovať diag-
nostické ťažkosti. V tejto situácii je 
nutné amyloidnú kardiomyopatiu 
diferenciálne diagnosticky odlíšiť 
od kardiomyopatií inej etiológie, aj 
z hľadiska posúdenia možnej te-
rapie. U troch našich pacientov so 
zhoršeným videním oftalmológ 
zistil depozitá amyloidu v sklovci, 
po ich operačnom odstránení of-
talmológom sa zrak zlepšil.(2) Prog-
nóza neliečenej FAP je infaustná.  
Ochorenie má chronicko-progre-
dientný vývoj, postupne sa zhoršujú 
všetky motorické, senzitívne a au-
tonómne prejavy generalizovanej 
polyneuropatie.(2–8) V terminálnom 
štádiu sú pacienti imobilní, majú vý-
razné svalové atrofie a sú extrémne 
kachektickí. Príčinou úmrtia býva 
terminálne štádium extrémne ťaž-
kej senzitívno-motoricko-vegeta-
tívnej polyneuropatie, sekundárne 
zápalové komplikácie, orgánové 
zlyhania alebo pri kardiomyopatii 
kardiálne zlyhanie. Neliečené ocho-
renie končí úmrtím po 5–15 rokoch 
od manifestácie prvých príznakov. 
Medián prežívania neliečenej FAP je 
nižší ako 10 rokov.(3)  

dIAGnOsTIkA
Hereditárna amyloidná transtyretí-
nová polyneuropatia je progresívna, 
zneschopňujúca, život ohrozujúca 
polyneuropatia. Zlatým štandardom 
diagnostiky hATTR polyneuropatie 
je molekulárno-genetické vyšetre-
nie. Diagnózu hATTR polyneuropa-
tie definitívne potvrdzuje nález nie-
ktorej z patogénnych amyloidných 
mutácii v TTR géne. V súčasnosti 
je ochorenie už liečiteľné, preto je 
veľmi dôležité diagnostikovať ho vo 
včasnom štádiu. Pri diagnostikovaní 
sme postavení pred dve zásadné kli-
nické situácie:(2,3,4,6,9) 
1. Pacienti s familiárnym výsky-

tom polyneuropatie s autozó-
movo dominantným typom 
dedičnosti. U pacientov ide 
obvykle o klinické obrazy sen-
zitívno-motoricko-autonómnej 
polyneuropatie s chronicko-
-progredientným vývojom. 
V tejto situácii je vždy nutné 
myslieť na diagnózu hereditár-
nej amyloidnej transtyretínovej 
polyneuropatie. Podľa veku pri 
vzniku ochorenia ide o early-
-onset alebo late-onset formu. 
Dôkaz patogénnej amyloido-
génnej mutácie v TTR géne 
DNA analýzou u jedného alebo 

mesiace (dlhšie, ak je malignita 
aktívna, alebo pokračuje onkolo-
gická liečba). NOAK – apixabán  
a edoxabán v kategórii 1 a rivaro-
xabán bez určenia kategórie by 
sme mali preferovať u pacien-
tov bez gastro – ezofageálneho 
postihnutia. LMWH – dalteparín  
a enoxaparín preferovať u pa-
cientov s léziami v oblasti ža-
lúdka a pažeráka. Preferuje sa 

použitie 1 molekuly pred použi-
tím viacerých antikoagulancií.  
To znamená, že ideálne je začať 
aj pokračovať buď perorálnou 
liečbou NOAK (túto možnosť 
z vybraných molekúl ponúka 
apixabán a rivaroxabán), alebo 
LMWH. Použitie dabigatránu 
možno zvažovať len ak nie mož-
ná, resp. dostupná iná antikoa-
gulačná liečba.

Všeobecné
lekárstvo
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