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Infekcia COVID-19 a venózny tromboembolizmus (VTE)
Narastajúce množstvo informácii o pacientoch s infekciou COVID-19 poukazuje na zvýšený
výskyt venóznych a arteriálnych trombotických príhod u týchto pacientov, ktoré môžu byť
významnou príčinou mortality. Podľa literárnych údajov bol výskyt VTE u
hospitalizovaných pacientov s COVID-19 nad 7% (1), pričom u pacientov hospitalizovných na
JIS to bolo 25 až 31% (1, 2, 3). Vzhľadom na problematickú diagnostiku VTE príhod u týchto
pacientov je takmer isté, že reálny výskyt je vyšší. Ukazuje sa, že ochorenie COVID-19 nevedie
len k výraznému zápalovému stavu, ale aj k aktivácii koagulačného systému a trombotické
príhody sú súčasťou klinického obrazu tohto ochorenia. Je preto dôležité na trombotické
komplikácie, obzvlášť VTE myslieť, zlepšiť stav prevencie, diagnostiky a liečby. V predkladanom
prehľade budú prezentované aktuálne údaje zamerané na COVID 19 a venózny
tromboembolizmus (VTE) a to:
§

COVID-19 a riziko VTE + prevencia VTE

§

Diagnostika a liečba VTE u pacientov s COVID-19

§

Invazívna (endovaskulárna) liečba VTE

COVID-19 a riziko VTE
Zvýšený výskyt trombotických príhod sa dáva do súvisu s „excesívnym“ zápalovým procesom,
ktorý vedie k aktivácii trombocytov, poškodeniu endotelu a abnormalitám koagulačného
systému, ako je napr. disseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC). Okrem zápalového
procesu sa za dôležitý provokujúci faktor pokladá tkanivová hypoxia. Zároveň sa uplatňuje
i faktor „stázy“ a to ako u imobilizovaných pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19,
tak i u ľahším foriem, kedy pacienti v izolácii majú obmedzené možnosti pohybu (4).
Vrámci VTE profylaxie sa u pacientov s miernou formou ochorenia, ktorí sú menej fyzicky
aktívni, odporúčajú pre domácu karanténu nefarmakologické opatrenia. Len u pacientov
s pridruženými vysokorizikovými faktormi VTE (malignita, predchádzajúca VTE príhoda,
imobilizácia napr. po mozgovej príhode) je na zváženie farmakologická tromboprofylaxia. Tá sa
jednoznačne odporúča u pacientov s ťažkým priebehom ochorenia, hlavne počas hospitalizácie
na JIS, u ktorých je popisovaný vyše 25% výskyt VTE (1, 2, 3). Medzi odborníkmi stále nie je
zhoda na dávke LMWH, ktorá by mala byť podávaná. Väčšinou sa odporúča profylaktická dávka,
ale vzhľadom na údaje o vysokom (vyše 50%) výskyte VTE i pri užívaní profylaktickej dávky (1,

3) odporúčajú niektorí autori plnú terapeutickú či polovičnú dávku (3, 5). U pacientov s HIT je
najoptimálnejším liekom fondaparín (6), pri vysokom riziku krvácania u imobilných pacientov
je indikovaná pneumatická kompresná bandáž.

Diagnostika a liečba VTE u pacientov s COVID-19
Je potrebné upozorniť na takmer konštatné zvýšenie hladiny D-dimérov u pacientov s COVID19, čo však pri neprítomnosti klinických znakov VTE nemá byť dôvodom na pátranie po VTE,
hoci treba na zvýšené riziko VTE myslieť. Väčšina VTE príhod prebieha pod obrazom pľúcnej
embólie (PE) (1) a preto varujúcimi príznakmi má byť hypoxia nezodpovedajúca respiračnému
poškodeniu, zhoršenie respiračných funkcií hodnotených podľa pomeru PaO2/FIO2, náhla
zmena morfológie či funkcie pravej komory ako aj výrazné zvýšenie hladiny D-dimérov (1).
Je pochopiteľné, že u pacientov s COVID-19 bude realizácia diagnostických testov (CT, USG,
ECHOkg) na potvrdenie VTE príhody problematická. Jednak pre obavu z prenosu nákazy počas
transportu a samotného vyšetrenia, ako aj pre sťažené vyšetrovacie možnosti u pacientov
v celkovo ťažkom stave (ležiaci, imobilný, na ventilátore...). Toto vedie k podhodnoteniu
výskytu VTE príhod u COVID-19 pacientov. Ukázalo sa totiž, že u pacientov, ktorí absolvovali
diagnostické testy na VTE pri rôznom stupni klinického podozrenia bola diagnóza žilovej
trombózy resp. PE potvrdená USG resp CT pulmonagiografiou vo vyše 1/3 prípadov (1). Toto
tiež podporuje názory na podávanie vyšších než profylaktických dávok antikoagulancii.
Základom liečby VTE je antikoagulačná liečba. K výberu konkrétneho typu antikoagulancia
u pacientov s COVID-19 treba pristupovať individuálne, so zohľadnením závažnosti stavu
(plánované invazívne výkony, ambulantná alebo hospitalizačná liečba), so zohľadnením
komorbidít (renálna či hepatálna insuficiencia, trombocytopénia, riziko krvácania...). U väčšiny
hospitalizovaných pacientov je liekom voľby nízkomolekulárny heparín (LMWH).
Nefrakcionovaný heparín (UFH) je preferovaný u hospitalizovaných pacientov s vysokým
rizikom krvácania alebo s plánovaným či potenciálnym invazívnym výkonom, kedy je možné
antikoagulačné pôsobenie UFH rýchle ukončiť podaním antidota (protaminsulfát). Význam
aplikácie heparínov (UFH alebo LMWH) podporujú i štúdie dokazujúce ich protizápalové
pôsobenie (7), dáta ukazujúce, že u pacientov s COVID-19 viedlo podávanie LMWH k vzostupu
lymfocytov, poklesu hladiny D-dimérov, IL-6 (8), dokonca niektoré práce popisujú i pokles
mortality (9).
U ambulantných pacientov sú preferované orálne antikoagulancia, hlavne NOAK, u ktorých nie
je potreba monitorovania hemokoagulačných parametrov, čo je výhodou voči warfarínu.

Invazívna (endovaskulárna) liečba VTE
Endovaskulárna liečba je „nadstavbovou“ možnosťou liečby extenzívnej žilovej trombózy. Nie
sú dôkazy, že by znižovala riziko fatálnej pľúcnej embólie, dokáže však rýchlejšie viesť
k rekanalizácii žilového systému a tým k rýchlejšiemu zmierneniu subjektívnych ťažkostí.
Súčasne znížuje výskyt závažnejších foriem post-trombotického syndrómu. V kontexte
pandémie COVID-19 by mala byť táto liečba indikovaná len u najťažších foriem trombózy a to
pri významnej symptomatológii nedostatočne reagujúcej na antikoagulačnú liečbu, resp. pri
rozvoji flegmázie.
Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie (PE) u pacientov s infekciou COVID-19 by mala byť
indikovaná len u kritických pacientov pri zlyhaní alebo kontraindikácii všetkých štandardných
liečebných postupov. Základom má byť antikoagulačná liečba a u pacientov s „high-risk“ PE je
indikovaná reperfúzna liečba podaním fibrinolytika.

Zhrnutie manažmentu pacienta s COVID-19 z hľadiska VTE
§

Ochorenie COVID-19 signifikantne zvyšuje riziko VTE, preto je u týchto pacientov
dôležitá dôsledná nefarmakologická a farmakologická tromboprofylaxia. Pri
neprítomnosti zvýšeného rizika krvácania sa preferuje u pacientov s ťažším klinickým
priebehom infekcie intermediálna alebo dokonca plná antikoagulačná dávka LMWH.

§

V diagnostike VTE je obmedzený význam D-diméru (štandardne zvýšený), ale jeho
významný vzostup môže signalizovať VTE príhodu.

§

Trombotické komplikácie (hlavne PE) sú významnou príčinou mortality u pacientov
s COVID-19, preto je dôležité ich diagnostickými testami potvrdiť a adekvátne liečiť,
pričom obzvlášť efektívne sa javia LMWH.

§

U pacientov s COVID-19 prepustených do domácej starostlivosti sa má podľa rizika VTE
zvážiť predĺžená profylaktická liečba
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