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Hyperkoagulační stav a hluboká
žilní trombóza
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Souhrn
Hemokoagulace je složitý proces zahrnující řadu aktivačních a inhibičních procesů, které jsou vzá-
jemně v rovnováze. Porucha této rovnováhy vede k hyperkoagulaci nebo k hemoragii. Hyperkoagu-
lační stavy jsou spojeny s vyšším rizikem žilní trombózy. Přes znalost celé řady zevních příčin i ge-
netických odchylek vedoucích ke vzniku hyperkoagulačního stavu zůstává hluboká žilní trombóza
a plicní embolie příčinou vysoké morbidity a mortality.

guanosinu (G) za adenosin (A) v pozici

1691 genu pro faktor V. Mutace faktoru

V se nejčastěji označuje podle místa svého

objevu FV Leiden. Tato mutace se vyskytu-

je pouze u bělochů. Prevalence v populaci

je 3–7%. V Africe, Asii a u původních oby-

vatel Severní Ameriky je prevalence mno-

hem menší [7]. V populaci se smíšeným

evropským původem, např. v USA je preva-

lence asi 5 %, v Evropě je velká diference

mezi jednotlivými státy i uvnitř států. Níz-

ká prevalence (cca 2 %) je v Itálii a Španěl-

sku, vysoká prevalence (cca 10–15 %) je ve

Švédsku. U nemocných s první epizodou

žilní trombózy je možné faktor V Leiden

prokázat u 20 % pacientů [8]. U nemocných

s rekurentní hlubokou žilní trombózou je

incidence kolem 52 %.

Heterozygotní nositelé tohoto defektu mají

o 5–8 % vyšší riziko žilní trombózy [9].

Homozygotní nosiči faktor V Leidenské

mutace se vyskytují u 0,01–0,6 % bělochů

a mají 80krát vyšší riziko vzniku hluboké

žilní trombózy ve srovnání s heterozygotní

formou [9].

Deficit proteinu S
Deficit proteinu S byl poprvé publikován

Compem v roce 1984 [10]. Defekt je spoje-

ný se snížením koncentrace volného protei-

nu S v plazmě. Nositelé tohoto defektu ma-

jí 10krát vyšší riziko vzniku hluboké žilní

trombózy oproti zdravé populaci [11]. Ho-

mozygotní forma deficitu proteinu S je vel-

mi vzácná.
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Na rozdíl od těchto získaných rizikových

faktorů, jsou genetické faktory přítomny po

celou dobu života jedince. V současné době

však neexistují data, která by jednoznačně

potvrzovala, že samotný genetický defekt

ve fibrinolytickém systému vede k iniciaci,

extenzi nebo embolizaci venózního trombu.

Dosud je známo 6–7 genetických riziko-

vých faktorů [4].

Protrombotické genetické
defekty

Aktivovaný protein C rezistence
(APC rezistence)
Faktor V (FV) cirkuluje v plazmě jako pro-

kofaktor. Po aktivaci trombinem či fakto-

rem Xa (FXa) vznikne prokoagulační faktor

Va (FVa), který pak působí jako kofaktor

FXa při aktivaci protrombinu [5] (obr. 1).

Mutace genu pro faktor V, který je spojen

s laboratorním fenotypem APC rezistence

byl poprvé publikován v roce 1993

Dahlbäckem [6]. Později bylo prokázáno,

že samotný defekt je způsoben záměnou

Úvod
Hemokoagulace je komplexní proces zahrnu-

jící řadu aktivačních a inhibičních procesů,

které jsou vzájemně v rovnováze. Porucha

tohoto vysoce integrovaného systému vede

buď k hyperkoagulaci nebo k hemoragii.

Incidence žilní trombózy v populaci se od-

haduje na 1/1000. Trombóza postihuje nej-

častěji povrchní nebo hluboký žilní systém

dolních končetin, ale může se vyskytnout

rovněž v žilách mozku, oka či mezente-

riální žíle [1]. Komplikacemi je posttrom-

botický syndrom a náhlá smrt z plicní em-

bolie, které se vyskytují ve 20 % [2], resp.

1–2 %[3] pacientů.

Rizikové faktory trombózy jsou získané

a genetické. U 20–30 % nemocných s první

příhodou hluboké žilní trombózy můžeme

v příbuzenstvu vystopovat nejméně jednoho

jedince se stejným onemocněním [4]. Zís-

kané rizikové faktory zahrnují věk, imobili-

zaci, chirurgický výkon, trauma, malignitu,

orální kontracepci, těhotenství či šestinedě-

lí, ale rovněž i první trombotickou příhodu.
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Obr. 1. Koagulační kaskáda.
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Deficit proteinu C
Deficit proteinu C (poprvé publikován v roce

1981 Griffinem) je definován poklesem

plazmatické aktivity antikoagulačního pro-

teinu C [12]. Nositelé heterozygotní mutace

mají 7krát vyšší riziko vzniku hluboké žilní

trombózy oproti normální populaci [13]. By-

ly publikovány i ojedinělé případy homozy-

gotní formy této mutace. U takto postižených

nemocných však dojde k vážné trombóze

a/nebo k purpura fulminans těsně po naroze-

ní nebo v průběhu prvního měsíce života.

Deficit antitrombinu
Deficit antitrombinu byl poprvé publikován

Egebergem v roce 1965 [14]. Heterozygotní

forma této mutace je spojena s 10násobně

vyšším rizikem vzniku trombózy v porov-

nání se zdravou populací [15]. Asi polovina

nemocných s trombózou spojenou s defici-

tem antitrombinu má idiopatickou hlubo-

kou žilní trombózu. U ostatních je trombó-

za spojena se zvýšeným rizikem jako je tě-

hotenství nebo operace. Homozygotní for-

ma deficitu antitrombinu nebyla dosud pub-

likována. S deficitem antitrombinu se mů-

žeme setkat i u nemocných s nefrotickým

syndromem nebo s jiným onemocněním

spojeným se ztrátou proteinů.

Deficit
protrombinu
V roce 1996 byla objevena mutace genu pro

protrombin (G20210A), která je spojena se

zvýšenou plazmatickou hladinou protrom-

binu a zvýšeným rizikem vzniku první hlu-

boké žilní trombózy [16]. U pacientů s prv-

ní epizodou žilní trombózy se prevalence

tohoto defektu pohybuje od 19 % do 28 %

případů [17].

Hyperhomocysteinemie
Homocystein je intermediální produkt me-

tabolismu aminokyseliny methioninu. Vro-

zené defekty enzymů účastnících se tohoto

metabolismu (cystathionin beta–syntáza,

N5methyltetrahydrofolát methyltransferáza,

5,10–methylentetrahydrofolát reduktáza)

byly nejprve spojovány s předčasnou ate-

rosklerózou a arteriálním okluzemi [18].

Teprve v poslední době jsou tyto defekty

rovněž spojovány s rizikem vzniku žilní

trombózy.

Vysoká koncentrace
faktoru VIII
Vysoká koncentrace faktoru VIII je spojena

s vyšším rizikem trombózy [19]. Koncent-

race faktoru VIII je ovlivňována řadou ge-

nů. V současné době jsou známy 3 skupiny

těchto genů. Mezi asymptomatickými ne-

mocnými z rodin s trombofilií je prevalence
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prokázána Vandenbrouckem v roce 1995

[25]. Ženské nositelky leidenské mutace,

které zároveň užívají perorální antikoncepci

mají 34krát vyšší riziko vzniku hluboké

žilní trombózy ve srovnání s ženami bez

mutace a neužívajícími hormonální anti-

koncepci. Později byly obdobné výsledky

a souvislost s výskytem trombózy cerebe-

rálních žil prokázány i u mutace protrombi-

nu 20210A [26].

Neoplastické procesy
Neoplastický proces je diagnostikován

u 6–25 % pacientů s hlubokou žilní trombó-

zou [27]. Etiologie trombózy je multifakto-

riální. Zahrnuje zvýšení krevní viskozity

způsobené zvýšením hladiny fibrinogenu

akutní fáze a zvýšení počtu buněk což vede

ke zpomalení krevního toku. Protein C sys-

tém je ovlivňován probíhajícími zánětlivý-

mi změnami.

Lupus antikoagulans
Lupus antikoagulans a antikardiolipinové

protilátky jsou získané autoprotilátky navá-

zané na komplex fosfolipid/protein. Jsou

často nacházeny u autoimunitních onemoc-

nění. Lupus antikoagulans je spojován s vý-

skytem žilní trombózy. Patofyziologický

mechanismus se zdá paradoxní, protože pří-

tomnost těchto protilátek způsobuje prodlou-

žení standardních koagulačních testů, což

ukazuje zvýšenou tendenci ke krvácivosti,

zatímco klinicky se stav manifestuje vyšší

incidencí trombózy. Pokles hladin PC a PS,

který byl nalezen u řady autoimunitních one-

mocnění (př. systémový lupus erythemato-
des) jsou nejspíše spojeny s probíhající in-

fekcí a vlivem infekce na antikoagulační sys-

tém [28].

Závěr
Hluboká žilní trombóza je komplexní one-

mocnění definované mnoha interakcemi me-

zi genetickými a získanými komponentami.

Přes znalost řady těchto interakcí však hlu-

boká žilní trombóza a plicní embolie zůstává

příčinou vysoké morbidity a mortality. Sou-

časné znalosti mohou přispět k upřesnění

nutné profylaxe a následné terapie u pacien-

tů se zvýšeným rizikem tromboembolické

nemoci.
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uvedených genetických rizikových faktorů

mnohem vyšší než mezi kontrolní skupi-

nou: antitrombin, protein C a protein S de-

ficit se každý vyskytuje zhruba u 5 % těch-

to jedinců, alela protrombinu 202101A u asi

18 % a faktor V Leiden u 45 % jedinců. Ti-

to jedinci mají signifikantně vyšší riziko

vzniku hluboké žilní trombózy ve srovnání

se svými zdravými příbuznými. Je však

známa i řada rodin s Leidenskou mutací,

mutací protrombinu, deficitem proteinu C,

kde heterozygotní nositelé neprodělají

trombózu ani v případě přidružených tzv.

získaných rizikových faktorů (trauma, těho-

tenství, imobilizace atd.) [20].

Získané rizikové faktory
hluboké žilní trombózy

Těhotenství
Těhotenství je rizikovým faktorem hluboké

žilní trombózy. Normální těhotenství je

spojeno se změnami v koagulačním a fibri-

nolytickém systému. Tyto změny zahrnují

vzestup srážecích faktorů (I,II,VII, VIII, IX

a XII) a pokles hladin proteinu C a inhibito-

rů fibrinolýzy [21]. Tyto fyziologické změ-

ny jsou důležité k minimalizaci ztrát krve

při porodu, ale zároveň znamenají zvýšení

rizika tromboembolismu během těhotenství

a v poporodním období [21]. Tromboembo-

lická choroba se vyskytuje asi u 1 z 1 500

těhotenství [22] a je nejčastější příčinou

morbidity a mortality v těhotenství a v po-

porodním období [23]. Asi 1/4 neléčených

hlubokých žilních trombóz v těhotenství

progreduje do plicní embolie, která je spo-

jena s 12–15% mortalitou [23]. Nejčastější

příčinou tromboembolismu v těhotenství je

Leidenská mutace. V poslední době vzrůstá

obava, že protrombotické mutace během tě-

hotenství nejen zvyšují riziko žilní trombó-

zy, ale i riziko jiných komplikací během tě-

hotenství jako je preeklampsie, abrupce

placenty, retardace fetálního růstu, narození

mrtvého plodu nebo potratu [24]. Nemocné

s tromboembolismem nebo závažnými tě-

hotenskými komplikacemi by měly být

testovány na nosičství faktoru V a další vro-

zené či získané trombofilní stavy.

Užívání perorální antikoncepce
Mezi nejdiskutovanější získané rizikové

faktory hluboké žilní trombózy v současné

době patří užívání perorální antikoncepce.

Užívání perorální kontracepce nebo hormo-

nální substituční léčba jsou rizikové faktory

vzniku hluboké žilní trombózy. Je známa

pevná vazba mezi častějšími protrombo-

genními rizikovými faktory (FV Leiden, PT

20210A) a současným užíváním perorální

antikoncepce. Poprvé byla tato souvislost
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