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Doporučení pro prevenci iCMP u nemocných s FiS (guidelines ESC 2016)

• Antikoagulaci indikovat podle hodnoty CHA2-DS2-VASC
• ≥ 2 u mužů
• ≥ 3 u žen

• VKA u středně závažné nebo závažné mitrální stenózy nebo mechanické chlopně
• U ostatních pacientů upřednostnit NOAK před VKA, lze-li předepsat

• Stejná účinnost, nižší riziko intrakraniálního krvácení

• Při léčbě VKA udržovat TTR co nejvyšší (>70%)
• Převést na NOAK, nelze-li udržet adekvátní TTR





Renální vylučování antikoagulačních léků

Název látky Podíl vyloučený ledvinami v nezměněné formě

warfarin < 1 %

dabigatran 85 %

edoxaban 35 %

rivaroxaban 33 %

apixaban 27 %

Zdroj: Souhrn údajů o přípravku (SÚKL)



Riziko léčby VKA souvisí s funkcí ledvin

• Nižší eGFR je spojena 
• s nižším TTR
• s vyšším rizikem CMP
• s vyšším rizikem krvácení

• TTR < 70% je spojen s vyšším rizikem 
krvácení i CMP

Szummer et al, J Am Heart Assoc 2017; 6 Bonde et al, Stroke 2016; 47 Bonde et al, JACC 2017; 69 (6)



Chan et al, J Am Coll Cardiol, 2016, 67(24): 2888-99



Chan et al, J Am Coll Cardiol, 2016, 67(24): 2888-99





Hodnocení funkce ledvin:
• NOAK jsou větší nebo menší měrou vylučovány glomerulární filtrací.
• Odhad GF podle Cockrofta-Gaulta nadhodnocuje GF měřenou jako clearance 125I-iothalamátu
• Odhad GF podle CKD-EPI je přesnější
• Pro predikci antikoagulačního účinku by měl CKD-EPI sloužit lépe

Poggio et al, J Am Soc Nephrol 16: 459-466, 2005Levey et al, Am J Kidney Dis. 2014;63(5):820-834
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CKD ve studiích fáze III u NOAK

Dabigatran (RE-LY) Rivaroxaban
(ROCKET-AF)

Apixaban
(ARISTOTLE)

Edoxaban (ENGAGE 
AF-TIMI 48)

Vylučovací kritéria CCr < 30 ml/min CCr < 30 ml/min CCr < 25 ml/min
S-kreat > 221 umol/l

CCr < 30 ml/min

Procento pac. s CKD 20% s CCr 30-49 21% s CCr 30-49 15% s CCr 30-50 19% s CCr < 50

Dávka 150mg nebo 110mg 
2x denně

20mg 1x denně 5mg 2x denně 60mg nebo 30mg 1x 
denně

Úprava dávky u CKD NE 15mg u CCr 30-49 2,5mg 2x denně 
u s-kreat > 133 

30mg nebo 15mg u 
CCr < 50



Farmakokinetika dabigatranu:
• Průběh sérových koncentrací v závislosti na funkci ledvin (23 pacientů)

• Funkce ledvin hodnocena pomocí clearance kreatininu
• Korelace mezi clearance kreatininu a clearance dabigatranu je lineární
• Expozici dabigatranu lze predikovat při znalosti funkce ledvin.
• Poměr účinnosti a bezpečnosti dabigatranu závisí na jeho plazmatické 

koncentraci.

Stangier et al, Clin Pharmacokinet 2010; 49 (4) Eriksson et al, Journal of Thrombosis and Haemostasis 2004, 3: 103–111
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Účinnost a bezpečnost dabigatranu ve vztahu k funkci ledvin:
• Glomerulární filtrace je nejdůležitější proměnnou určující plazmatickou hladinu dabigatranu.
• Přesto, že ve studii RE-LY bylo 15% pacientů předávkovaných (z hlediska SPC), bezpečnost byla 

lepší než u warfarinu.
• Bude-li se přihlížet k eGFR při volbě dávky, poměr účinnosti a bezpečnosti bude ještě lepší než ve 

studii RE-LY.
Lip et al, Thrombosis and Haemostasis 111.5/2014

Liesenfeld et al, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 9: 2168–2175 Connolly et al, n engl j med 371;15 nejm.org october 9, 2014
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Účinnost a bezpečnost dabigatranu ve vztahu k funkci ledvin:
• Na základě studie RE-LY lze doporučit, aby nemocní s eGFR < 50 ml/min užívali dávku 110mg 

raději než 150mg (2x denně).

Hijazi et al, Circulation. 2014;129:961-970

150 mg 110 mg 110 mg
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Možnost léčby nemocných s eGFR < 30 ml/min a dialyzovaných?
• U nemocných s eGFR < 30ml/min léčených warfarinem je riziko závažného krvácení 5x vyšší než u 

nemocných s normální funkcí ledvin.
• Data o užití NOAK u těchto nemocných jsou chudá a vycházejí spíše z farmakokinetických než z klinických 

studií.
• Riziko krvácení je při antikoagulační léčbě zvýšeno a není jisté, zda se snižuje riziko CMP nebo systémové 

embolizace.
• Epizody AKI mohou vést k akutnímu krvácení.
• Hemodialýzou se odstraňuje dabigatran významně, edoxaban a apixaban mírně.
• Přesto, že je tato léčba kontraindikovaná nebo není doporučená, v klinické praxi se používá i u 

hemodialyzovaných nemocných.
• Apixaban – farmakokinetický model podporuje dávkování 2,5-5mg 2x denně.
• Dabigatran - farmakokinetický model podporuje dávkování 75mg nebo 110mg 1x denně.

Limdi et al, JASN April 2009, vol.20 no.4, 912-921

Chan et al, JACC VOL. 67, NO. 24, 2016

Chan et al, Circulation. 2015;131:972-979

Liesenfeld et al, Thrombosis and Haemostasis
115.3/2016



Chan et al, J Am Coll Cardiol, 2016, 67(24): 2888-99



Vliv léčby warfarinem a 
dabigatranem na funkci ledvin.



Vývoj glomerulární filtrace ve studii RE-LY (post-hoc analýza):
• Hodnoceno pomocí CKD-EPI, doba sledování 30 měsíců.
• Výchozí hodnota 66 ml/min, roční pokles průměrně -1,15 ml/min (-1,71 ml/min u diabetiků).
• Pokles po 30 měsících byl větší při léčbě warfarinem než dabigatranem.
• Největší pokles u pacientů s častým INR > 3

Böhm et al, JACC Vol. 65, No. 23, 2015, 2481– 93



Možná vysvětlení pro rozdíl v účinku warfarinu a dabigatranu na funkci ledvin:
• Souvislost se stabilitou antikoagulačního účinku, která je u dabigatranu vyšší.
• Akcelerace vaskulárních kalcifikací při blokádě vitamínu K

• Matrix gla protein (vit.K dependentní) = regulátor kalcifikace

• Dosud nevyjasněné hemodynamické nebo jiné renální účinky dabigatranu?
• Příznivé ovlivnění zánětu inhibicí faktoru Xa a trombinu dabigatranem?

Schurgers et al, PLoS ONE 2012, 7(8): e43229Böhm et al, JACC Vol. 65, No. 23, 2015, 2481– 93

Figure 1. Duration of VKA treatment significantly increases the amount of coronary calcification

Wallentin et al, Lancet 2010, 376: 975-83



Antikoagulancii – indukovaná nefropatie:
• Popsaná po warfarinu – INR > 3 a současně nevysvětlený vzestup s-kreatininu.
• Postihuje 20,5% pacientů s INR > 3 (33% CKD a 16,5% non-CKD).
• Rizikovými faktory jsou též věk, diabetes mellitus, hypertenze, srdeční selhání.
• Histologicky erytrocytární válce v tubulech ledvin.
• Kasuisticky popsáno i po jiných antikoagulačně nebo antiagregačně působících lékách zejména v 

kombinaci s aktivním onemocněním ledvin (IgA nefropatie).

Brodsky et al, Kidney International (2011) 80, 181–189 Kalaitzidis et al, Int Urol Nephrol DOI 10.1007/s11255-017-1527-9



Akutní poškození ledvin (AKI):
V retrospektivní studii z Taiwanu (19932 pacientů) byla léčba dabigatranem spojena s nižším 
rizikem AKI než léčba warfarinem.
Rozdíl byl vyšší u CKD než u non-CKD pacientů.
Rozdíl byl markantní zejména u vyššího CHA2DS2-VASc skóre.

Chan et al, JACC Vol. 68 , No. 21 , 2016: 2272– 83



Dávkování NOAK u chronické FiS a CKD
Dabigatran
(Pradaxa)

Rivaroxaban
(Xarelto)

Apixaban
(Eliquis)

Edoxaban
(Lixiana)

Dávka u normální 
funkce ledvin

150mg 
2x denně

20mg 
1x denně

5mg 
2x denně

60mg 
1x denně

Redukce dávky u 
snížené funkce 
ledvin v Evropě

110mg 2x denně 
u věku nad 80 let 

(ev.též u CCr 30-50 
ml/min)

15mg 1x denně 
u CCr 15-29 ml/min

2,5mg 2x denně 
u CCr 15-29 ml/min

30mg 1x denně
u CCr 15-50 ml/min

Kontraindikováno 
při snížení funkce 
ledvin ??

Kontraindikace 
u CCr < 30 ml/min

Nedoporučuje se
u CCr < 15 ml/min

Nedoporučuje se
u CCr < 15 ml/min

Nedoporučuje se
u CCr < 15 ml/min

USA 75mg 2x denně
u CCr 15-29 ml/min

15mg 1x denně 
u CCr 15-50 ml/min

2,5mg 2x denně 
u s-kreat > 133 umol/l

5mg 2x denně 
u HD pacientů



Pozor na interakce NOAK

• Interakce s cytochromem P450 3A4 (CYP3A4)
• Interakce s P-glykoproteinem (P-gp)

• Inhibitory zvyšují expozici (azolová antimykotika, cyklosporin, takrolimus) 
• Induktory snižují expozici (rifampicin, fenytoin, karbamazepin)



Antidota NOAK

Idarucizumab (RE-VERSE AD) Andexanet (ANNEXA-4)

Antagonizuje efekt léku Dabigatran Inhibitory faktoru Xa, LMWH, 
fondaparinux

Účinnost u CKD ANO ANO

Aplikace Bolus 5mg (výjimečně opakovat) Bolus + 2h infúze

Dostupnost na trhu ANO ZATÍM NE



Závěr (1):

• U nemocných s CKD, je-li to možné, je lepší užívat NOAK než VKA z důvodu 
lepšího bezpečnostního profilu.

• Nižší riziko intrakraniálního krvácení.
• Nižší riziko úmrtí.

• U nemocných s eGFR < 30 ml/min je nedostatek dat.
• Warfarin: Obtížné udržet INR v terapeutickém rozmezí.
• NOAK: Nejsou data potvrzující benefit léčby.
• Probíhají studie s apixabanem a s okluzí ouška levé síně.
• Epizody AKI mohou vést k akutnímu krvácení.

• Brát při rozhodování zřetel na celkovou kondici a prognózu pacienta s CKD.
• Antidotum dabigatranu je dostupné a účinné.
• Antidotum inhibitorů faktoru Xa existuje, není zatím na trhu.



Závěr (2):

• Volba léčebné dávky dabigatranu by měla vycházet ze znalosti 
glomerulární filtrace pacienta.

• Optimalizace léčebného benefitu.
• Při eGF < 50 ml/min (0,8 ml/s) vhodnější dávka 110mg 2x denně

• Pro posouzení kontraindikace NOAC (dle SPC) je nutné použít odhad 
glomerulární filtrace podle Cockrofta-Gaulta.

• Pro stanovení dávky lze doporučit odhad GF podle vzorce CKD-EPI.
• Při léčbě dabigatranem u cévně rizikových pacientů dochází k lepšímu 

uchování funkce ledvin než při léčbě warfarinem.
• Při léčbě dabigatranem je menší riziko vzniku akutního poškození ledvin než 

při léčbě warfarinem.
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