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COMPASS – NOAK s dvojitým
antitrombotickým účinkom
MUDr. P. Hlivák, PhD. z Oddelenia arytmií a kardiostimulácie (OAKS), Kliniky kardiológie a angiológie NÚSCH
a.s. a LF SZU, Bratislava vo svojej prednáške predstavil kľúčovú časť štúdie COMPASS.
Ako uviedol v jej úvode, nie je trombus ako trombus. Biely trombus sa tvorí rýchlo na podklade interakcie receptor-ligand. Kľúčovú úlohu zohrávajú krvné doštičky a ich aktivácia prostredníctvom
TXA2, prostredníctvom P2Y12 receptora a prostredníctvom receptora pre trombín. V terapii je potreba čiastočnej, ale pritom pretrvávajúcej inhibície krvných doštičiek a tvorby trombínu. Červený
trombus sa tvorí pomaly (6 – 10 hodín) na podklade postupnej
aktivácie jednotlivých faktorov koagulačnej kaskády interakcie.
Kľúčovú úlohu zohráva koagulačná kaskáda, ktorej cesty aktivácie

konvergujú pri aktivácii faktora X. V terapii je potreba intenzívnej
inhibície koagulačnej kaskády, ktorá zabráni rastu a stabilizácii postupne sa tvoriacej zrazeniny.
Rivaroxaban (s/bez synergie s kyselinou acetylsalicylovou [acetylsalicylic acid, ASA]) je non-vitamín K dependentné perorálne
antikoagulans (nové perorálne antikoagulans, NOAK) s dvojitým
antitrombotickým účinkom (obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: RIVAROXABAN (+- v synergii s kyselinou acetylsalicylovou)
NOAK s dvojitým antitrombotickým účinkom
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Pôsobenie rivaroxabanu inhibíciou tvorby trombínu vedie k inhibícii koagulačnej kaskády. Zároveň však redukuje aktiváciu doštičiek, čím pôsobí synergicky k antitrombotickému účinku ASA.
Rivaroxaban sa zamieriava na esenciálne komponenty aterotrombózy, aby poskytol vaskulárnu protekciu. Trombín hrá ústrednú úlohu vo
formácii trombu, spúšťajúc tak formáciu fibrínu,
ako aj aktiváciu doštičiek. Odpovede doštičiek
na trombín sú sprostredkované povrchovými
receptormi známymi ako proteázou aktivované receptory (PAR), pričom k aktivácii doštičiek
dochádza prostredníctvom proteázou aktivovaného receptora 1 (PAR-1) a proteázou aktivovaného receptora 4 (PAR-4). Aktivácia PAR-1
tiež stimuluje prokoagulačnú aktivitu doštičiek,
čím zvyšuje formáciu trombínu a generáciu
fibrínu z fibrinogénu. Doštičky a koagulácia sú
v skutočnosti úzko spojené, za predpokladu
že k podstatnej generácii trombínu dochádza
v protrombinázových komplexoch na povrchu

doštičiek. Aktivovaný faktor X (tiež známy ako faktor Xa) je vitálnym komponentom v generácii trombínu. Preto inhibícia faktora
Xa rivaroxabanom neovplyvňuje iba formáciu fibrínu, ale aj aktiváciu doštičiek.
Štúdia Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS (COMPASS) bola veľká multicentrická štúdia,
v ktorej bolo randomizovaných 27 395 pacientov s koronárnou
artériovou chorobou (KACH) alebo periférnym artériovým ochorením (PAO) zo 602 miest z 33 krajín (Argentína 2789, Austrália
353, Belgicko 455, Brazília 1515, Česká republika 1553, Čile 641,
Čína 1086, Dánsko 575, Ekvádor 257, Filipíny 651, Fínsko 119, Francúzsko 191, Holandsko 2522, Írsko 382, Izrael 263, Japonsko 1556,
Južná Afrika 581, Južná Kórea 415, Kanada 2443, Kolumbia 942,
Maďarsko 734, Malajzia 247, Nemecko 766, Poľsko 518, Rumunsko
423, Rusko 682, Slovensko 92, Spojené Kráľovstvo 541, Spojené
Štáty Americké 1475, Švajčiarsko 58, Švédsko 735, Taliansko 1014,
Ukrajina 821).
Cieľom štúdie COMPASS bolo stanoviť účinnosť a bezpečnostný profil rivaroxabanu, rivaroxabanu + ASA a samotnej ASA v redukcii rizika infarktu myokardu (IM), cievnej mozgovej príhody
(CMP) a kardiovaskulárnej (KV) mortality u pacientov s koronárnou artériovou chorobou (KACH) a/alebo periférnym artériovým
ochorením (PAO). Populácia pacientov s chronickou KACH (91 %)
a chronickým PAO (27 %) (n = 27 395) bola po 30-dňovom nábehu (run-in) s liečbou ASA 100 mg 1-krát denne randomizovaná
v pomere 1:1:1 na rivaroxaban 2,5 mg 2-krát denne + ASA 100 mg
1-krát denne versus rivaroxaban 5,0 mg 2-krát denne versus ASA
100 mg 1-krát denne s konečným ďalším sledovaním (follow-up),
30-dňovým vymývaním (washout) a konečnou návštevou po vymývaní. Priemerné trvanie ďalšieho sledovania bolo 23 mesiacov
pri predčasnom ukončení štúdie. Sledovanie antitrombotických
ukazovateľov bolo ukončené o 1 rok skôr ako bolo očakávané (vo
februári 2017) v dôsledku prevažujúcej účinnosti v ramene s duálnou antitrombotickou liečbou rivaroxaban 2,5 mg 2-krát denne +
ASA (obrázok č. 2).
Obrázok č. 2: COMPASS
Účinok duálnej antitrombotickej liečby

Inklúzne a exklúzne kritériá štúdie COMPASS boli nasledovné: Kľúčové inklúzne kritériá (vrátane, ale nie len) boli: * PAO; * KACH s ≥1
z nasledujúcich: vek ≥65 rokov, vek <65 rokov plus ateroskleróza v ≥2
cievnych riečiskách (t.j. aj v dolnej končatine alebo aj v karotíde) ale-

bo ≥2 pridružené rizikové faktory (súčasný fajčiar, diabetes mellitus,
porucha funkcie obličiek [eGFR <60 ml/min], srdcové zlyhávanie, nelakunárna ischemická CMP pred ≥1 mesiacom). Kľúčové exklúzne kritériá (treba zvážiť iné exklúzne kritériá v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku [Summary of Product Characteristics, SPC]
alebo iné kontraindikácie v SPC rivaroxabanu alebo komparátora)
boli: * CMP ≤1 mesiac alebo akákoľvek hemoragická alebo lakunárna CMP; * závažné srdcové zlyhávanie s ejekčnou frakciou <30 % alebo NYHA triedou III alebo IV; * potreba duálnej antiagregačnej liečby, inej antiagregačnej liečby ako ASA alebo antikoagulačnej liečby;
* eGFR <15 ml/min.
Definícia KACH bola nasledovná: * IM pred
<20 rokmi; * viaccievna (≥2) perkutánna koronárna intervencia (percutaneous coronary
intervention, PCI); * viaccievna (≥2) bypasová
operácia na koronárnych artériách (coronary
artery bypass grafting, CABG); * viaccievna (≥2)
symptomatická (stabilná angina pectoris [SAP],
nestabilná angina pectoris [NAP]) stenóza objektívne potvrdená (koronarografia, záťažové
EKG) ≥50 %. Definícia PAO bola nasledovná:
* revaskularizácia (aortofemorálny/končatinový
bypass, iliacká/infrainguinálna perkutánna intervencia); * amputácia pre PAO; * intermitentné
klaudikácie a zároveň členkovo-ramenný index (ankle-brachial index, ABI) <0,9 a ≥50 %
stenóza (angiografia, duplexná ultrasonografia atď.) alebo * revaskularizácia arteria
carotis (endarterektómia, stent); * ≥50 % stenóza artéria carotis (angiografia, duplexná
ultrasonografia) asymptomatická (bez CMP/TIA
ipsilaterálne v predchádzajúcich 6 mesiacoch).
Základné kľúčové charakteristiky, ktoré sú časté u pacientov
s KACH alebo PAO boli nasledovné: V ramene s rivaroxabanom
2,5 mg 2-krát denne + ASA 100 mg (n = 9152) versus v ramene s ASA 100 mg (n = 9126) bol vek (roky) 68 versus 68, tlak krvi
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(mm Hg) 136/77 versus 136/78, celkový cholesterol (mmol/l) 4,2
versus 4,2, podiel pacientov s KACH (%) 91 versus 90 versus 90, podiel pacientov s PAO (%) 27 versus 27, podiel pacientov diabetes
mellitus (%) 38 versus 38, podiel pacientov užívajúcich hypolipidemiká (%) 90 versus 89, podiel pacientov užívajúcich ACE inhibítory/
ARB (%) 71 versus 71.
Pacienti v štúdii COMPASS mali vysoký štandard terapie.
Z celkového počtu 27 395 pacientov malo základnú liečbu
ACE inhibítormi/ARB 19 518 (71,2 %), blokátormi vápnikových
kanálov 7269 (26,5 %), diuretikami 8139 (29,7 %), betablokátormi 19 184 (70,0 %), hypolipidemikami 24 601 (89,8 %), nesteroidnými antiflogistikami (non-steroidal anti-inflammatory drugs,
NSAID) 1470 (5,4 %) a neštúdiovými PPI 9798 (35,8 %).

tional Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH) 288 (3,1 %)
versus 170 (1,9 %), z toho fatálneho 15 (0,2 %) versus 10 (0,1 %),
nefatálneho intrakraniálneho krvácania (intracranial haemorrhage,
ICH) 21 (0,2 %) versus 19 (0,2 %) a nefatálneho krvácania do iného kritického orgánu 42 (0,5 %) versus 29 (0,3 %). V ramene s rivaroxabanom 2,5 mg 2-krát denne + ASA 100 mg versus v ramene
s ASA 100 mg bol pomer rizika (hazard ratio, HR) modifikovaného závažného ISTH krvácania 1,70 (95 % CI 1,40 – 2,05; p <0,001),
z toho fatálneho 1,49 (95 % CI 0,67 – 3,33; p = 0,32), nefatálneho
ICH 1,10 (95 % CI 0,59 – 2,04; p = 0,77) a nefatálneho do iného
kritického orgánu 1,43 (95 % CI 0,89 – 2,29; p = 0,14). Každá udalosť sa počíta v najťažšej hierarchickej kategórii (fatálne krvácanie,
krvácanie do kritických orgánov, krvácanie v mieste chirurgického
zákroku vyžadujúce opätovnú operáciu, krvácanie vedúce k hospitalizácii). Pri každej udalosti je zvážená prvá udalosť na pacienta.
Nasledujúce udalosti toho istého typu sa nezobrazia. Preto sa pod-

Kumulatívnu incidenciu primárneho ukazovateľa účinnosti – závažnej nežiaducej kardiovaskulárnej udalosti (major adverse cardiovascular event,
Obrázok č. 3: COMPASS
MACE), zahŕňajúcej IM, CMP alebo kardioPrimárny ukazovateľ účinnosti (MACE: IM, CMP alebo KV úmrtie)
vaskulárne úmrtie, uvádza obrázok č. 3.
Pri priemernom trvaní ďalšieho sledovania
23 mesiacov bol jeho výskyt 5,4 % v ramene
ASA 100 mg 1-krát denne versus 4,1 % v ramene rivaroxaban 2,5 mg 2-krát denne +
ASA 100 mg 1-krát denne (HR 0,76; 95 % CI
0,66 – 0,86; p <0,001).
V ramene s rivaroxabanom 2-krát denne +
ASA nedošlo k nárastu fatálneho ani intrakraniálneho krvácania v porovnaní s ramenom
s ASA. Počas priemerného ďalšieho sledovania 23 mesiacov bol v ramene s rivaroxabanom 2,5 mg 2-krát denne + ASA 100 mg
(n = 9152) versus v ramene s ASA 100 mg
(n = 9126) výskyt modifikovaného závažného krvácania podľa Medzinárodnej spoločnosti pre trombózu a hemostázu (Interna-
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Rivaroxaban 2,5mg 2x denne + ASA 100mg 1x denne

kategórie nemusia nevyhnutne zhrnúť do celkovej kategórie. Štandardná ISTH definícia by viedla k zhruba jednej tretine krvácaní v porovnaní s modifikovanou definíciou (obrázok č. 4).
Obrázok č. 4: Rivaroxaban 2,5 mg 2x denne + ASA vs ASA
bez nárastu fatálneho a intrakraniálneho krvácania

ciu relatívneho rizika (relative risk reduction, RRR) kompozitného ukazovateľa kardiovaskulárnej mortality, CMP, IM, fatálneho
krvácania alebo závažného krvácania do kritického orgánu. Výskyt
tohto kompozitného ukazovateľa bol u 431 pacientov (4,7 %) v ramene rivaroxaban 2,5 mg 2-krát
denne + ASA100 mg (n = 9152) versus u 534 pacientov (5,9 %) v ramene ASA 100 mg (n = 9126), čo
predstavuje HR 0,80 (95 % CI 0,70 – 0,91; p <0,001).
Ako uviedol na záver MUDr. Hlivák, štúdia COMPASS potvrdila účinok duálnej antitrombotickej
liečby. Duálna antitrombotická liečba rivaroxabanom 2,5 mg 2-krát denne + ASA 100 mg u pacientov s KACH a/alebo PAO viedla k: * signifikantnej
redukcii kombinovaného rizika IM, CMP a KV úmrtia o 24 %; * nárastu výskytu závažných krvácaní
(podľa očakávania), ale výskyt krvácania bol nízky
a nedošlo k signifikantnému nárastu výskytu kritických, intrakraniálnych alebo fatálnych krvácaní;
* celkovo lepšiemu čistému klinickému benefitu
(kompozitný ukazovateľ IM, CMP, kardiovaskulárneho úmrtia, fatálneho alebo nefatálneho kritického krvácania) o 20 %.

Modifikovaná ISTH definícia závažného krvácania bola aplikovaná na žiadosť regulačných orgánov s cieľom zachytenia všetkých
krvácaní, ktoré vyžadujú lekársku starostlivosť. ISTH závažné krvácanie je definované ako fatálne krvácanie a/alebo symptomatické
krvácanie do kritickej oblasti alebo orgánu (intrakraniálne) a/alebo
krvácanie spôsobujúce pokles hemoglobínu o ≥20 g/l alebo vedúce k transfúzii ≥2 jednotiek krvi alebo erymasy. Modifikované ISTH
závažné krvácanie (použité v štúdii COMPASS) bolo definované
ako fatálne krvácanie a/alebo symptomatické krvácanie do kritickej oblasti alebo orgánu (tak ako intrakraniálne) alebo krvácanie
do miesta chirurgického zákroku vyžadujúce reoperáciu a/alebo
krvácanie vedúce k hospitalizácii. Na rozdiel od štandardných ISTH
kritérií, všetky krvácania vedúce k akútnej starostlivosti alebo hospitalizácii boli považované za závažné v porovnaní so štandardnou
ISTH definíciou závažného krvácania.
Čistý klinický benefit duálnej antitrombotickej liečby rivaroxaban
2,5 mg 2-krát denne + ASA versus ASA predstavoval 20 % reduk-
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doc. MUDr. M. Brozman, CSc.

Cerebro-vaskulárne komplikácie ako COMPASS
pre aterosklerózu
Prednáška doc. MUDr. M. Brozman, CSc. z Neurologickej kliniky FN Nitra a UKF Nitra bola venovaná problematike aterosklerózy, ktorá je jednou z príčin CMP, predovšetkým ischemických (iCMP).
Ako uviedol v jej úvode, etiológia iCMP/TIA je heterogénna. Ich
príčinou môžu byť: * ateroskleróza extrakraniálnych karotických
a vertebrálnych artérií alebo intrakraniálnych artérií, mikroangiopatia-lipohyalinóza, mozgová amyloidná angiopatia (cerebral
amyloid angiopathy, CAA); * embolizácia – chlopňové ochorenia,
ventrikulárny trombus alebo trombus v ľavej predsieni pri fibrilácii predsiení, aortálny oblúk, paradoxná embolizácia cez patens
foramen ovale (PFO) alebo defekt predsieňového septa; * arteriálna disekcia; * arteritída – neinfekčná nekrotizujúca vaskulitída,
lieky, radiácia, lokálna trauma, ochorenia spojiva; * hyperkoagulačné stavy – geneticky viazané alebo asociované s rakovinou alebo infekciou; * lieky, drogy – sympatikomimetiká (najmä kokaín);
* cerebrálna trombóza vén a sínusov (cerebral venous thrombosis,
CVT). „Keď pacient príde s mozgovým infarktom, je lekár často postavený do situácie, že nevie určiť príčinu a pohybuje sa v teréne
kryptogénneho mozgového infarktu, ktorého príčinu len potom
následne hľadá,” zdôraznil doc. Brozman.
Biely trombus sa uplatňuje pri cerebrovaskulárnom ochorení (stenóza karotickej artérie [carotic artery stenosis, CAS], tranzitórny ischemický atak [TIA], ischemická cievna mozgová príhoda [iCMP]),
ochorení koronárnych artérií (coronary artery disease, CAD) (stabilná CAD, stabilná angina pectoris [stable angina pectoris, SAP],
akútne koronárne syndrómy [acute coronary syndrome, ACS], nestabilná angina pectoris [unstable angina pectoris, UAP], infarkt
myokardu [IM]) a periférnom artériovom ochorení (peripheral
arterial disease, PAD) dolných končatín (intermitentná klaudiká-
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cia, kritická končatinová ischémia [critical limb ischaemia, CLI],
akútna končatinová ischémia [acute limb ischaemia, ALI], amputácie). Červený trombus sa uplatňuje pri nevalvulárnej fibrilácii
predsiení (non-valvular atrial fibrillation, NVAF) (kardioembolická
CMP, systémová embolizácia [SE]) a venóznom tromboembolizme
(VTE) (pľúcna embólia [PE] a hlboká žilová trombóza [deep venous
thrombosis, DVT]).
Klasifikácia Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST)
z roku 1993 rozoznáva aterosklerózu veľkých artérií (large artery
atherosclerosis, LAA), oklúziu malých ciev (small vessel occlusion,
SVO), kardioembolizmus (cardioembolism, CE), CMP inej určenej
etiológie (stroke of other determined etiology, CS) a CMP neurčenej etiológie (stroke of undetermined etiology, OC). Ateroskleróza
veľkých artérií sa rozdeľuje na extrakraniálnu a intrakraniálnu. Jej
incidencia je 2 – 31 %.
Aterosklerotické ochorenie karotíd má prevalenciu 1 z 10 osôb
vo veku nad 70 rokov. Prevalencia stenózy karotídy (≥50 % stenóza
podľa veku a pohlavia) je u mužov vo veku <70 rokov 4,8 %, u žien
vo veku <70 rokov 2,2 %, u mužov vo veku ≥70 rokov 12,5 %, u žien
vo veku ≥70 rokov 6,9 %, celkovo vo veku <70 rokov 3,6 % a celkovo vo veku ≥70 rokov 9,3 %. Nezávisí len od veku, ale aj od závažnosti a sumy rizikových faktorov.
Aterosklerotické ochorenie karotíd má dôsledky pre morbiditu
a mortalitu. Na vek a pohlavie upravený 1-ročný výskyt kardio-

vaskulárnych príhod u pacientov s asymptomatickou stenózou
karotídy (n = 3164) versus bez asymptomatickej stenózy karotídy
(n = 30 329) v štúdii F. T. Aichnera a spol., publikovanej v roku 2009
v časopise European Journal of Neurology, bol nasledovný: CMP
alebo TIA 5,7 % versus 3,3 %, TIA 3,5 % versus 1,6 %, nefatálna CMP
2,7 % versus 1,8 %, fatálna CMP 0,5 % versus 0,3 %, kardiovaskulárna smrť, IM, CMP 6,0 % versus 4,3 %, krvácanie 1,4 % versus 0,8 %,
operácia karotíd 3,5 % versus 0,4 %, angioplastika karotíd 2,1 % versus 0,2 %. U pacientov s asymptomatickou stenózou karotídy bola
1-ročná incidencia cerebrovaskulárnych ischemických príhod vyššia ako sa predpokladalo. Prediktory CMP zahŕňajú cerebrovaskulárne choroby (pomer pravdepodobnosti [odds ratio, OR] 3,2), PAD
dolných končatín (OR 1,8), glykémiu >126 mg/dl (OR 2,1) a cholesterol ≥200 mg/dl (OR 1,9).
Dôsledkami aterosklerotického ochorenia karotíd sú CMP a invalidizácia. Z výsledkov štúdie A. J. Graua a spol., publikovanej
v roku 2001 v časopise Stroke vyplynulo, že približne 1 z 5 ischemických CMP je spojená s ochorením karotickej alebo vertebrálnej
artérie. Aj keď nie je tak závažná ako CMP pri fibrilácii predsiení,
po 90-dňovom sledovaní viedla k rovnakej miere invalidizácie. Podiel pacientov so skóre 0 – 2, resp. 3, resp. 4 – 5, resp. 6 na modifikovanej Rankinovej škále (modified Rankin scale, mRS) v jednotlivých
etiologických skupinách ischemickej CMP bol nasledovný: choroba karotídy a vertebrálnej artérie 52,6 %, resp. 9,4 %, resp. 22,2 %,
resp. 15,7 %, fibrilácia predsiení 46,9 %, resp. 7,8 %, resp. 22,6 %,
resp. 22,6 %, cerebrovaskulárna choroba 73,2 %, resp. 11,5 %, resp.
12 %, resp. 3,3 %, iná etiológia 70,3 %, resp. 8,5 % , resp. 11,9 %, resp.
9,3 %, niekoľko príčin 54,7 %, resp. 9,9 %, resp. 20,7 %, resp. 14,7 %,
neznáme 57,2 %, resp. 9,4 %, resp. 17,4 %, resp. 16 %.

pri neinvazívnych zobrazovacích metódach (trieda odporúčaní III,
úroveň dôkazov A).
Aterosklerotické ochorenie karotíd je príčinou CMP/TIA v približne 20 %. Patofyziologickým mechanizmom sú artério-arteriálne
embolizácie v dôsledku ruptúry plaku a akútna karotická trombóza.
Kľúčové faktory sú stupeň stenózy (>70 %), stabilita (vulnerabilita)
aterosklerotického plátu a najlepšia medikamentózna liečba (best
medical therapy, BMT). Stabilitu (vulnerabilitu) aterosklerotického
plátu ovplyvňujú ulcerácie, na lipidy nekrotická oblasť (lipid-rich
necrotic core, LRNC), zúžená alebo prasknutá fibrózna čiapka (fibrous cap, FC), krvácanie do plátu (intraplaque haemorrhage, IPH),
neovaskularizácie (intraplaque neovascularization, IPN), zápalové
zmeny, tandemová stenóza, progresia celkovej plochy plátu (total plaque area, TPA), resp. celkového objemu plátu (total plaque
volume, TPV), emboligénny potenciál (mikroembolické signály
[microembolic signals, MES] pri transkraniálnom vyšetrení podľa
Dopplera [transcranial Doppler, TCD]) a ischemické ložiská na CT
alebo MR mozgu.
Na diagnostiku aterosklerotického ochorenia karotíd sa využívajú ultrasonografia, CT, MR, pozitrónová emisná tomografia (PET),
ultrasonografia s kontrastom (contrast-enhanced ultrasound,
CEUS), TCD, 3D ultrasonografia, intravaskulárna ultrasonografia (intravascular ultrasonography, IVUS), optická koherentná tomografia (optical coherence tomography, OCT), spektroskopia v blízkej
infračervenej oblasti (near-infrared spectroscopy, NIRS). Žiadna
z týchto metód však nedokáže stopercentne diagnostikovať nestabilný plát.
Aké sú súčasné odporúčania v liečbe? Je lepšia revaskularizácia
(CEA/CAS) alebo BMT? Karotická endarterektómia (carotid endar-

Odporúčania Európskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu (European Society for Vascular Surgery, ESVS) pre
karotickú diagnostiku z roku 2017, publikované
Obrázok č. 5: Karotická diagnostika – ESVS Guidelines 2017
A. R. Naylorom a spol. v roku 2018 v časopise European Journal of Endovascular Surgery, uvádza
obrázok č. 5.
Odporúčanie 1 je nasledovné: Duplexná ultrasonografia (ako prvá línia), CT angiografia a/alebo
MR angiografia sú odporúčané pre hodnotenie
rozsahu a závažnosti extrakraniálnych karotických
stenóz (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A).
Odporúčanie 2 je nasledovné: Keď sa zvažuje karotická endarterektómia, odporúča sa, aby odhad
stenózy pomocou duplexnej ultrasonografie bol
podporený CT angiografiou alebo MR angiografiou
alebo opakovanou duplexnou ultrasonografiou vykonanou druhým operátorom (trieda odporúčaní
I, úroveň dôkazov A). Odporúčanie 3 je nasledovné: Keď sa zvažuje stentová operácia, odporúča sa,
aby každé vyšetrenie duplexnou ultrasonografiou
bolo nasledované CT angiografiou alebo MR angiografiou, ktorá poskytne dodatočnú informáciu
o aortálnom oblúku, ako aj extra- a intrakraniálnej
cirkulácii (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A).
Odporúčanie 4 je nasledovné: Oddelenia, ktoré
zakladajú rozhodnutie o manažmente na meraní
stenózy pomocou duplexnej ultrasonografie, by mali uviesť, ktorá
metóda merania sa používa (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov
C). Odporúčanie 5 je nasledovné: Intraarteriálna digitálna subtrakčná angiografia by nemala byť vykonávaná u pacientov, u ktorých sa
zvažuje revaskularizácia, ak neexistujú signifikantné diskrepancie

terectomy, CEA) je zlatým štandardom liečby symptomatických
stenóz >70 %. Perioperačná morbidita/mortalita je <6 %. Alternatívou je zavedenie stentu do karotickej artérie (carotid artery
stenting, CAS). Na asymptomatické stenózy sú rozdielne názory
a aj prax na celom svete je rozdielna. Revaskularizácia sa odporú-
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ča pri ≥60 % stenózy v selektovanej rizikovej populácii. V USA je
60 % z nich liečených CEA/CAS. V Európe sa podiel revaskularizácií
pohybje od 0 % v Dánsku až po 73 % v Taliansku. Odpoveď na túto
otázku by mali priniesť prebiehajúce štúdie Carotid Revascularization and Medical Management for Asymptomatic Carotid Stenosis Trial (CREST-2) a The Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2
(ACST-2).
Ateroskleróza je najčastejšia príčina stenózy karotíd. Definícia
PAD v štúdii COMPASS zahŕňa aj asymptomatickú stenózu karotíd
>50 %, diagnostikovanú duplexným ultrazvukom alebo angiografiou. Asymptomatická stenóza je definovaná neprítomnosťou ipsilaterálnej CMP alebo TIA v predchádzajúcich 6 mesiacoch.
Aká je optimálna liečba karotických stenóz?
Pri asymptomatickej karotickej stenóze sa odporúčajú zdravý životný štýl, antiagreganciá, statíny
a CEA/CEAS. Zdravý životný štýl zahŕňa zdravé
stravovanie, nefajčenie, pohybovanie sa. Pri antiagreganciách sú protichodné názory aj výsledky
štúdií. Pri užívaní ASA došlo k redukcii koronárnych
príhod. ASA v dávke 75 – 325 mg sa odporúča ako
liek prvej voľby (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). Klopidogrel v dávke 75 mg sa odporúča
pri intolerancii ASA (trieda odporúčaní IIa, úroveň
dôkazov C). Zo statínov sa odporúča atorvastatín
v dávke 40 – 80 mg (trieda odporúčaní I, úroveň
dôkazov A). CEA/CAS je možné zvažovať v rizikovej populácii (tiché infarkty na CT, progresia stenózy, rozsiahly plak, echolucencia, veľký rozsah
juxtaluminálnej čiernej oblasti [juxtaluminal black
area, JBA] na CT, hemoragie v plaku na MRI, embolizácie na TCD, znížená cerebrovaskulárna rezerva,
kontralaterálne TIA). Nie sú indikované na prevenciu demencie. Pri symptomatickej karotickej
stenóze (50 – 99 %) sa odporúčajú klopidogrel
v dávke 75 mg, ASA + dipyridamol, ASA v dávke
75 – 325 mg, CEA a CAS.
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Algoritmus liečby pri aterosklerotickom ochorení karotíd uvádza
obrázok č. 6.
Ak sú nedávne (<6 mesiacov) symptómy CMP/TIA prítomné, odporúča sa zobrazovacie vyšetrenie ochorenia karotických artérií
duplexnou ultrasonografiou, CT angiografiou alebo MR angiografiou. Pri karotickej stenóze 70 – 99 % sa odporúča CEA + BMT
(trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). CAS + BMT by mali byť
zvážené, ak je pacient vysokorizikový pre CEA (trieda odporúčaní
IIa, úroveň dôkazov B), inak môže byť zvážená (trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov B). Pri karotickej stenóze 50 – 69 % by mali
byť zvážené CEA + BMT (trieda odporúčaní IIa, úroveň dôkazov B)
alebo môžu byť zvážené CAS + BMT (trieda odporúčaní IIb, úro-

Obrázok č. 6: Aterosklerotické ochorenie karotíd

veň dôkazov B). Pri karotickej stenóze <50 %, oklúzii alebo takmer
oklúzii sa odporúča BMT (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A).
Ak nie sú nedávne (<6 mesiacov) symptómy CMP/TIA prítomné,
odporúča sa zobrazovacie vyšetrenie ochorenia karotických artérií duplexnou ultrasonografiou, CT angiografiou alebo MR angiografiou. Pri karotickej stenóze 60 – 99 %, očakávanej dĺžke života
>5 rokov, priaznivej anatómii a ≥1 črte svedčiacej pre vyššie riziko
CMP na BMT by mali byť zvážené CEA + BMT (trieda odporúčaní IIa,
úroveň dôkazov B) alebo môžu byť zvážené CAS + BMT (trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov B). Ak nie je očakávaná dĺžka života
>5 rokov, priaznivá anatómia a ≥1 črta svedčiaca pre vyššie riziko
CMP na BMT, odporúča sa BMT (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). Pri karotickej stenóze <60 %, oklúzii alebo takmer oklúzii sa
odporúča BMT (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A).
Aká je optimálna liečba po CEA? Duálna protidoštičková liečba (dual antiplatelet therapy, DAPT) ASA v dávke 75 – 325 mg +
klopidogrel v dávke 75 mg je účinnejšia ako jednoduchá protidoštičková liečba (single antiplatelet therapy, SAPT) po CAS, pretože
signifikantne redukuje výskyt TIA. DAPT s ASA v dávke 75 – 325 mg
+ klopidogrelom v dávke 75 mg je asociovaná s vyšším výskytom
lokálnych krvácaní po CEA. Dlhodobo sa odporúča SAPT s ASA
v dávke 75 – 325 mg alebo klopidogrelom v dávke 75 mg.
Aká je optimálna liečba po CAS? Odporúča sa DAPT s ASA v dávke 75 – 325 mg + klopidogrelom v dávke 75 mg počas 4 týždňov
po CAS. Následne sa odporúča SAPT s ASA alebo klopidogrelom.
Dlhodobá DAPT sa neodporúča, môže sa v nej pokračovať v prípade kardiologickej indikácie. Gastroprotekcia sa odporúča len pri
DAPT alebo pri riziku krvácania z gastrointestinálneho traktu (GIT).
Kam nás posúva štúdia COMPASS? Štúdia J. W. Eikelbooma a spol.,
publikovaná v roku 2017 v časopise The New England Journal of
Medicine, hodnotila rivaroxaban s alebo bez ASA pri stabilnom kardiovaskulárnom ochorení. Medzinárodná, randomizovaná, dvojito
slepá, placebom kontrolovaná štúdia S. S. Anandovej a spol., publi-

kovaná v roku 2018 v časopise The Lancet, hodnotila rivaroxaban
s alebo bez ASA u pacientov so stabilným periférnym alebo karotickým artériovým ochorením.
V štúdii COMPASS bola definícia CAD nasledovná: * IM pred <20
rokmi; * viaccievna (≥2) PCI; * viaccievna (≥2) CABG; * viaccievna
(≥2) symptomatická (SAP, UAP) stenóza objektívne potvrdená (koronarografia, záťažové EKG) ≥50 %. Definícia PAD bola nasledovná: * amputácia pre PAD; * revaskularizácia (aortofemorálny/končatinový bypass, iliacká/infrainguinálna perkutánna intervencia);
* intermitentné klaudikácie a zároveň ABI <0,9 alebo ≥50 % stenóza (angiografia, duplexná ultrasonografia atď.); * CEA, CAD; * ≥50 %
stenóza artéria carotis (angiografia, duplexná ultrasonografia)
asymptomatická (bez CMP/TIA ipsilaterálne v predchádzajúcich
6 mesiacoch). Kľúčové inklúzne kritériá boli: * PAD; * CAD s ≥1
z nasledujúcich: vek ≥65 rokov, vek <65 rokov plus ateroskleróza
v ≥2 cievnych riečiskách (t.j. aj PAD dolných končatín alebo CVD)
alebo ≥2 pridružené rizikové faktory (súčasný fajčiar, diabetes mellitus, porucha funkcie obličiek [eGFR <60 ml/min], srdcové zlyhávanie, nelakunárna ischemická CMP pred ≥1 mesiacom). Kľúčové
exklúzne kritériá boli: * CMP pred ≤1 mesiacom alebo akákoľvek
hemoragická alebo lakunárna CMP; * závažné srdcové zlyhávanie
s ejekčnou frakciou <30 % alebo NYHA triedou III alebo IV; * potreba duálnej antiagregačnej liečby, inej antiagregačnej liečby ako
ASA alebo antikoagulačnej liečby; * eGFR <15 ml/min.
Z 27 395 pacientov, ktorí boli zahrnutí do štúdie COMPASS, malo
91 % CAD a 27 % PAD. Ochorenie karotických artérií malo 9 %
pacientov, z toho 617 (24,8 %) v ramene s rivaroxabanom v nízkej
dávke plus ASA (n = 2492), 622 (25,1 %) v ramene s rivaroxabanom
samotným (n = 2474) a 680 (27,2 %) v ramene s ASA samotnou
(n = 2504).
Rivaroxaban v dávke 2,5 mg 2-krát denne + ASA viedol k signifikantnej redukcii kardiovaskulárnych príhod o 24 % v porovnaní
so samotnou ASA. Výskyt jednotlivých ukazovateľov v ramene

9

s rivaroxabanom 2,5 mg 2-krát denne + ASA 100 mg (n = 9152)
versus v ramene s ASA 100 mg (n = 9126) bol nasledovný: kardiovaskulárna mortalita, CMP alebo IM 379 (4,1 %) versus 496 (5,4 %)
(HR 0,76; 95 % CI 0,66 – 0,86; p <0,001), kardiovaskulárna mortalita 160 (1,7 %) versus 203 (2,2 %) (HR 0,78; 95 % CI 0,64 – 0,96;
p = 0,02), CMP 83 (0,9 %) versus 142 (1,6 %) (HR 0,58; 95 % CI 0,
44 – 0,76; p <0,001), IM 178 (1,9 %) versus 205 (2,2 %) (HR 0,86;
95 % CI 0,70 – 1,05; p = 0,14), závažné krvácanie podľa ISTH 288
(3,1 %) versus 170 (1,9 %) (HR 1,70; 95 % CI 1,40 – 2,05; p <0,001),
Obrázok č. 7: Rivaroxaban 2,5 mg 2x denne + ASA
24% Signifikantná redukcia KV príhod vs ASA

vyššia pri porovnaní ramena s rivaroxabanom + ASA versus ramena
so samotnou ASA (15 prípadov versus 10 prípadov; HR 1,49;
95 % CI 0,67 – 3,31; p = 0,33). „Tieto zistenia sú zaujímavé. Sú
to nové fakty alebo je to len otázka malých čísiel?”, opýtal sa
doc. Brozman.
U 1032 pacientov po CMP došlo v štúdii COMPASS k 67 % redukcii CMP s počtom pacientov, ktorých je treba liečiť na zabránenie jednej príhode (number needed to treat, NNT) rovným
43 za 1 rok (HR 0,33; 95 % CI 0,14 – 0,77;
p = 0,01, p pre interakciu = 0,28) a redukcii MACE o 43 % s NNT rovným 36 za
1 rok (HR 0,57; 95 % CI 0,34 – 0,96; p pre interakciu = 0,27). Závažné krvácania narástli
3,8-násobne s počtom pacientov, ktorých
je treba liečiť na spôsobenie jednej príhody (number needed to harm, NNH) rovnému 72.
Ako uviedol na záver doc. Brozman, rivaroxaban pôsobí protektívne pred CMP
u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami s alebo bez fibrilácie predsiení (atrial
fibrillation, AF). U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami s AF sa odporúča antikoagulačná dávka rivaroxabanu
20 mg 1-krát denne (15 mg 1-krát denne
u pacientov s CrCl 15 – 49 ml/min) na prevenciu tvorby trombu v ľavej predsieni
a embolickej CMP v dôsledku AF (štúdia
ROCKET AF). U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami bez AF sa odporúča vaskulárna dávka rivaroxabanu 2,5 mg 2-krát
denne v kombinácii s ASA na prevenciu
aterosklerózy a ruptúry plaku a aterotrombotickej CMP (štúdia COMPASS). „Potešujúce výsledky štúdie COMPASS pre podskupinu pacientov s karotickou aterosklerózou poukazujú na možnosť, že sa otvára nová éra ďalšej preventívnej liečby
pre týchto pacientov,” dodal doc. Brozman.

z toho fatálne 15 (0,2 %) versus 10 (0,1 %) (HR 1,49; 95 % CI 0,67 –
3,33; p = 0,32), nefatálne intrakraniálne krvácanie 21 (0,2 %) versus
19 (0,2 %) (HR 1,10; 95 % CI 0,59 – 2,04; p = 0,77) a iné nefatálne
kritické 42 (0,5 %) versus 29 (0,3 %) (HR 1,43; 95 % CI 0,89 – 2,29;
p = 0,14), IM, CMP, kardiovaskulárne úmrtie, fatálne alebo nefatálne kritické krvácanie 431 (4,7 %) Obrázok č. 8: 42% signifikantná redukcia CMP
versus 534 (5,9 %) (HR 0,80; 95 % CI 0,70 – 0,91; Rivaroxaban 2,5 mg 2x denne + ASA vs ASA
p <0,001) (obrázok č. 7).
Rivaroxaban v dávke 2,5 mg 2-krát denne + ASA viedol k signifikantnej redukcii CMP o 42 % v porovnaní so samotnou ASA. Výskyt jednotlivých ukazovateľov v ramene s rivaroxabanom 2,5 mg 2-krát denne
+ ASA 100 mg versus v ramene s ASA 100 mg bol nasledovný: CMP 83 (0,5 %/rok) versus 142 (0,8 %/rok)
(HR 0,58, p <0,0001), z toho ischemická CMP 64 (0,4
%/rok) versus 125 (0,7 %/rok) (HR 0,51; p <0,0001),
hemoragická transformácia 5 (0,03 %/rok) versus
14 (0,08 %/rok) (HR 0,35; p = 0,04) a hemoragická
CMP 15 (0,09 %/rok) versus 10 (0,06 %/rok) (HR 1,49;
p = 0,33).
Hemoragická transformácia mozgového infarktu bola redukovaná v rivaroxabanovom ramene
v porovnaní s monoterapiou ASA (5 prípadov
v ramene s rivaroxabanom + ASA [HR 0,35; 95 % CI
0,13 – 0,99] a 14 prípadov v ramene so samotnou
ASA). Incidencia hemorágií nebola signifikantne
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Ischemic/Uncertain Stroke

MUDr. I. Rybár

COMPASS pre klinika – koronárne riziko
Ako minimalizovať komplikácie u chorých pri vysokom riziku ischemických príhod? Odpoveď na túto otázku
priniesol vo svojej prednáške MUDr. I. Rybár zo SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica.
Ako uviedol v jej úvode, koronárna ateroskleróza je difúzny a dynamický proces,
ktorý postihuje celú koronárnu artériu.
Aterosklerotické pláty vznikajúce v stene
koronárnej artérie prechádzajú tzv. biologickou remodeláciou a z toho vyplývajúcimi zmenami zloženia s rôznou klinickou
prezentáciou v rôznom čase. Zníženie reziduálneho kardiovaskulárneho (KV) rizika
a rekurentných kardiálnych príhod je jedným zo základným princípov účinnej sekundárnej prevencie, ktorá zahŕňa farmakologickú a revaskularizačnú (chirurgickú,
resp. katétrovú) intervenciu. Napriek účinnej sekundárnej prevencii má 1-ročnú recidívu kardiovaskulárnych príhod 5 až 10 %
pacientov s kardiovaskulárnym ochorením.

Obrázok č. 9: A Prospective Natural-History Study of Coronary Atherosclerosis

Do prospektívnej štúdie prirodzeného
priebehu koronárnej aterosklerózy, publikovanej G. W. Stoneom a spol. v roku 2011
v časopise The New England Journal of
Medicine, bolo zahrnutých 697 pacientov
po perkutánnej koronárnej intervencii (percutaneous coronary intervention, PCI) pre
akútny koronárny syndróm (acute coronary syndrome, ACS), sledovaných 3,5 roka pomocou re-koronarografie (re-KG) a intravaskulárnej ultrasonografie (IVUS). Závažné kardiovaskulárne príhody
(kardiovaskulárna smrť, zastavenie srdca, IM alebo rehospitalizácia
kvôli nestabilnej alebo progresívnej angine pectoris) boli rozdelené
na súvisiace a nesúvisiace s pôvodnou léziou. Pacienti s AKS, ktorí podstúpili PCI, mali počas sledovania závažné kardiovaskulárne
príhody rovnako v pôvodnej lézii ako aj v lézii bez postihnutia (obrázok č. 9).

Keď hovoríme o koronárnom riziku, sú na mieste tieto otázky:
Kedy sa z „nestabilného pacienta“ po AKS stane „stabilný pacient“?
Môžeme ešte znížiť koronárne riziko u týchto pacientov? Máme
pokračovať dlhodobou DAPT alebo zvoliť inú antitrombotickú
stratégiu? Ktorí pacienti sú vhodní na túto liečbu? Aké majú riziko
krvácania?
Konsenzové definície kategórií trombotického rizika sú nasledovné: V každej kategórii rizika sa rozoznáva riziko aterotrombotic-
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kých príhod (stabilná choroba koronárnych artérií [coronary artery
disease, CAD], ACS alebo po PCI) a riziko kardioembolických príhod
(AF alebo mechanické chlopne). Do kategórie s veľmi vysokým rizikom patria pacienti s ACS alebo PCI s novšou generáciou DES <8
dní a biologicky odbúrateľnými stentmi (biovascular scaffold, BVS)
<30 dní, resp. s AF s CHA2DS2-VASc skóre ≥6, mechanickými mitrálnymi chlopňami a mechanickými podpornými systémami srdca
(cardiac assist device). Do kategórie s vysokým rizikom patria pacienti s ACS alebo PCI s novšou generáciou DES pred 8 – 30 dňami
a BVS pred 1 – 12 mesiacmi, resp. s AF s CHA2DS2-VASc skóre 4 – 5
a mechanickými aortálnymi chlopňami (dvojcípymi). Do kategórie so stredným rizikom patria pacienti s ACS alebo PCI s novšou
generáciou DES pred 1 – 12 mesiacmi, resp. s AF s CHA2DS2-VASc
skóre 2 – 3. Do kategórie s nízkym až stredným rizikom patria pacienti so stabilnou CAD (>12 mesiacov po ACS alebo PCI s novšou
generáciou DES), ale zložitými prípadmi (ľavá hlavná, bifurkácie,
rekurentný ACS), resp. s AF s CHA2DS2-VASc skóre 1 (muži) alebo 2
(ženy). Do kategórie s nízkym rizikom patria pacienti so stabilnou
CAD (>12 mesiacov po ACS alebo PCI s novšou generáciou DES)
bez ďalších rizikových faktorov, resp. s AF s CHA2DS2-VASc skóre 0
(muži) alebo 1 (ženy). CHA2DS2-VASc skóre zahŕňa srdcové zlyhanie
(1 bod), hypertenziu (1 bod), vek ≥75 rokov (2 body), diabetes mellitus (1 bod), CMP (2 body), cievne ochorenie (1 bod), vek 65 – 74
rokov (1 bod) a pohlavie (1 bod).
Monoterapiu ASA v sekundárnej prevencii KVO hodnotilo 16
štúdií, v ktorých bolo sledovaných 17 000 pacientov. Bolo pozorované 19 % zníženie rizika závažných kardiovaskulárnych a koronárnych príhod, so znížením rizika kardiovaskulárnej smrti o 9 % oproti
placebu.

cientov s predchádzajúcim IM hodnotila kolaboratívna metaanalýza 6 randomizovaných štúdií, publikovaná J. Udellom a spol.
v roku 2016 v časopise European Heart Journal. Bolo do nej zahrnutých 33 435 pacientov, sledovaných v priemere 31 mesiacov. Z jej
výsledkov vyplynulo, že DAPT podávaná dlhšie ako 1 rok u vysokorizikových pacientov po IM znižuje výskyt ischemických príhod,
vrátane kompozitu kardiovaskulárnej smrti, recidivujúceho IM
a CMP, so zvýšením výskytu závažného, ale nie fatálneho krvácania.
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) pre DAPT pri CAD, vyvinuté v spolupráci
s Európskoou asociáciou pre srdcovú a hrudníkovú chirurgiu (European Association for Cardio-Thoracic Surgery, EACTS) a publikované M. Valgimiglim a spol. v roku 2017 v časopise European Heart
Journal, sú nasledovné: U pacientov so stabilnou ICHS po PCI,
ktorí tolerovali DAPT bez krvácavých komplikácií a majú nízke riziko krvácania pri vysokom trombotickom riziku, môžeme zvážiť
pokračovanie v DAPT s klopidogrelom, po dobu >6 a ≤30 mesiacov (trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov A). U pacientov s AKS
liečeným konzervatívne sú odporúčania nasledovné: U pacientov
s anamnézou IM a vysokým rizikom rozvoja ischémie, ktorí podstúpili len farmakoterapiu a tolerovali DAPT bez krvácavých komplikácií, môžeme zvážiť DAPT vo forme kombinácie 60 mg tikagreloru 2-krát denne s ASA po dobu od 12 do 36 mesiacov (trieda
odporúčaní IIb, úroveň dôkazov B). U pacientov s anamnézou IM,
neliečených implantáciou koronárneho stentu, ktorí tolerovali
DAPT bez krvácavých komplikácií, a ktorých nebolo možné liečiť
tikagrelorom, môžeme zvážiť pokračovanie v terapii kombináciou
klopidogrelu s ASA po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov (trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov C).

Okrem trombocytov má kľúčovú úlohu pri vzniku arteriálnej a veKlopidogrel a ASA versus samotnú ASA na prevenciu aterotromnóznej trombózy trombín, ktorý je najsilnejším induktorom krvbotických príhod hodnotila štúdia CHARISMA, publikovaná D. P.
ných doštičiek (obrázok 10).
Bhattom a spol. v roku 2006 v časopise The New England Journal of
Medicine. Bolo do nej zahrnutých 15 603 pacientov s klinicky evi„To bude zrejme druhá cesta, ktorou bude možné ovplyvniť riziko
dentným kardiovaskulárnym ochorením alebo s vysokým rizikom
u týchto pacientov,“ uviedol MUDr. Rybár.
aterotrombotických príhod, ktorí boli randomizovaní na ASA v dávke 75 – 162 mg + placebo versus ASA + klopidogrel v dávke 75 mg
Antikoagulačnú liečbu v sekundárnej prevencii AKS hodnotila
1-krát denne. Primárny ukazovateľ bol zložený z IM, CMP alebo karštúdia M. Hurlenovej a spol., publikovaná v roku 2002 v časopise
diovaskulárnych úmrtí počas 28 mesiacov. Pridanie klopidogrelu
New England Journal of Medicine. Bolo do nej zahrnutých 3630
k ASA neznížilo riziko kompozitu CMP, IM alebo kardiovaskulárnych
pacientov 6 týždňov po IM, ktorí boli randomizovaní na warfarín
úmrtí. Pacienti s predchádzajúcim IM, CMP alebo symptomatickým
periférnym artériovým ochorením (PAO) mali príObrázok č. 10: TROMBÍN – kľúčový v arteriálnej a venóznej trobmbóze
nos z DAPT, bez signifikantného rozdielu vo výsky➞ najsilnejším induktorom krvných doštičiek
te závažného krvácania.
Dlhodobé užívanie tikagreloru u pacientov
s predchádzajúcim IM hodnotila štúdia PEGASUS, publikovaná M. P. Bonacom a spol. v roku
2015 v časopise The New England Journal of Medicine. Bolo do nej zahrnutých 21 162 pacientov
po IM (pred 1 – 3 rokmi), ktorí boli randomizovaní
na tikagrelor v dávke 90 mg 2-krát denne resp.
60 mg 2-krát denne + ASA versus placebo + ASA.
Primárnym ukazovateľom bola kardiovaskulárna
smrť, IM alebo CMP a TIMI závažné krvácanie počas 36 mesiacov. Tikagrelor v obidvoch dávkach,
viac ako 1 rok po IM, signifikantne znižoval riziko kompozitu kardiovaskulárnej smrti, IM a CMP,
za cenu zvýšeného rizika veľkého krvácania.
Dlhodobú DAPT pre sekundárnu prevenciu
kardiovaskulárnych príhod v podskupine pa-
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versus ASA versus warfarín + ASA. Priemerná dĺžka sledovania bola
4 roky. Primárny ukazovateľ bol združený a zahŕňal smrť, nefatálny
re-IM a tromboembolickú CMP. Warfarín v kombinácii s ASA alebo
samostatne bol účinnejší ako samotná ASA u pacientov po IM, pri
zvýšenom riziku krvácania.
NOAK v sekundárnej prevencii AKS hodnotili viaceré štúdie.
Štúdia RE-DEEM bola randomizovaná, dvojito-slepá štúdia fázy 2,
do ktorej bolo zahrnutých 1861 pacientov z 24 krajín. Priemerný
vek pacientov bol 61 rokov, mali nedávny ACS, v 60 % STEMI, v 40 %
NSTEMI a v 55 % PCI. Okrem ASA + inhibítora P2Y12 boli pacienti
randomizovaní na placebo versus dabigatran v dávke 50, 75, 110
a 150 mg dvakrát denne. Výskyt primárneho ukazovateľa závažného (ISTH) alebo klinicky významného nezávažného krvácania
v 6. mesiacoch bol 2,2 % v ramene s placebom, 3,5 % v ramene
s dabigatranom 50 mg, 4,3 % v ramene s dabigatranom 75 mg,
7,9 % v ramene s dabigatranom 110 mg a 7,8 % v ramene s dabigatranom 150 mg (p <0,001 pre lineárny trend). Rozdiel vo výskyte
ischemických KV príhod nebol štatisticky signifikantný. Pridanie
dabigatranu u pacientov po IM bolo asociované s od dávky závislým zvýšením výskytu závažného alebo klinicky významného nezávažného krvácania. Skupiny s dabigatranom 110 mg
a 150 mg boli asociované so 4-násobne vyšším rizikom krvácania
ako placebo.
Štúdia APPRAISE-2 bola randomizovaná, dvojito slepá štúdia, ktorá bola predčasne ukončená po nábore 7392 pacientov pre zvýšené riziko krvácania bez zníženia výskytu ischemických príhod
apixabanom. Priemerný vek pacientov bol 67 rokov, mali nedávny ACS a ≥2 črty vysokého rizika, v 40 % STEMI, v 42 % NSTEMI,
v 18 % nestabilnú anginu pectoris a v 44 % PCI. Okrem ASA plus
inhibítora P2Y12 boli pacienti randomizovaní na apixaban 5 mg
2-krát denne (2,5 mg 2-krát denne, ak CrCl <40 ml/min) versus
placebo. Medián ďalšieho sledovania bol 8 mesiacov. Výskyt primárneho ukazovateľa (KV smrť, IM alebo CMP) bol 7,5 % v ramene
s apixabanom versus 7,9 % v ramene s placebom (p = 0,51). Výskyt
TIMI závažného krvácania bol 1,3 % v ramene s apixabanom versus 0,5 % v ramene s placebom (NNH = 125). Pridanie apixabanu
k DAPT po ACS zvýšilo riziko závažného krvácania bez zníženia výskytu ischemických príhod. Na začiatku štúdie užívalo PPI
24 % pacientov.
Rivaroxaban u pacientov s nedávnym ACS hodnotila štúdia ATLAS ACS 2 - TIMI 51, publikovaná
J. L. Megaovou a spol. v roku 2012 v časopise
New England Journal of Medicine. Bolo do nej
zahrnutých 15 526 pacientov s ACS (pred 1 až 7
dňami) bez fibrilácie predsiení, ktorí boli liečení
rivaroxabanom + štandardnou liečbou ACS. Primárnym cieľom bola smrť z KV príčin, IM a CMP.
Doba sledovania bola 13 mesiacov (31 mesiacov). Rivaroxaban v dávke 2,5 mg 2-krát denne
redukoval primárny ukazovateľ (smrť z KV príčin,
IM, CMP) a kardiovaskulárnu mortalitu, so zvýšením rizika veľkého a intrakraniálneho krvácania,
bez zvýšenia rizika fatálneho krvácania. Výsledky
tejto štúdie sa odrazili aj v Odporúčaniach ESC
pre manažment akútneho IM u pacientov prezentujúcich sa s eleváciou ST-segmentu, publikovaných B. Ibanezom a spol. v roku 2017 v časopise European Heart Journal. Odporúčanie pre
dlhodobú antitrombotickú liečbu po STEMI je
nasledovné: U pacientov s vysokým rizikom is-

chémie, ktorí tolerovali DAPT bez krvácavých komplikácií, môžeme
uvažovať o liečbe DAPT v podobe tikagreloru v dávke 60 mg dvakrát denne a ASA po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov - až do 3 rokov
(trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov B). U pacientov s nízkym
rizikom krvácania, užívajúcich ASA a klopidogrel, môžeme zvážiť
podávanie rivaroxabanu v nízkych dávkach (2,5 mg dvakrát denne)
(trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov B).
Rivaroxaban s alebo bez ASA u pacientov so stabilnou CAD
hodnotila medzinárodná, randomizovaná, dvojito-slepá, placebom kontrolovaná štúdia COMPASS, publikovaná S. Connollym
a spol. v roku 2017 časopise The Lancet. 24 824 (91 %) pacientov
v tejto štúdii malo stabilnú CAD. Z rizikových faktorov v súčasnosti
fajčilo 20 versus 20 % pacientov, v minulosti fajčilo 47 versus 47 %
pacientov, diabetes mellitus malo 37 % versus 37 % pacientov, artériovú hypertenziu malo 76 % versus 75 % pacientov, PAD malo
20 % versus 20 % pacientov, predchádzajúci IM 68 % versus 69 %
pacientov, PCI 60 % versus 59 % pacientov, predchádzajúcu CABG
33 % versus 31 % pacientov, mnohocievnu CAD 63 % versus 61 %
pacientov, zlyhanie srdca 23 % versus 23 % pacientov a CMP 3 %
versus 3 % pacientov. Rivaroxaban v nízkej dávke + ASA v porovnaní so samotnou ASA viedol k redukcii rizika KV smrti, CMP
a IM o 26 % (HR 0,74; 95 % CI 0,65 – 0,86; p ≤0,0001). Rivaroxaban v nízkej dávke + ASA v porovnaní so samotnou ASA viedol
k zvýšeniu rizika krvácania o 66 % (HR 1,66; 95 % CI 1,37 – 2,03;
p ≤0,0001).
Výsledky štúdie COMPASS u pacientov s CAD uvádza obrázok č. 11.
Riziko krvácania klesalo po 1 roku, zatiaľ čo zníženie výskytu primárneho ukazovateľa, celková mortalita a klinický benefit zostali
relatívne konštantné počas celej doby sledovania.
Rivaroxaban, ASA alebo oba na prevenciu včasnej (4 – 14 dní)
oklúzie po CABG hodnotila subanalýza 1448 pacientov zo štúdie
COMPASS, publikovaná A. Lamym a spol. v roku 2019 v časopise
Journal of the American College of Cardiology. Primárnym výsledkom bolo zlyhanie štepu do 1 roka po operácii potvrdené CT
koronarografiou. Kombinácia rivaroxabanu s ASA neznížila výskyt
zlyhania štepu, bola však spojená s podobným znížením výskytu
MACE ako v celej populácii štúdie COMPASS.

Obrázok č. 11: COMPASS – KACH (výsledky)
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Celková mortalita v predchádzajúcich štúdiách
s antitrombotickou liečbou bola nasledovná:
V štúdii COMPASS bola 1,8 %/rok v ramene s rivaroxabanom 2,5 mg 2-krát denne versus 2,1 %/
rok v ramene s kontrolou (HR 0,82; p = 0,01).
V štúdii CHARISMA bola 2,1 %/rok v ramene
s klopidogrelom 75 mg 1-krát denne versus 2,3
%/rok v ramene s kontrolou (HR 0,91; p = 0,32).
V štúdii PEGASUS bola 1,7 %/rok v ramene s tikagrelorom 90 mg 2-krát denne versus 1,7 %/
rok v ramene s kontrolou (HR 1,00; p = 0,99)
a 1,6 %/rok v ramene s tikagrelorom 60 mg
2-krát denne versus 1,7 % v ramene s kontrolou
(HR 0,89; p = 0,14). V štúdii TRA2P-TIMI 50 bola
1,7 %/rok v ramene s vorapaxarom 2,5 mg 1-krát
denne versus 1,8 %/rok v ramene s kontrolou
(HR 0,95; p = 0,41). Rivaroxaban 2,5 mg 2-krát
denne v štúdii COMPASS ako jediný dokázal
znížiť celkovú mortalitu.
Na mieste je otázka, či spustí štúdia COMPASS nové smerovanie v znížení trombotického rizika u pacientov so stabilnou
CAD. Úlohu antiagregačnej liečby, antikoagulanej liečby a režimu
COMPASS u pacientov prvých 12 mesiacov od AKS, u pacientov po
12 mesiacov od AKS a u pacientov so stabilnou CAD, bez AKS uvádza obrázok č. 12. U pacientov prvých 12 mesiacov od AKS je
v rámci antiagregačnej liečby odporúčaná DAPT najmenej 1 rok,
ak nie je krvácanie, s nižšou mortalitou s tikagrelorom oproti klopidogrelu. V rámci antikoagulačnej liečby nie sú potrebné žiadne
opatrenia, len pri špecifických sprievodných stavoch, ako je trom-

ASA. V rámci antikoagulačnej liečby nie sú potrebné žiadne opatrenia. V rámci režimu COMPASS preukázala štúdia COMPASS prínos,
vrátane zníženia úmrtnosti.

Ako stratifikovať aterotrombotické riziko po IM? V kardiológii
existuje viacero skórovacích systémov. Štúdia E. Puymirata a spol.,
publikovaná v roku 2018 v časopise Clinical Cardiology, hodnotila TRS-2P skóre na stratifikáciu aterotrombotického rizika po IM.
Bolo do nej zahrnuté údaje o 1-ročnej mortalite z troch 1-mesačných francúzskych registrov v 5-ročných intervaloch (2005 – 2015)
od 13 130 pacientov s akútnym IM (52 % STEMI).
Skóre TRS-2P pozostávalo z 9 premenných (indiObrázok č. 12: Spustí štúdia COMPASS nové smerovanie v znížení trombotického rizika
u pacientov so stabilnou KACH?
kátorov rizika): kongestívne zlyhanie srdca (congestive heart failure, CHF), hypertenzia, vek ≥75
rokov, diabetes mellitus, predchádzajúca CMP,
predchádzajúca CABG, PAD, eGFR <60 ml/min
a súčasné fajčenie. Podiel pacientov, ktorí zomreli
do 1 roka, v závislosti od počtu indikátorov rizika
bol nasledovný: 1,8 % pri žiadnom, 2,5 % pri jednom, 5,7 % pri dvoch, 14 % pri troch, 25,3 % pri
štyroch a 34,7 % pri piatich a viacerých. TRS-2P sa
javí ako silné dlhodobé skóre rizika, ktoré identifikuje vysoko rizikových pacientov po prekonanom IM, a to bez ohľadu na typ a čas vzniku IM.

bus v ľavej komore alebo fibrilácia predsiení. V rámci režimu COMPASS štúdia ATLAS ACS 2 – TIMI 51 preukázala prínos, vrátane nižšej
úmrtnosti, v porovnaní s ASA + klopidogrelom, ale so zvýšeným
rizikom krvácania. U pacientov po 12 mesiacov od AKS v rámci
antiagregačnej liečby štúdie CHARISMA a PEGASUS-TIMI 54 podporujú dlhšie trvanie DAPT u pacientov s nízkym rizikom krvácania, ale bez redukcie mortality. V rámci antikoagulačnej liečby nie
sú potrebné žiadne opatrenia, len pri špecifických sprievodných
stavoch, ako je trombus v ľavej komore alebo fibrilácia predsiení.
V rámci režimu COMPASS bolo maximálne trvanie ďalšieho sledovania v štúdii ATLAS ACS 2 – TIMI 51 približne 2,5 roka s pokračovaním divergencie kriviek úmrtnosti. Štúdia COMPASS to potvrdila
u pacientov bez DAPT (užívajúcich len ASA). U pacientov so stabilnou CAD, bez AKS je v rámci antiagregačnej liečby odporúčaná
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Na záver svojej prednášky uviedol MUDr. Rybár
odporúčania, ako postupovať u pacientov
s koronárnym rizikom. Pokračovať v terapii
DAPT u pacientov po 1 roku od ACS, ak sú stále
vo vysokom ischemickom riziku a tolerujú liečbu bez krvácania alebo iných vedľajších účinkov. U pacientov s prekonaným IM alebo
po koronárnej revaskularizácii, ktorí nedostávajú DAPT, rovnako
ako u tých, ktorí majú stabilnú chorobu koronárnych artérií (CAD),
môžeme zvážiť režim nízkej dávky rivaroxabanu spolu s ASA
ako stratégiu sekundárnej prevencie na zníženie trombotického
rizika. Štúdia COMPASS zaradila populáciu pacientov so stabilnou
CAD (viac rokov po PCI, resp. CABG) a poskytla dôkazy, že pridanie
rivaroxabanu k ASA u týchto pacientov, takmer v ktoromkoľvek
štádiu ochorenia, má potenciál podstatne znížiť morbiditu a mortalitu v tejto vysokorizikovej populácii.
MUDr. Dávid Martinický, PhD.

AD test – otázky a možnosti odpovedí na základe prednášok prezentovaných na odbornom seminári
Vaše odpovede z AD testu vyznačte na e-learningovej stránke www.meditrend.sk v sekcii AD testy

ACTION PRO

v termíne od 10. 7. 2019 do 9. 1. 2020
Kredity budú pripočítané na Váš účet v elektronickom kreditnom systéme CME. Z možnych odpovedí je jedna správna.
1. Podľa Stone et al, NEJM, 2011 pri sekundárnej prevencii závažných
nežiaducich KV udalostí (MACE: KV úmrtie, CMP alebo IM) dosahuje
pretrvávajúce reziduálne riziko MACE v horizonte 3,5 roka:
a)
b)
c)
d)

2-5%
5-10%
10-20%
50%

2. V sekundárnej prevencii redukuje monoterapia ASA samotnou riziko MACE:
a)
b)
c)
d)

50%
64%
19%
9%

3. V sekundárnej prevencii redukuje monoterapia ASA samotnou riziko KV
mortality:
a)
b)
c)
d)

50%
64%
19%
9%

4. Akú dávku rivaroxabanu porovnávala štúdia COMPASS vs.
kys. acetylsalicylová (ASA)?
a)
b)
c)
d)

20 mg rivaroxabanu
15 mg rivaroxabanu
2,5 mg rivaroxabanu 2x denne + ASA
15 mg rivaroxabanu + ASA

5. Akú redukciu primárneho ukazovateľa účinnosti (MACE: KV úmrtie, CMP
alebo IM) dosiahol rivaroxaban 2,5 mg + ASA vs. ASA samotná?
a)
b)
c)
d)

42%
18%
24%
21%

6. Akú redukciu KV mortality dosiahol režim rivaroxaban 2,5 mg pridaný
k ASA vs. ASA samotná v štúdii COMPASS?
a)
b)
c)
d)

18%
13%
9%
42%

7. Akú redukciu CMP dosiahol režim rivaroxaban 2,5 mg pridaný k ASA vs.
ASA samotná v štúdii COMPASS?
a)
b)
c)
d)

42%
13%
21%
72%

8. Nominálne signifikantnú redukciu celkovej mortality vs. ASA pre celú
štúdiovú populáciu dosiahol:
a)
b)
c)
d)

rivaroxaban 2,5 mg pridaný k ASA v štúdii COMPASS
klopidogrel 75 mg pridaný k ASA v štúdii CHARISMA
tikagrelor 60 mg pridaný k ASA v štúdii PEGASUS
vorapaxar 2,5 mg pridaný k ASA v štúdii TRA2P-TIMI 50

9. Výskyt ktorých krvácaní bol signifikantne vyšší po pridaní rivaroxabanu
2,5 mg k ASA vs. ASA samotná?
a)
b)
c)
d)

fatálne
intrakraniálne
do kritického orgánu
ISTH závažné podľa rozšírenej definície ISTH (vrátane krvácaní vedúcich
k hospitalizácii alebo vyhľadaniu akútnej starostlivosti)

10. Do definície koronárneho ochorenia podľa inklúznych kritérií COMPASS
nepatrí:
a)
b)
c)
d)

akútny (do 24 hod od udalosti) IM
prekonaný IM (pred 20 rokmi alebo menej, mimo obdobia pre DAPT)
predchádzajúca ravsakularizácia
signifikantná (aspoň 50%) stenóza 2 alebo viacerých koronárnych artérií

11. Medzi ďalšie rizikové faktory pre hodnotenie koronáraneho rizika podľa
inklúznych kritérií COMPASS nepatrí:
a)
b)
c)
d)

vek 65 rokov a viac
hemoragická CMP
diabetes mellitus
súbežné ochorenie dolno-končatinových alebo karotických artérií

12. Do definície koronárneho ochorenia podľa inklúznych kritérií
COMPASS nepatrí:
a)
b)
c)
d)

predchádzajúca revaskularizácia dolno-končatinovej alebo karotickej artérie
signifikantná (aspoň 50%) stenóza dolno-končatinovej (symptomatická)
alebo karotickej (asymptomatická) artérie
signifikantná stenóza renálnej artérie (bilaterálne)
predchádzajúca dolno-končatinová amputácia pre vaskulárnu príčinu

13. Medzi exklúzne kritériá podľa štúdie COMPASS nepatrií:
a)
b)
c)
d)

fibrilácia predsiení
súbežná indikácia pre ASA 100 mg
indikácia DAPT
recentná (mesiac alebo menej) alebo predchádzajúca hemoragická alebo
lakunárna CMP

14. Pri vzniku oklúzie v koronárnej, karotickej alebo končatinovej artérie
na podklade aterosklerózy sa uplatňuje:
a)
b)
c)
d)

biely trombus, ktorý vzniká rýchlo, najmä činnosťou krvných doštičiek aktivovaných TXA2 a trombínom
červený trombus, ktorý vzniká a stabilizuje sa pomaly, najmä postupnou
aktiváciou proteínov koagulačnej kaskády s následným zachytením krvných
elementov vo fibrínovej sieti
embólia plodovou vodou
paradoxná embólia na podklade pretrvávajúceho foramen ovale

15. Biely trombus nasadujúci na rozvinutý prasknutý aterosklerotický plát
nie je možné ovplyvniť:
a)
b)
c)
d)

inhibíciou tvorby TXA2
inhibíciou tvorby trombínu
statínom
antagonizmom receptorov pre adenozín

16. Prevenciu vzniku bieleho trombu rivaroxabanom je možné vysvetliť:
a)
b)
c)
d)

prerušovanou intenzívnou inhibíciou koagulačnej kaskády, ktorá zabráni
stabilizácii pomaly sa rozvýjajúceho trombu a jeho regresiu vďaku prevahe
antifibrinolytického systému
aktiváciou endotelínových receptorov a následnou vazokonstrikciou
pretrvávajúcim oslabením možností aktivácie doštičiek trombínom a tým prevenciou štartu rýchleho rozvoja trombu na podklade agregácie trombocytov
antagonizmom receptorov pre adenozín

17. Prevenciu vzniku červeného trombu rivaroxabanom je možné vysvetliť:
a)
b)
c)
d)

prerušovanou intenzívnou inhibíciou koagulačnej kaskády, ktorá zabráni
stabilizácii pomaly sa rozvýjajúceho trombu a jeho následnú regresiu vďaku
prevahe antifibrinolytického systému
aktiváciou endotelínových receptorov a následnou vazokonstrikciou
pretrvávajúcim oslabením možností aktivácie doštičiek trombínom a tým prevenciou štartu rýchleho rozvoja trombu na podklade agregácie trombocytov
antagonizmom receptorov pre adenozín

18. Ktorá molekula priameho perorálneho antikoagulans preukázala účinok
na venózne tromboembolické, kardioembolické a aj aterotrombotické
udalosti?
a)
b)
c)
d)

rivaroxaban
apixaban
dabigatran
edoxaban

19. Pre výsledky štúdií s NOAK u AKS platí:
a)
b)
c)
d)

rivaroxaban 2,5 mg 2x denne v štúdii ATLAS ACS 2 TIMI-51 v pridaní k DAPT
redukoval MACE, KV aj celkovú mortalitu za cenu nárastu závažných, nie však
fatálnych krvácaní vs. DAPT
apixaban 2,5 mg 2x denne v štúdii APPRAISE-2 v pridaní k DAPT neovplyvnil
výskyt ischemických udalostí a viedol k signifikantnému nárastu TIMI
závažných krvácaní
dabigatran 50-150 mg 2x denne v štúdii RE-DEEM v pridaní k DAPT viedol
k od dávky závislému nárastu závažných alebo klinicky relevantných nezávažných krvácaní bez signifikantného ovplyvnenia ischemických udalostí
všetky uvedené možnosti

20. U pacientov s fibriláciou predsiení s vysokým CHA2DS2-VASc skóre je
možné očakávať
a)
b)
c)
d)

aj vysoké riziko koronárnych udalostí, lebo rizikové faktory pre kardioembolické
a koronárne udalosti sa z časti prekrývajú
nízke riziko kooronárnych udalostí, lebo rizikové faktory pre kardioembolické
udalosti sú pre koronárne udalosti protektívne
nedá sa povedať lebo medzi rizikovými faktormi pre koronárne
a pre kardioembolické udalosti nie je žiadny vzťah ani prekryv
nízke riziko, pretože fibrilácia predsiení zamedzuje rozvoju koronárnej
choroby srdca
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