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Komplex koagulačního faktoru VIII 
a lidského von Willebrandova faktoru

Síla komplexu FVIII/VWF

Účinnost, bezpečnost a pohodlí v léčbě hemofi lie A a von Willebrandovy choroby

Zkušenost:

Široké zkušenosti s použitím, vynikající profi l bezpečnosti.1

Pohodlí:

Systém Easysol® pro pohodlnější, jednodušší a bezpečnější rekonstituci.*
Uchovávání 3 roky při teplotě do 30 °C.

Instituto Grifols S.A.
Can Guasc, 2   08150 Parets del Vallès, Barcelona - SPAIN   Tel. (34) 935 710 100

www.grifols.com

Zkrácená informace o přípravku NÁZEV PŘÍPRAVKU FANHDI 25 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. FANHDI 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční 
roztok. FANHDI 100 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. SLOŽENÍ Komplex  koagulačního faktoru VIII a lidského von Willebrandova faktoru. Fanhdi je dodáván 
ve formě prášku, určeného k přípravě injekčního roztoku. 1 lahvička obsahuje: Factor VIII coagulationis 250, 500, 1000 nebo 1500 IU a Factor von Willebrand humanus 
300, 600, 1200 nebo 1800 IU. INDIKACE Fanhdi je indikován k profylaxi a léčbě krvácení u pacientů s hemofi lií A (vrozený defi cit faktoru VIII). Fanhdi je indikován k profylaxi 
a léčbě krvácení u pacientů s von Willebrandovou chorobou (vWD), když je léčba samotným desmopresinem (DDAVP) neúčinná nebo kontraindikována. Tento produkt lze 
použít při léčbě získaného defi citu faktoru VIII. DÁVKOVÁNÍ DEFICIT FAKTORU VIII Dávkování a doba trvání substituční léčby závisejí na závažnosti onemocnění (hladina 
faktoru VIII v plazmě), na místě a intenzitě krvácení a na klinickém stavu daného pacienta. Podání 1 IU faktoru VIII na 1 kg hmotnosti pacienta způsobí nárůst plazmatické 
aktivity faktoru VIII o 2,1 ± 0,4 %. Velikost potřebné dávky se tak stanoví za použití následujícího vztahu: potřebná dávka FVIII (IU) = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný 
nárůst (%) (IU/dl). Během léčby se doporučuje sledovat hladinu faktoru VIII a na základě takto zjištěných hodnot určovat velikost dávek a frekvenci podávaných infúzí. 
Prevence krvácení  pacientů s těžkou formou hemofi lie A: 20-40 IU FVIII na 1 kg t.hm., v intervalu 2 až 3 dni. Je nutné monitorování případného vytváření inhibitorů faktoru 
VIII. VON WILLEBRANDOVA CHOROBA Obecně 1 IU/kg tělesné hmotnosti vWF:RCo zvyšuje hladinu vWF:RCo v krevním rečišti o 2 %. Mělo by být dosaženo hladiny vWF:RCo 
> 0,6 IU/ml (60 %) a FVIII:C > 0,4 IU/ml (40 %). Pro dosažení zástavy krvácení se obvykle doporučuje 40-80 IU von Willebrandova faktoru (vWF:RCo)/kg tělesné hmotnosti 
a 20-40 IU FVIII:C/kg tělesné hmotnosti. Příslušná dávka by se měla podávat opakovaně každých 12-24 hodin. Dlouhodobá léčba může způsobit nadměrné zvýšení FVIII:C. 
Po 24-48 hodinách léčby by se mělo zvážit snížení dávek a/nebo prodloužení intervalu mezi dávkami. ZPŮSOB PODÁNÍ Lyofi lizovaný přípravek rozpusťte a roztok podá-
vejte intravenózně max. rychlostí 10 ml/min. KONTRAINDIKACE Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ 
PRO POUŽITÍ Možnost vzniku reakcí alergického typu. Při podávání léčiv vyrobených z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu původců infekcí zcela vyloučit. To 
platí i pro neznámé a nově se objevující viry a jiné patogeny. Vytváření neutralizačních protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací, která léčbu jedinců 
s hemofi lií A provází. Pacienty, kteří jsou léčeni koagulačním faktorem VIII, je nutno z hlediska vytváření inhibitorů pečlivě sledovat a monitorovat prostřednictvím laborator-
ních testů. Při léčbě von Willebrandovy choroby existuje riziko výskytu trombóz, zejména u pacientů se známými faktory klinického rizika. Proto musí být pacienti pečlivě 
sledováni pro zjištění časných příznaků trombózy. Měla by být zahájena profylaxe proti žilní tromboembolii podle aktuálních doporučení. Je třeba monitorovat hladinu 
FVIII:C, aby se zabránilo trvale nadměrným hladinám FVIII:C v plazmě, což by mohlo zvýšit riziko trombotických příhod. U pacientů s von Willebrandovou chorobou, zejména 
u pacientů s typem 3, se mohou vyvinout neutralizující protilátky (inhibitory) proti von Willebrandovu faktoru. Měla by být zvážená vhodná vakcinace (hepatitidy A a B) 
u pacientů, kteří pravidelně/opakovaně užívají přípravky z lidské plazmy obsahující faktor VIII. Důrazně se doporučuje při každé aplikaci přípravku Fanhdi zaznamenat vždy 
název a číslo šarže přípravku, aby se zachoval záznam o použité šarži zpětně u každého pacienta. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE 
Žádné interakce přípravků obsahujících komplex lidského FVIII/vWF s  jinými léčivými přípravky nejsou známy. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Vzácně byly pozorovány příznaky 
přecitlivělosti organizmu nebo alergických reakcí (angioedémy, palčivá bolest v místě zavádění infúze, zimnice, zarudnutí, kopřivka, bolesti hlavy, vyrážka, hypotenze, le-
targie, nevolnost, neklid, tachykardie, napětí na prsou, mravenčení, zvracení, těžké dýchání apod.), které se mohou v některých případech rozvinout do podoby těžké ana-
fylaxe (včetně stavu šoku). Vzácně byl u pacientů pozorován vznik horečky. U pacientů trpících hemofi lií A může docházet k vytváření protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII. 
U pacientů s von Willebrandovou chorobou 3. typu mohou ve vzácných případech vzniknout neutralizující protilátky (inhibitory) na von Willebrandův faktor. Tyto protilátky 
se mohou objevit v souvislosti s anafylaktickými reakcemi. U pacientů s von Willebrandovou chorobou užívajících tento přípravek existuje riziko výskytu trombóz, zejména 
u pacientů se známými klinickými rizikovými faktory. Trvale nadměrné hladiny FVIII:C mohou zvýšit riziko trombotických příhod. INKOMPATIBILITY Fanhdi nesmí být mísen 
s jinými léčivými přípravky. DOBA POUŽITELNOSTI Je-li uchováván při teplotě maximálně do 30 °C, je doba použitelnosti přípravku Fanhdi 3 roky. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ 
PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Instituto Grifols, S.A. Can Guasc, 2 - Parets del Vallès 
08150 Barcelona - Španělsko REGISTRAČNÍ ČÍSLA Fanhdi 25 IU/ml = 16/053/97-C. Fanhdi 50 IU/ml = 16/054/97-C. Fanhdi  100 IU/ml (1000 IU/10 ml, 1500 IU/15 ml)= 
16/055/97-C DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 29.01.1997 / 25.06.2014 DATUM REVIZE TEXTU 25.06.2014. Podrobné informace o tomto léku 
jsou dostupné na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) http://www.sukl.cz/. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek 

je hrazen z  prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, 
s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Úplné SPC lze získat na adrese: Grifols s.r.o., Žitná 2, 120 00 Praha 2.

* Kompletní informace o návodu k použití – viz Souhrn údajů o přípravku
1 Periodic Safety Update Report, 31/12/10

Více informací poskytne: Grifols s.r.o.
222 231 415  sro@grifols.com  www.grifols.com 

5108_Fanhdi anunci_TXEC_148x210_1510_001.indd   1 21.10.15   16:52
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EDITORIAL
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzácní hosté.
Srdečně Vás vítáme na 6. hemofilickém dnu s mezinárodní účastí – odborné konferenci České společnosti pro trombózu 
a hemostázu ČLS JEP. Konference je pořádána ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Českým svazem 
hemofiliků.

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., předseda ČSTH ČLS JEP

MUDr. Peter Salaj, prezident konference a koordinátor odborného programu

PARTNEŘI A SPONZOŘI KONFERENCE  

Novo Nordisk, hlavní partner, sponzor Programového sborníku, 
         sponzor registrace, dodavatel konferenčních tašek

Bayer, hlavní partner

CSL Behring, hlavní partner

Grifols, hlavní partner

AbbVie, partner

Baxter Czech, partner

Octapharma CZ, partner

Pfizer, partner

Florence, mediální partner

Zdravotnické noviny, mediální partner

VYSTAVOVATELÉ
AbbVie
Aspen Europe
Axon Lab

Baxter Czech
Bayer
CSL Behring

Grifols
Jana Jokešová, Mary Kay
Novo Nordisk

Octapharma CZ
Pfizer
Siemens

Pořadatelé a organizátoři děkují všem partnerům, sponzorům a vystavujícím firmám za pomoc a spolupráci při přípravě 
a zajištění konference.

POŘADATEL KONFERENCE 
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP
a  Českým svazem hemofiliků.
Předseda pořádající společnosti: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 
 Trombotické centrum VFN, e-mail: kvasnicka.jan@vfn.cz
Prezident konference: MUDr. Peter Salaj 
 ÚHKT Praha, peter.salaj@uhkt.cz, tel.: +420 221 977 284
Koordinátoři odborného programu: RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D., MUDr. Peter Salaj
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PRAVIDLA PRO ÚČAST NA KONFERENCI
•	 Účast na konferenci v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů  
 garantovaného ČLK. 
•	 Účast středně zdravotnického personálu (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) je jako vzdělávací akce zařazena  
 do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. 
•	 Účast vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích je garantována 
 Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) v souladu s vyhláškou  
 č. 4/2010 Sb. 
•	 Při registraci na místě se k platnému registračnímu poplatku účtuje doplatek 100 Kč.
•	 Vstupovat do konferenčního sálu, na doprovodnou výstavu firem a čerpat ostatní služby určené účastníkům  
 konference je možné výlučně s platným registračním průkazem.  
•	 Pořadatel a organizátor konference žádají účastníky, aby v konferenčních prostorách nenechávali bez dozoru  
 osobní věci, doklady, cennosti, notebooky, mobilní telefony apod. Pořadatel a organizátor konference nenesou 
 odpovědnost v případě jejich ztráty, odcizení nebo poškození.
•	 Ve všech prostorách určených pro konferenci je zákaz kouření.    

ORGANIZAČNí A TECHNICKÉ INFORMACE A POKYNY
Jste-li předsedající: Musíte se řídit časovým rozvrhem programu. V konferenčním sále musíte být minimálně 
15 minut před začátkem přednáškové sekce. Konferenční sál musíte uvolnit pro následující sekci v čase přesně 
stanoveném časovým rozvrhem programu.
Jste-li přednášející: Musíte se dostavit do konferenčního sálu (pracoviště obsluhy prezentací) nejpozději 20 minut 
před začátkem Vaší prezentace, kde odevzdáte svoji prezentaci obsluze k přípravě projekce. V konferenčním sále není 
možné pro prezentaci používat vlastní notebook.

Audiovizuální technika: Organizátor konference zajišťuje vlastní audiovizuální a PC techniku a obsluhu v plném 
rozsahu pro všechny prezentace přihlášených účastníků.

Certifikáty: Certifikáty o účasti obdrží registrovaní účastníci v registračním centru konference bezprostředně 
po skončení programu.

Občerstvení: Všem registrovaným účastníkům konference je v určených přestávkách programu k dispozici občerstvení 
s kávou a konferenční oběd.

Parkování: V areálu Kongresového centra Lázeňská kolonáda Poděbrady nelze parkovat. Ubytovaným účastníkům 
konference je k dispozici dostatečný počet parkovacích míst pro osobní vozidla na přilehlých parkovištích. Nebydlící 
účastníci musí parkovat na dostupných veřejných parkovištích. Parkovné si hradí každý uživatel parkoviště sám.

Organizátor konference
Congress Prague, s.r.o., se sídlem Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 241 445 759, +420 241 445 813, +420 241 445 815, fax: +420 241 445 806, www.congressprague.cz
Odpovědní zástupci organizátora: Registrace a ubytování: 
Michaela Mottlová, office@congressprague.cz, GSM: +420 607 948 924  
Organizace, program a doprovodná výstava: Pavel Revický, GSM +420 724 264 870, 
 Jakub Dušek, jakub.dusek@congressprague.cz 
 Roman Bolek, roman.bolek@congressprague.cz,  GSM: +420 728 777 091 
Audiovizuální technika, prezentace: Jakub Dušek 
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PROGRAM KONFERENCE
Středa 18. listopadu

18.00 – 22.00 Registrace  
Foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda

18.00 – 22.00 Příprava doprovodné výstavy  
Foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda

Čtvrtek 19. listopadu
08.00 – 18.30 Registrace  

Foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda
09.00 – 18.30 Doprovodná výstava   

Foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda
Odborný program konference 
Kongresový sál – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda

09.50 – 10.00 Úvod 6. hemofilického dne        
10.00 – 12.00 Sekce mezioborová spolupráce

Nová éra léčby hepatitidy C 
Petr Urbánek 25 min.

Je nutno revakcinovat příjemce krevních derivátů a transfuzních přípravků 
proti viru hepatitidy B?
Pavel Polák 10 min.

Význam a indikace intraartikulární aplikace léků u pacientů s hemofilií   
Petr Teyssler 20 min.

Radiosynovectomy in clinical management of patients with hemophilia 
in Hungary 
Imre Szerb 20 min.

Ortopedická péče o lokomoční aparát hemofiliků
Radovan Kubeš 20 min.

Zkušenosti s intenzivní rehabilitací u starších pacientů s hemofilií
Martin Mužíček 20 min.

Diskuze 5 min.
12.00 – 13.00 Přestávka na oběd 
13.00 – 13.50 Osobnost Pavla Pudláka  

Anna Křepelová 10 min.

Pudlákova přednáška: Inherited platelet disorders
Barbara Zieger 40 min.

13.50 – 14.00 Přestávka s kávou 



6 .  h e m o f i l i c k ý  d e n  2 0 1 5

P r o g r a m o v ý  s b o r n í k

14.00 – 15.30 Sekce získané inhibitory 

Hungarian experience with acquired coagulation factors inhibitors  
László Nemes 30 min.

Péče o nemocné se získanou formou hemofilie A v ÚHKT Praha 
Peter Salaj 15 min.

Léčba pacientů se získanou hemofilií A: zkušenosti centra FN Brno 
Petr Smejkal 15 min.

Získaná hemofilie A: zkušenosti centra  FN Hradec Králové
Eva Ivanová 15 min.

Možnosti využití imunoadsorbčních metod v terapii získaných inhibitorů 
koagulačních faktorů 
Radomíra Hrdličková 10 min.

Diskuze 5 min.
15.30 – 15.40 Přestávka s kávou 
15.40 – 17.10 Sekce vrozené poruchy fibrinogenu, diagnostika a léčba 

Congenital fibrinogen disorders: still a lot of questions open 
Philippe de Moerloose  30 min.

Vrozené poruchy fibrinogenu, přehled pacientů v České republice 
Roman Kotlín  20 min.

Léčba pacientů s vrozenou poruchou fibrinogenu: zkušenosti jednoho centra
Věra Geierová 20 min.

Laboratorní diagnostika vrozeného deficitu fibrinogenu
Ingrid Hrachovinová 10 min.

Diskuze 10 min.
17.10 – 17.20 Přestávka s kávou 

17.20 – 18.30

Sekce péče o ženy s krvácivými chorobami, přenašečky hemofilie

Současné možnosti preimpantační diagnostiky hemofilie 
Lenka Nečasová  20 min.

Vedení těhotenství a porodu u pacientek s krvácivou chorobou 
Tomáš Binder  20 min.

Péče o novorozeného hemofilika 
Vladimír Komrska  20 min.

Diskuze 10 min.
18.30 Závěr odborného programu 1. dne

Výdej certifikátů za jednodenní účast
Registrace – foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda
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19.30 Společenská večeře pro účastníky konference
Kavárna Viola – Lázeňská Kolonáda

Pátek, 20. listopadu
08.00 – 15.30 Registrace  

Foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda
08.00 – 15.00 Doprovodná výstava  

Foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda
15.30 – 16.00 Výdej certifikátů  

Registrace – foyer – Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda
Odborný program konference
Kongresový sál, Kongresové a kulturní centrum Lázeňská Kolonáda

09.00 – 11.05 Sekce novinky v hemofilické péči 

Long-acting FVIII and FIX concentrates 
Heidi E. Chehadeh  30 min.

Prophylaxis in VWD 
Carmen Escuriola-Ettingshausen  30 min.

Modern vWF concentrates: use and success in real clinical practice 
Wolfgang Miesbach  30 min.

Outcome of long term plasma derived FVIII concentrate use in the mature 
hemophilia population 
Pu-Lin Luo   30 min.

Diskuze  5 min.
11.05 – 11.15 Přestávka s kávou 
11.15 – 12.20 Sekce úskalí laboratorní diagnostiky krvácivých stavů 

Monitorování nových koncentrátů v léčbě hemofilie 
Ingrid Hrachovinová 20 min.

Laboratorní diagnostika trombocytopatii 
Jaroslav Gumulec  20 min.

Možnosti využití TEG v koagulační diagnostice a u ŽOK-u 
Miroslav Durila  20 min.

Diskuze 5 min.
12.20 – 13.30 Přestávka na oběd 
13.30 – 14.00 A Look Into the Future of CSL Behring’s Coagulation Portfolio

Alex Veldman
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14.00 – 15.45 Problematika hemofilie v pediatrii

Souhrnná data registru CNHP za rok 2014
Jan Blatný  20 min.

Kasuistika pacienta s inhibitorem FVIII s hlasováním 
Světlana Kohlerová  20 min.

Závažné ICH u kojence s vrozenou afibrinogenemií 
Ondřej Zapletal  15 min.

Výsledky měření HJHS skóre a jeho korelace s klinickým stavem
Marie Katzerová  15 min.

Farmakokinetika jako vhodný nástroj k optimalizaci léčby dětských 
hemofiliků
Hana Ptoszková 15 min.

Jaké získané rizikové faktory zvyšují nebezpečí vzniku inhibitorů u PUPs?
Jan Blatný  15 min.

Diskuze 5 min.
15.45 Závěr odborného programu konference
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Je nutno revakcinovat příjemce krevních derivátů a transfuzních přípravků proti viru hepatitidy B?
1Polák P, 1,2Smejkal P, 1Kamelander J, 1,2Chlupová G, 1,2Penka M
1Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno, 2Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

Navzdory vysoké bezpečnosti krevních derivátů a transfuzních přípravků v České republice je u pacientů opakovaně 
léčených těmito preparáty všeobecně doporučeno očkování proti viru hepatitidy B. Za protektivní titr postvakcinačních 
protilátek proti povrchovému antigenu viru hepatitidy B (anti-HBs) je historicky považována hodnota ≥10 IU/l. Tato 
hranice byla stanovena na základě pasivní imunizace. Při poklesu titru těchto protilátek pod zmíněnou mez je v 
současnosti paušálně doporučováno přeočkování.  U části hematologických pacientů však není ani opakovanou aplikací 
vakcíny dosaženo trvale požadovaného titru anti-HBs protilátek. 
Metodika a diskuse: V české literatuře nebyla tomuto tématu dosud věnována pozornost. Zahraniční práce vedou 
k nekonzistentním závěrům. Leuridanova skupina rozlišuje ve své práci ochranu před nákazou, která je zajištěna titrem 
anti-HBs protilátek ≥10 IU/l, a ochranu před manifestním onemocněním, která je zajištěna celulární složkou imunity. 
Buněčná imunita perzistuje i při poklesu titru anti-HBs ≤10 IU/l. Přídatnou dávku vakcíny (booster) doporučuje pouze 
osobám s dysfunkčním imunitním systémem při poklesu titru anti-HBs ≤10 IU/. U ostatních osob toto přeočkování 
doporučeno není [1]. Obdobný závěr byl postulován Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization, 
WHO) [2]. Saffar deklaruje dlouhodobou perzistenci imunitní paměti (humorální i celulární) a to i po 2 dekádách 
od vakcinace. U více než 80 % jedinců, u nichž došlo k poklesu titru anti-HBs ≤10 IU/l, byla zaznamenána výrazná 
cytokinová odezva svědčící pro účinnou buněčnou paměťovou složku i u jedinců dosud označovaných za „séronegativní“ 
[3]. Dle evropských doporučení je vhodné udržovat titr anti-HBs protilátek ≥10 IU/l u dialyzovaných pacientů; 
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jednorázová přídatná dávka vakcíny se doporučuje zdravotníkům a policistům při poklesu titru anti-HBs ≤10 IU/l [4]. 
Paušální přídatnou dávku vakcíny při poklesu titru anti-HBs ≤10 IU/l často doporučují ne-vakcinologové [6,7]. 
Závěr: Vyšetřování výše titru postvakcinačních protilátek je dle WHO doporučeno pouze u vybraných skupin jedinců. 
Jednotný koncept revakcinace dosud stanoven nebyl ve světě ani v České republice; nová doporučení se budou 
dynamicky odvíjet od nových poznatků. 
Literatura:

1. Leuridan E., Van Damme P. Hepatitis B and the need for a booster dose. Clin Inf Dis 2011; 53(1): 68-75.
2. World Health Organization. Weekly epidemiological record. 2009; 84:405-420.
3. Saffar H., Saffar M.J., Ajami A. et al. Long-term T-cell-mediated immunologic memory to hepatitis B 

vaccine in young adults following neonatal vaccination. Hepat Mon 2014; 14(9): c22223.
4. Tajiri K.,  Shimizu Y. Unsolved problems and future perspectives of hepatitis B virus vaccination. World J 

Gastroenterol 2015; 21(23): 7074-7083.
5. Carrera E., Manzano R., Garrido E. Efficacy of the vaccination in inflammatory bowel disease. World J 

Gastroenterol 2013; 19(9): 1349-1353.
6. Sit D., Esen B., Atay A.E. et al. Is hemodialysis a reason for unresponsiveness to hepatitis B vaccine? 

Hepatitis B virus and dialysis therapy. World J Hepatol 2015; 7(5): 731-768.

Radiosynoviorthesis in the treatment of haemophilic joints
Szerb Imre
Uzsoki Hospital, Department of Orthopaedics, Budapest, Hungary

Recurrent haemarthroses leading to chronic svnovitis and arthropathy remain a major cause of morbidity in patients 
with haemophilia. Haemarthroses are responsible for nearly 80% of all bleeding episodes in patients with severe 
haemophilia; when recurrent, they can lead to chronic synovitis and progressive arthropathy.
Radiosynovectomy has similar results to those achieved with arthroscopy, being additionally less invasive and less costly. 
Radioactive synovectomy (RS) is therefore considered the first choice of treatment for chronic haemophilic synovitis, 
according to many authors.
Results: A satisfactory reduction of the frequency of haemorrhage was achieved in 91% of joints during the first year 
after treatment and was maintained in 69% until the end of the follow up period. In general there was no decrease in 
mobility attributable to radiosynovectomy, and the patients’ own evaluations agreed with the evaluations based on the 
frequencies of haemarthrosis in 80%. Patients who had only minor, or no, radiological abnormalities of the joints before 
treatment showed the best results.
Conclusion: RS with Yttrium 90 colloid in the knee joint and Rhenium-186 colloid suspension in the hip and ankle a 
safe and effective treatment of chronic haemophilic synovitis, markedly reducing joint bleeding frequency and pain, 
irrespective of the radiographic stage or inhihitor status.

Inherited platelet function disorders 
Zieger Barbara
Departments of Pediatrics and Adolescent Medicine, University of Freiburg, Freiburg, Germany

Platelet activation, adhesion, aggregation and secretion processes are elementary for effective primary hemostasis. 
Patients with platelet disorders can present with petechiae, mucocutaneous bleeding, purpura and menorrhagia. We 
investigated patients with a platelet function disorder only and patients with a platelet defect and immunodeficiency. 
BSS patients present with severe bleeding disorder, thrombocytopenia and giant platelets. BSS is caused by absence/
reduction of the glycoprotein Ib/V/IX receptor on platelets and is autosomal recessively inherited. Platelets of BSS-
patients show abnormal adhesivity and no platelet agglutination after ristocetin stimulation. Patients with Glanzmann 
thrombasthenia (GT) present with normal platelet count and size. GT platelets show normal agglutination after 
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stimulation with ristocetin but impaired aggregation after stimulation with different agonists (ADP, epinephrine, 
thrombin, collagen). Most patients with GT display an autosomal recessive mode of inheritance, caused by mutations 
in the genes ITGA2B and ITGB3 (coding for the integrin receptor subunits αIIb and β3). Patients with Hermansky Pudlak 
syndrome (HPS) present with oculocutaneous albinism, nystagmus and mild bleeding due to platelet storage pool 
deficiency, and lysosomal storage defects. Nine subtyps of HPS have been distinguished which are caused by defects 
in 9 different genes HPS1-HPS9. Patients with HPS2 suffer from immunodeficiency additionally. Leukocyte adhesion 
deficiency type III (LADIII) is characterized by dysfunctional integrins of leukocytes and platelets leading to combined 
immunodeficiency and bleeding disorder. Typically, patients present with recurrent bacterial infections and bleeding 
symptoms. LADIII is caused by mutations in FERMT3 (coding for kindlin-3). Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis 
(FHL-5), a genetic disorder of lymphocyte cytotoxicity, is caused by mutations in the gene encoding Munc18-2 (FHL-5). 
Patients with FHL-5 showed typical manifestations of hemophagocytic syndrome and their platelets demonstrated 
a severely impaired α(CD62P)- and δ(CD63)-granule secretion response to thrombin stimulation. Characterisation of 
platelet function and molecular defects is important to understand platelet disorders.

Péče o nemocné se získanou formou hemofilie A v ÚHKT Praha
Salaj P, Loužil J, Geierová V, Pohlreichová V, Čápová I, Hrachovinová I
ÚHKT, Praha

Získaný inhibitoru FVIII (pacienti bez hemofilie A) patří mezi raritní onemocnění s roční incidenci 1/1 milion obyvatel 
a s 22% mortalitou. V 50-55% případech vzniká idiopaticky, v 8-15% při jiném autoimunitním, nebo nádorovém 
onemocnění a v 13,5% v poporodním období. V našem souboru bylo idiopatických případů 11 z 25. Výskyt je bez 
pohlavní predilekce, převážně ve věku >60 let. Na rozdíl od hemofilie A je inhibitor typu autoprotilátky a u 38% 
nemocných může dojít k spontánnímu (bez imunosupresivní terapie) vymizení inhibitoru.

V klinickém obrazu dominuje kožní, slizniční a intramuskulární krvácení. Krvácení do GIT, urogenitálního traktu a CNS 
je poměrně časté. Ke krvácení do kloubů nedochází. Laboratorní nález je podobný inhibitorovým pacientům s hemofilii 
A: výrazné prodloužení APTT, nekorigovatelné normální plazmou, výrazně snížená hladina FVIII a pozitivní průkaz 
specifického inhibitoru.

Terapie pacientů se získaným inhibitorem FVIII se řídí obecnými principy péče o daný typ nemocných a zahrnuje léčbu 
krvácení a eliminaci autoprotilátky.
1. Terapie krvácivých epizod je podobná léčbě nemocných s hemofilii A (rFVIIa, APCCs). U menších krvácení je někdy 
postačující konzervativní terapie (imobilizace, komprese) v kombinaci s antifibrinolytiky. Léky s by-passovou aktivitou 
bylo v našem souboru nutné použít u 18 pacientů z 25.
2.  S cílem snížit až eliminovat inhibitor FVIII je doporučována kombinovaná imunosupresivní terapie složená z 
kortikoidů a cyklofosfamidu. Daná imunosupresivní kombinace byla použitá u 24 pacientů a v jednom případě byla 
použitá monoterapie kortikoidy. V případě rezistence na daný postup lze místo cyklofosfamidu podat cyclosporinum 
A (8/25). Část pacientů může dobře zareagovat i na 5 denní aplikaci intravenózních imunoglobulinů (13/25). 
Pacienti s vysokým titrem inhibitoru, krvácením a nedostatečnou odpovědí na předchozí terapii jsou indikování 
k plazmaferezam, nebo extrakorporální imunoadsorpci. Terapie s anti CD20 byla podaná u rezistentních pacientů 3x.

Inhibitor FVIII je život ohrožující stav, ale při jeho včasné diagnostice a správné terapii lze výrazně snížit mortalitu a 
morbiditu nemocných.

Léčba pacientů se získanou hemofilií A, zkušenosti z brněnského centra
Smejkal P, Buliková A, Chlupová G, Kamelander J, Kissová J, Šlechtová M, Zavřelová J, 1Žáčková D, 1Doubek M, Penka M
Oddělení klinické hematologie, FN Brno, 1Interní hematologická a onkologická klinika MU a FN Brno
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Získaná hemofilie A (ZHA) je poměrně vzácné onemocnění s roční incidencí cca 1-1,5 na milion populace. 
Pacienti a metodika: Zhodnotili jsme výsledky diagnostiky a léčby pacientů se ZHA ve FN Brno od roku 1998 po 
současnost.  
Výsledky: V tomto období bylo na našem pracovišti diagnostikováno celkem 26 pacientů se ZHA. Medián věku byl 
74 let (34 – 85), hladiny FVIII 3 % (0 – 13 %) a inhibitoru FVIII 22 BU/ml (1,06 – 768 BU/ml). Všichni pacienti měli 
krvácivé projevy, především do podkoží a svalstva, u 14 (54 %) z nich byla k léčbě krvácení použita bypassová aktivita 
(7x pouze aPCC, 4x pouze rFVIIa, 2x aPCC i rFVIIa) a 2x vysoká dávka FVIII (pacient se vstupním titrem inhibitoru 2,4 
BU/ml a druhý pacient po poklesu inhibitoru na 2,4 BU/ml). Kromě dvou nejzávažnějších pacientů byl medián použité 
dávky aPCC k léčbě krvácivé epizody 15 000 IU a rFVIIa 31 mg. U dvou pacientů však bylo krvácení masivní a opakovaně 
recidivující s nutností podat 409 mg rFVIIa, resp 224mg rFVIIa a 287 500 IU aPCC. Zástavy krvácení bylo nakonec 
dosaženo vždy a toto nebylo příčinou úmrtí u žádného z pacientů.  
Kromě pacientky s velmi nízkým titrem inhibitoru po porodu, který vymizel spontánně, a jednoho pacienta s infaustní 
malignitou, byla vždy zahájena imunosupresivní terapie (IST) s cílem eradikace inhibitoru FVIII. U většiny pacientů byl 
použit standardní režim kortikosteroidy (KS) a cyklofosfamid (CF), u pěti pacientů pouze KS a u jednoho pacienta pouze 
CF. Naopak u dvou pacientů byl pro neúčinnost kombinace KS+CF byl podán i rituximab. Jedna pacientka byla během 
IST předána na pracoviště v místě bydliště a nemáme další informace. Z 23 pacientů léčených IST v našem sledování 
bylo po úvodní dosaženo eradikace inhibitoru FVIII u 19 (83 %) z nich, v mediánu 31 dnů (15 - 74).  
Následně u jedné pacientky během prvního roku po ukončení IST došlo několikrát k poklesu hladiny FVIII s výbornou 
reakcí na KS a v následujících letech pak byl inhibitor FVIII negativní. U jednoho pacienta byla recidiva inhibitoru za 11 
měsíců od jeho eradikace, kdy byla bez efektu kombinace KS + CF a následně podaný rituximab měl efekt jen částečný 
a pacient zemřel na infekční komplikace. Na tyto zemřel i druhý pacient, kterému byl po selhání terapie KS + CF také 
podán rituximab a jeden pacient s malignitou léčený pouze CF. Dva pacienti bez dosažení úplné eradikace inhibitoru 
zemřeli na infarkt myokardu: jeden za týden od poslední dávky aPCC a druhý při léčbě vysokou dávkou koncentrátu 
FVIII.  
Trvalé eradikace inhibitoru bylo dosaženo u 18 pacientů z 23 (78 %), na infekční komplikace zemřeli tři pacienti (13 %) 
a dva na srdeční infarkt (9 %). Na malignitu pak zemřeli do půl roku od eradikace inhibitoru další tři pacienti (13 %). 
Závěr: I když je léčba krvácení u pacientů se ZHA náročná, krvácení nebylo příčinou úmrtí, kterou byly především 
infekční komplikace a malignity. Jako efektivní možnost léčby krvácení a relativně šetrná IST se nabízí Bonn-Malmö 
protokol s plazmaferézou s imunoadsorpcí.

Získaná hemofilie – naše zkušenosti
Ivanová E, Košťál M, Sadílek P, Dulíček P
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Získaná hemofilie je vzácné krvácivé onemocnění, na jejíž vzniku se podílí autoprotilátka neutralizující funkci faktoru 
VIII. Onemocnění je asociováno s vysokou mortalitou, proto časné rozpoznání nemoci, diagnostika a léčba jsou klíčové. 
Základní strategií léčby je zástava krvácení, eradikace inhibitoru, určení vyvolávajícího faktoru a předcházení léčbou 
způsobených komplikací jako jsou trombóza a infekce. Protože se jedná o velmi vzácné onemocnění, cílem této práce je 
představení souboru 14 pacientů léčených na našem pracovišti v průběhu posledních 20 let. 

Možnosti využití imunoadsorpčních metod v terapii získaných inhibitorů koagulačních faktorů
Hrdličková R, Blahutová Š, Čermáková Z
Krevní centrum a Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Extrakorporální imunoadsorpce (IA) je účinná hemaferetická separační metoda k odstranění některých 
patologických substancí (autoprotilátek, aloprotilátek, Lp, LDL- cholesterolu, ...) z plazmy pacienta. Tato technika je s 
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úspěchem používána i u pacientů s vysokým titrem inhibitorů koagulačních faktorů k usnadnění substituční terapie 
nutné k dosažení hemostázy, zástavě závažného krvácení, případně k zajištění hemostázy k chirurgickému výkonu 
a zhojení operační rány. V klinické praxi se nejčastěji vyskytuje inhibitor FVIII u získané hemofilie A (AHA), u které 
je uváděna mortalita 31 % během prvních 300 dnů onemocnění, častěji na infekční komplikace (při kombinované 
imunosupresivní léčbě) než na krvácivé komplikace. 
Metody a výsledky: Autoři představují IA jako účinnou metodu k rychlé eliminaci inhibitoru, zahraniční zkušenosti 
s použitím IA u AHA v rámci modifikovaného Bonn-Malmö protokolu. Připojují rovněž vlastní kazuistiku pacientky s 
poporodní AHA, úvodním titrem inhibitoru FVIII 1126 B.U. a FVIII:C 0,3 %, u které série pěti IA, vždy s ošetřením 2,3 
celkového plazmatického objemu, vedla 14. den od zahájení IA k poklesu inhibitoru FVIII na 0,8 B.U. a vzestupu FVIII:C 
na hemostatickou hladinu 44,8 %. 
Závěr: Imunoadsorpce je rychlá, efektivní, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná separační metoda. Pro svou 
technickou a ekonomickou náročnost se sice nejedná o obvyklou léčbu první volby, nicméně může být vhodnou 
alternativou pro pacienty, kde standardní léčba není účinná nebo jsou její vedlejší účinky pro pacienta nepřijatelné.

Congenital fibrinogen disorders: still a lot of questions open
Philippe de Moerloose
Division of Angiology and Haemostasis, University Hospitals and Faculty of Medicine, Geneva, Switzerland

Congenital fibrinogen disorders are rare diseases affecting either the quantity (afibrinogenemia and hypofibrinogenemia) 
or the quality (dysfibrinogenemia) or both (hypodysfibrinogenemia) of plasmatic fibrinogen. These disorders are caused 
by mutations in the three fibrinogen encoding genes FGA, FGB and FGG. For the quantitative disorders the majority of 
mutations are null but in some cases, missense or late-truncating nonsense mutations allow synthesis of the mutant 
fibrinogen chain, but intracellular fibrinogen assembly and/or secretion are impaired. The majority of cases of qualitative 
disorders are caused by heterozygous missense mutations. Although the diagnosis of any type of congenital fibrinogen 
disorders is usually not too difficult with the help of conventional laboratory tests and genetic studies, the correlation 
between all available tests and the clinical manifestations is more problematic in a number of cases. 
Afibrinogenemia is often diagnosed at birth following prolonged umbilical cord bleeding and is characterized by 
spontaneous bleeding in all tissues, while hypofibrinogenemic patients are more often asymptomatic. Spontaneous 
spleen ruptures, painful bone cysts, paradoxical cardiovascular events, and intrahepatic inclusions can complicate the 
clinical course of patients with quantitative fibrinogen disorders. 
Clinical manifestations of dysfibrinogenemia are very heterogeneous, from absence of symptoms to major bleeding 
or thrombosis and renal amyloidosis. Hypodysfibrinogenemic patients can suffer from both major bleeding and 
recurrent thrombosis. Pregnancy of women with congenital fibrinogen disorders is a high-risk situation. Management 
strategies should be tailored to each patient, taking the personal and familial history of bleeding and thrombosis, the 
genotype, and the specific clinical situation into account.   Due to the absence of controlled randomised studies, clinical 
management is mainly based on expert consensus.

Vrozené dysfibrinogenemie a hypofibrinogenemie v ČR
Kotlín R, Štikarová J, Suttnar J, Reicheltová-Riedelová Z, Pastva O, Ceznerová E, Salaj P, Loužil J, Geierová V, Hrachovinová I, 
Blatný J, Smejkal P, Zapletal O, Dyr JE

Fibrinogen je glykoprotein krevní plasmy syntetizovaný v hepatocytech. Molekula fibrinogenu je sestavena ze tří párů 
různých polypeptidových řetězců označovaných Aα, Bβ a γ. Každý z řetězců je kódován vlastním genem – FGA, FGB a 
FGG. Fibrinogen hraje klíčovou úlohu v hemokoagulaci. V průběhu terminální fáze hemokoagulace jsou z molekuly 
fibrinogenu odštěpovány N-terminální fibrinopeptidy A a B za katalytického působení serinové proteasy trombinu. 
Vznikající fibrinové monomery spontánně polymerují za vzniku fibrinové sítě. 
Vrozené genetické poruchy v některém z genů pro jednotlivé řetězce fibrinogenu mohou vést k vzácným onemocněním 
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– dysfibrinogenemii, hypofibrinogenemii či afibrinogenemii. V případě dysfibrinogenemií jde o kvalitativní (funkční) 
poruchu, v případě hypofibrinogenemií a afibrinogenemií se jedná o poruchu kvantitativní (snížená hladina). Klinicky 
se nejčastěji dysfibrinogenemie a hypofibrinogenemie projevují asymptomaticky a pacienti jsou diagnostikováni více 
méně náhodně na základě patologických výsledků  koagulačního vyšetření. Druhým nejčastějším projevem jsou krvácivé 
epizody (nejčastěji menoragie, epistaxe, snadná tvorba hematomů, výraznější traumatická krvácení). Nejméně časté 
jsou komplikace trombotické. 
Výzkumem vrozených dysfibrinogenemií a hypofibrinogenemií se v ÚHKT zabýváme již od roku 2005. Za tu dobu 
jsme doposud vyšetřili více než 80 pacientů se suspektní dysfibrinogenemií či hypofibrinogenemií.  Vrozenou mutaci 
fibrinogenu se nám podařilo odhalit u více než 40 rodin. U jednoho pacienta jsme nalezli afibrinogenemii způsobenou 
homozygotní mutací Aα 6477 delA. Dále se nám podařilo zjistit 17 případů hypofibrinogenemie a 24 případů 
dysfibrinogenemie. Nejvíce záměn jsme odhalili v Aα řetězci – celkem zatím 25 případů, dále v γ řetězci – celkem zatím 
9 případů a nejméně časté jsou mutace v Bβ řetězci – celkem zatím 8 případů. Nejčastěji se v české populaci vyskytuje 
záměna v Aα řetězci na pozici 16 – celkem 9 nepříbuzných rodin (záměna Aα Arg16Cys ve třech případech a záměna Aα 
Arg16His v šesti případech). Všechna tato data korelují s celosvětovým výskytem mutací ve fibrinogenu. Geograficky 
máme nejvíce pacientů s nalezenou mutací z Prahy a Středočeského kraje.
Podobně jako ve světě většina našich případů se manifestuje asymptomaticky. Dále následují krvácivé projevy a nejméně 
časté jsou projevy trombotické (doposud pouze 3 pacienti). Zdá se však, že některé případy idiopatické trombózy, která se 
objevuje u některých pacientů, a kteří nevykazují protrombotické markery, by mohly být způsobeny nějakou molekulární 
poruchou ve fibrinogenu. Rozšíření těchto velmi vzácných onemocnění se také zdá být větší než udávaná prevalence 1/1 
000 000, zřejmě především díky asymptomaticitě většiny nositelů mutací, kteří nemusejí být nikdy vyšetřeni. 
Tato práce vznikla za podpory grantů Ministerstva Zdravotnictví ČR pro konceptuální rozvoj číslo 00023736, grantem 
GAČR P205/12/G118 a grantem ERDF OPPK CZ.2.16/3.1.00/28007.

Léčba pacientů s vrozenou poruchou fibrinogenu: zkušenosti jednoho centra
Geierová V, Loužil J, Pohlreichová V, Čápová I, Hrachovinová I, Salaj P
ÚHKT, Praha

Vrozené poruchy fibrinogenu patří mezi vzácné koagulační poruchy. Tyto poruchy jsou vyvolány růynými mutacemi v 
molekule fibrinogenu a výsledkem je snížená až nulová produkce bílkoviny (hypofibrinogenémie, afibrinogenémie), 
tvorba defektní molekuly (dysfibrinogenémie) či snížená produkce defektní molekuly (hypodysfibrinogenémie).
Klinické projevy při hypofibrinogenémii a afibrinogenémii jsou krvácení různé závažnosti, u mírných forem s hladinou 
fibrinogenu nad 1,0g/l bývá porucha asymptomatická. U dysfibrinogenémie je škála klinických projevů pestřejší 
– zhruba v polovině případů je porucha asymptomatická, další část pacientů má krvácivé projevy a vzácněji jsou 
pozorovány případy, kdy je porucha spojena paradoxně se zvýšeným výskytem trombóz.
V přednášce je prezentován soubor 16 pacientů ÚHKT, u nichž byla v letech 2000-2015 diagnostikována vrozená 
porucha fibrinogenu včetně stanovení kauzální mutace. Ve většině případů se jedná o hypodysfibrinogenémii. Některé 
nalezené mutace v molekule fibrinogenu byly popsány a publikovány jako nové mutace. Přibližně u poloviny pacientů 
v souboru je porucha fibrinogenu klinicky němá, u pacientů s pozitivní anamnézou se častěji vyskytují spontánní či 
indukovaná krvácení. V jednom případě dysfibrinogenémie byl pozorován závažný trombotický fenotyp. V terapii byl u 
necelé poloviny pacientů použit koncentrát fibrinogenu, nejčastěji k zajištění gynekologicko-porodnických výkonů.
Vzhledem k raritnosti vrozených poruch fibrinogenu a různorodosti klinických projevů je ke správnému zhodnocení 
pacienta nutná především pečlivá anamnéza se zaměřením na krvácivé i trombotické projevy. Od anamnestických 
údajů se pak do značné míry odvíjí dlouhodobá péče o pacienta.  
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Laboratorní diagnostika vrozeného deficitu fibrinogenu
Hrachovinová I, Mareček F, Zemanová M
ÚHKT, Praha

Většina pacientů s deficitem fibrinogenu je klinicky asymptomatická. Pacienti jsou diagnostikováni zpravidla náhodně 
na základě patologických výsledků koagulačního vyšetření, proto jsme se pokusili zmonitorovat vztah koagulačních 
skríningových metod a fibrinogenu u pacientů s vrozenou poruchou fibrinogenu.
Metodika:  V souboru 37 pacientů s geneticky prokázanou poruchou fibrinogenu jsme hodnotili vliv poruchy 
fibrinogenu na koagulační parametry APTT, PT(protrombinový čas), TT(trombinový čas), reptilázový čas .
Výsledky: U pacientů s dysfibrinogenemií s fibrinogenem vyšším než 0,3 g/l (metoda Klaus) bylo APTT i PT 
v normě, stejně jako u pacientů s kvantitativním deficitem fibrinogenu.  TT byl prodloužený u všech pacientů 
s dysfibrinogenemií, ale byl v normě u pacientů s kvantitativním defektem fibrinogenu vyšší než 0,3 g/l.
Závěr:  Skríningové metody APTT a PT nezachytily funkční ani kvantitativní deficit fibrinogenu nad 0,3 g/l. Hranice se 
může lišit používanou reagencií APTT nebo PT.  Trombinový čas byl prodloužený jen u funkčního deficitu fibrinogenu a 
může proto sloužit k odlišení kvantitativního deficitu od funkčního deficitu. Výsledky reptilázového času se nelišily od 
TT. 
Vzhledem k tomu, že mnoho laboratoří vyšetřuje v koagulačním skríningu jen APTT a PT, normální výsledky u pacientů 
s deficitem fibrinogenu mohou být další příčinou podhodnocení incidence vrozeného deficitu fibrinogenu v populaci.

Využití preimplantační genetické diagnostiky (PGD) u pacientů s hemofílií
Nečasová L, Putzová M, Soldatova I, Zembol F, Horáčková S, Marešová I,  Krutílková V, Hejtmánková M, Langerová A, 
Brandejská M, Míka J, Křen R, Stejskal D
Gennet, s.r.o.

Hemofilie je gonozomálně dědičné onemocnění, které postihuje převážně muže, ale jisté projevy tohoto onemocnění 
mohou mít i ženy přenašečky. Je to onemocněné, které pacientům velmi komplikuje kvalitu života, a proto jim může 
být nabídnuta možnost využití preimplantační genetické diagnostiky jako možnosti zabránění přenosu tohoto 
onemocnění na svoje potomky. Nevýhodou metodiky je nutnost podstoupení páru IVF cyklu. Po vyšetření není nutná 
selekce jen na základě určení pohlaví, ale je možné zjistit, zda se jedná o zdravá embrya mužského pohlaví, přenašečky 
nebo zdravá embrya ženského pohlaví. 
V naší laboratoři máme připravené sety jak pro hemofilii A ,  tak pro hemofilii B. Vyšetření provádíme od roku 2008. Od 
roku 2014 celé vyšetření můžeme doplnit i o screening aneuploidií metodou NGS. K analýze využíváme sekvenátor Ion 
Proton využívající technologie polovodičového sekvenování. Tahle kombinace pro pacienta zajistí z jednoho materiálu 
získání výsledků ohledně monogenního onemocnění tak výsledek numerických chromosomových abnormalit. 

Vedení těhotenství a porodu u pacientek s krvácivou chorobou
Binder T
Gyn.-por. klinika UJEP a MNUL, Ústí nad Labem

Krvácivé choroby způsobené hereditárním deficitem koagulačních faktorů nepatří rozhodně mezi časté nemoci 
komplikující těhotenství. Řadíme k nim Von Willebrandovou nemoc s incidencí 1: 2000-6000 těhotenství a přenašečství 
hemofilie typu  A s obdobnou incidencí nebo typu B s incidencí 1:20000-30000. Zcela raritně se můžeme setkat 
s těhotnou s  manifestní hemofilií A nebo B. Ve všech případech by těhotenství mělo být plánované.  Péče o tyto 
pacientky  je zajišťována v úzké spolupráci hematologa a porodníka a neonatologa. Přenašečky hemofilie se podrobují 
genetickému vyšetření a dle stupně těhotenství je jim nabídnuta některá z metod prenatální diagnostiky k určení 
pohlaví plodu. Samotný porod lze vést vaginálně, indikace k císařskému řezu jsou čistě porodnické. Porod by  měl být 
veden co nejšetrněji. Použití vakuumextraktoru je kontraindikované, klešťový porod v případech ohrožení života plodu, 
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kdy již nelze provést císařský řez, lze akceptovat za předpokladu, že jej povede zkušený porodník. Novorozenec je ihned 
po porodu podroben hemokoagulačnímu vyšetření, pečlivě observován z hlediska výskytu hemorhagických diatéz a po 
propuštění je nadále dispensarizován na hematologickém oddělení. Z uvedeného vyplývá, že péče o těhotné pacientky 
s hereditárním deficitem koagulačních faktorů by měla být zajišťována pouze takovými perinatologickými centry, která 
jsou napojeny na kompetentní hematologická oddělení. Komplexní multidisciplinární péče  je předpokladem úspěšného 
těhotenství.   

Perinatální problematika vrozené hemofilie
Komrska V
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

Ročně se v ČR narodí cca 3-4 děti s vrozenou hemofilií A nebo B. Může se jednat o očekávaný porod postiženého 
chlapce, pokud matka dítěte pochází z hemofilické rodiny, je sama přenašečka onemocnění a absolvovala prenatální 
diagnostiku s pozitivním výsledkem. V poslední době se však množí případy, kdy matky z hemofilických rodin a 
přenašečky odmítají prenatální diagnostiku a jsou rozhodnuty porodit i postiženého chlapce. Je to dáno jistě dobrou 
úrovní péče o dětské hemofiliky v ČR, které jsou si dobře vědomy. V takovém případě je nutno přistoupit k porodu a 
perinatální péči jako by se jednalo o hemofilika. Třetí eventualitou je porod dítěte, u kterého došlo k de novo mutaci, 
a jedná se o první případ hemofilie v rodině. Na tuto možnost se nelze připravit a řešit je nutno až ev. krvácivé 
komplikace porozeného dítěte. Názory na způsob porodu plodu s očekávanou hemofilií nejsou jednotné, ale v současné 
době převažuje názor, že pokud se jedná o nekomplikovaný porod, je možno ho vést vaginální cestou. Těhotenství 
s nepravidelnou polohou plodu, zúženými porodními cestami apod. je lépe ukončit císařským řezem. Po porodu je 
třeba novorozenci s hemofilií věnovat zvýšenou pozornost a ošetřovat ho s některými odchylkami od fyziologických 
novorozenců. Práce podrobně rozebírá tuto problematiku. 
Podpořeno projektem koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 FN v Motole. 

Outcome on the long-term plasma derived FVIII use in the mature haemophilia population
Luo PL, Rangarajan S, Pink R, Austin SK
1Department of Haematology, St George\‘s Medical School, 2Haematology, Hampshire NHS Foundation Trust, London, 3 

Haemophilia Research Centre, Hampshire NHS Trust, Hampshire, 4Haemophilia Centre, Guys and St Thomas\‘ Hospital, 
London, United Kingdom

With the introduction of routine coagulation factor replacement, Patients with Haemophilia (PWH) in developed 
countries today can expect the same life expectancy as the general population. With this increasing life expectancy, 
PWH are experiencing age related medical issues such as cardiovascular disease, cancer and chronic liver disease that 
were not previously recognised in haemophilia care. The management of these conditions has posed new challenges 
for physicians due to the potential interaction with the underlying bleeding disorder. In addition, little is known on 
the impact of long-term coagulation factor replacement on the development or management of these age- related 
morbidities. Unique to St Thomas’ Hospital London, many PWH have continued on pdFVIII (Fanhdi®) concentrate for 
their treatment.  
 
Aims: To review the safety and efficacy of long term pdFVIII (Fanhdi®) use in Patients with Haemophilia A. 
Method: We performed a retrospective data analysis of PWH who received pFVIII (Fanhdi®) for over 3 years in St 
Thomas’ Hospital, London during the period 2003-2013. 
Results: There were 49 patients (26 severe, 9 moderate and 13 mild) with a median age of 49 (IQR 41-59). The oldest 
patient was 93 years old. The median Fanhdi® consumption was 300iu/kg/year. Prior to the study, 39 patients were 
infected with Hep C with 18 co-infected with HIV. During the study period 42%( n=26) developed chronic liver disease, 
29%( n=14) with hypertension and 12%( n=6) with cancer and 12%( n=6) with cardiovascular disease. Patients on 
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prophylaxis therapy (n=24) had an Annual Bleed Rate (ABR) of 1.3 and Haemophilia Joint Health Score (HHJS) of 41.5 
and those on demand therapy had a ABR range of 11-38 and HHJS of 13-40. 
There were no Fanhdi® associated adverse reactions and no inhibitor development or venous thromboembolic events. 
Four patients who developed FVIII inhibitor on a different FVIII product were successfully immune toleraised with 
Fanhdi® and continued on prophylaxis therapy with Fanhdi® without the recurrence of FVIII inhibitor. 
Conclusion: The use of long term Fanhdi® is safe in a mature haemophilia population without increasing the incidence 
of age related morbidities compared to the general population. There were no inhibitor development or venous 
thrombotic event despite prolonged Fanhdi® exposure. Fanhdi® prophylaxis therapy is efficacious (ABR 1.3) even in 
older patients with established arthropathy and co-infection. 
Fanhdi® has an excellent safety and tolerability profile.

Monitorování nových koncentrátů v léčbě hemofilie 
Hrachovinová I
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Trendem dnešní léčby hemofiliků je personalizace léčby. Jenou z podmínek uzpůsobení léčby pacientovi je provedení 
a zhodnocení kinetiky podávání léčebných koncentrátů faktoru FVIII nebo FIX. Po mnoho let byla účinnost léčby 
hemofilie A i B monitorována jednofázovou koagulační metodikou, případně v několika centrech chromogenní 
metodikou, která nahradila dvoufázovou koagulační metodiku. Při zavedení rekombinantních preparátů byly výsledky 
jednotlivých metod rozdílné, zpravidla byly výsledky chromogenního stanovení o 30-50% vyšší než koagulační, 
stejné to bylo u koncentrátů faktoru FVIII bez B-domény. Sledujeme-li postinfuzní koncentraci rFIX jsou rozdíly mezi 
jednotlivými reagenciemi jednofázového stanovení FIX až 30%. 
Nedávno zavedené koncentráty s prodlouženým poločasem jsou upravené  pegylováním, fúzí s Fc fragmentem IgG 
nebo fúzí s albuminem. Úpravy pegylováním ovlivňují funkci APTT reagencií, které se používají k měření postinfuzní 
aktivity koncentrátů.  Nejvíce jsou ovlivněny reagencie, které používají k aktivaci křemičitany, méně ty, které obsahují 
kyselinu elagovou. Pro výpočet účinnosti koncentrátu se proto doporučuje měřit FVIII/FIX chromogenními metodikami 
nebo použití kalibrátorů odvozených od jednotlivých koncentrátů. Koncentráty FVIII s fúzními úpravami se naopak 
doporučují měřit jednofázovou metodou, protože chromogenní metoda dává falešně vysoké hodnoty. Koncentráty FIX 
s fúzními úpravami se mohou měřit jednofázovou metodou, ale jen při použití aktivátoru kyseliny elagové , kaolin se 
nedoporučuje.
Při měření účinnosti podávání nových koncentrátů se tak dostáváme do situace, že každý z koncentrátů bude mít svůj 
„personální“ způsob měření s vlastními reagenciemi a kalibrátory.

Laboratorní diagnostika trombocytopatií
Gumulec J
Hematoonkologická klinika FN Ostrava a LF OU

Trombocytopatie je heterogenní skupina získaných nebo vrozených poruch manifestovaných mukokutánním krvácením 
a způsobených defektem receptorů pro adhezivní proteiny nebo pro solubilní destičkové agonisty, deficitem nebo 
funkční poruchou granulí, poruchou signálních drah a nebo změnami membránových fosfolipidů.(Dawood et al. 2012; 
Gresele et al. 2014; Harrison et al. 2011; Jennings et al. 2008) Závažné vrozené trombocytopatie jsou vzácné. Získané 
poruchy jsou četnější, jejich charakter bývá dynamičtější a diagnostika komplikovanější. Spolehlivý závěr je důležitý pro 
klinickou péči, pro odhad prevalence těchto stavů a pro lepší pochopení funkce krevních destiček.
Zatím co diagnostika těžkých forem jako je Bernard-Soulierův syndrom nebo Glanzmannova trombastenie bývá 
poměrně jednoduchá, diagnóza většiny ostatních vyžaduje komplex řady laboratorních testů, kdy mnohé z nich jsou 
stále špatně standardizované a nedostupné. Navíc konsensus pro standardizovaný diagnostický algoritmus a pro 
diagnostická kritéria různých typů trombocytopatií je stále slabý.



6 .  h e m o f i l i c k ý  d e n  2 0 1 5

P r o g r a m o v ý  s b o r n í k

Z průzkumu přístupu k diagnostice poruch trombocytů (202 laboratoří ze 37 zemí z pěti kontinentů) vyplynuly 
nedostatky v prvotním klinicko-laboratorním vyšetřování pacientů i v preanalytické fázi vyšetření, rozdíly ve spektru 
skríningových testů a ve volbě následných diagnostických kroků.(Gresele, Harrison, Bury, Falcinelli, Gachet, Hayward, 
Kenny, Mezzano, Mumford, Nugent, Nurden, Orsini and Cattaneo 2014) Jistě se nabízí, že podobné problémy řeší i 
česká centra zaměřená na problematiku trombózy & hemostázy.
V předkládané prezentaci navazuji na přednášky a diskusi na XV. česko-slovenské konferenci laboratorní hematologie v 
Hradci Králové v listopadu 2014 resp. na XXI. Pařízkových dnech v Ostravě v březnu 2015 s cílem shrnout rezervy, které 
v oblasti diagnostiky poruch primární hemostázy v České republice máme. 
Použitá literatura:
DAWOOD, B. B., G. C. LOWE, M. LORDKIPANIDZE, D. BEM, et al. Evaluation of participants with suspected heritable 
platelet function disorders including recommendation and validation of a streamlined agonist panel. Blood, Dec 13 
2012, 120(25), 5041-5049.
GRESELE, P., P. HARRISON, L. BURY, E. FALCINELLI, et al. Diagnosis of suspected inherited platelet function disorders: 
results of a worldwide survey. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, Sep 2014, 12(9), 1562-1569.
HARRISON, P., I. MACKIE, A. MUMFORD, C. BRIGGS, et al. Guidelines for the laboratory investigation of heritable 
disorders of platelet function. British journal of haematology, Oct 2011, 155(1), 30-44.
JENNINGS, I., T. A. WOODS, S. KITCHEN AND I. D. WALKER Platelet function testing: practice among UK National External 
Quality Assessment Scheme for Blood Coagulation participants, 2006. J Clin Pathol, Aug 2008, 61(8), 950-954.

Možnosti využití tromboelastometrie v koagulační diagnostice a u ŽOK-u
Durila M
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Rotační tromboelastometrie (ROTEM) je součástí Evropských doporučených postupů pro management krvácení v 
perioperačním období a síla doporučení je 1C jak pro viskoelastické metody tak i pro běžné testy - PT/APTT. Jelikož se k 
vyšetření ROTEM používá plná krev, získáváme komplexní informace o srážení krve, funkci trombocytů, fibrinogenu a 
fibrinolýze již za několik minut.
Obsah prezentace: Výhody a limity ROTEM všeobecně, princip jednotlivých testů. Postavení ROTEM u život 
ohrožujícího krvácení - cílená léčba koagulopatie. Předoperační hodnocení koagulací pomocí ROTEM a PT/APTT a 
otázka preventivního podávaní plazmy ke korekci „laboratorní koagulopatie“.  
Závěr: Praktický dopad rutinního používaní ROTEM v denní praxi na spotřebu krevních derivátů a transfuzních 
přípravků.

Současný stav péče o osoby s hemofilií v ČR – výstupy z registru ČNHP
Blatný J, Ovesná P, jménem center sdružených v ČNHP
FN Brno a Masarykova Univerzita, Brno

V České republice bylo ke konci roku 2014 registrováno 1066 osob s hemofilií jakékoli tíže. Data 698 z nich jsou 
shromážděna v registru ČNHP. 234 z těchto osob jsou děti. Údaje o dětské populaci jsou kompletní, data o dospělých 
osobách s hemofilií jsou reprezentativní. Do registru zadává data 17 pracovišť v rámci ČR. Registr ČNHP byl vytvořen 
na platformě modifikované verze TriadDB, je přístupný přes webový prohlížeč a jeho zabezpečení odpovídá platným 
normám a legislativě. 
Sdělení popisuje - s použitím dat registru ČNHP - demografickou strukturu české hemofilické populace a hodnotí 
způsob a výsledky léčby hemofilie v ČR, které rovněž dává do korelace se spotřebou faktorů krevního srážení a tím 
nepřímo i s náklady na tuto léčbu. Zvláště se pak věnuje nejen hemofili s inhibitorem, ale i profylaxi u dětí a dospělých. 
Popisuje i trend v používání rekombinantních a plasmatických derivátů. Sdělení se rovněž zabývá komplikacemi 
hemofilie, včetně infekčních. Více na www.cnhp.cz.
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Proč selhala ITT?
Köhlerová S, Blatný J
ODH FN Brno 

Obávanou a závažnou komplikací léčby hemofilie je vznik inhibitoru FVIII/IX. Přítomnost inhibitoru FVIII/IX s sebou 
nese závažné klinické komplikace a potíže pro pacienta, včetně život ohrožujícího krvácení.  
Léčba inhibitoru je komplikovaná a ekonomicky náročná, ať už se týká zástavy akutního krvácení či pokud jde o 
terapeutické postupy k trvalému odstranění inhibitoru. Nejčastěji inhibitor vzniká během prvních 50 expozičních dnů 
podávání koncentrátu koagulačního faktoru, většinou mezi 10. - 20. dnem aplikace. Je tedy obávanou komplikací 
hematologa v pediatrii. 
Cílem léčby inhibitoru FVIII/IX je úplná eradikace inhibitoru. Úspěšnost imunotoleranční terapie je častější u hemofilie 
A ( 50-90%), méně často u hemofilie B ( 15-30%).  
V předkládané kazuistice nyní 10letého chlapce s těžkou hemofilií A a inhibitorem FVIII se zabýváme okolnostmi vzniku 
inhibitoru a následné imunotoleranční terapie. Protože se jedná o kazuistiku s hlasováním, záměrně podrobnosti do 
abstraktu neuvádíme.

Závažné spontánní intrakraniální krvácení u kojence s vrozenou afibrinogenémií
Zapletal O, Blatný J, Köhlerová S
Oddělení dětské hematologie, Fakultní nemocnice Brno

Vrozená afibrinogenémie je velmi vzácná vrozená krvácivá choroba způsobená absencí fibrinogenu v krevní plazmě. 
Pacienti mohou být postiženi spontánním, poúrazovým i pooperačním krvácením v kterémkoliv věku.  
Uvádíme kazuistiku chlapce s rozštěpovou vadou obličeje a vrozenou afibrinogenémií, která je způsobena 
nově zjištěnou mutací v genu pro fibrinogen – homozygotní delecí Aα 6477A (fibrinogen Poděšín). Diagnóza 
afibrinogenémie byla stanovena po krvácení při plastice rozštěpu rtu, čelisti a patra po narození, dále byl chlapec bez 
léčby bez potíží. Ve věku 11 měsíců došlo ke spontánnímu intrakraniálnímu krvácení, rozsáhlý hematom byl lokalizován 
okcipitálně. Akutní neurochirurgický výkon s evakuací hematomu proběhl za substituce plazmatickým derivátem 
fibrinogenu, stejně jako pooperační období. Poté jsme pacientovi zavedli pravidelnou profylaktickou substituci 
koncentrátem fibrinogenu 2 krát týdně, podávanou stále do centrálního žilního katétru – portu. Další krvácivou 
epizodu ani trombotickou příhodu jsme při této léčbě nezaznamenali. 
Spontánní intrakraniální krvácení u pacientů s vrozenou krvácivou chorobou je často závažné. Rozhodujícími faktory 
pro přežití pacienta jsou časná diagnostika, substituce koncentrátem fibrinogenu a případná neurochirurgická 
intervence. Profylaktická substituční léčba je po takovéto příhodě doporučeným léčebným přístupem.

HJHS score a jeho korelace s klinickým stavem u dětí 
Katzerová M, Köhlerová S
DRHO FN Brno 

Aktuálně je pro dětské hemofiliky v České republice standardem profylaktická terapie FVIII/FIX. K léčbě se běžně 
používají rekombinantní preparáty a část pacientů ve studiích užívá i léky s prolongovaným účinkem. Péče o hemofiliky 
je multidisciplinární a v současnosti se zaměřuje i na psychologickou, ortopedickou a fyzioterapeutickou stránku. Počet 
krvácivých epizod na profylaktické terapii u dětí se signifikantně snížil. Proto i postižení muskuloskeletárního aparátu 
je u většiny dětí minimální. Je tedy třeba, mimo jiné, změnit způsob jeho hodnocení, neboť dříve používané nástroje již 
nejsou dostatečně citlivé. 
Celosvětově se pro tento účel v současné době u dětských hemofiliků nejčastěji používá Hemophilia Joint Health Score 
(HJHS). Je tedy dobré si toto skórování přiblížit a naučit se ho co nejefektivněji používat. Výsledky mohou být využity 
pro porovnání stavu hemofiliků nejen mezi jednotlivými centry ale rovněž mezi jednotlivými státy. 
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Náš příspěvek přibližuje HJHS, skórování nejčastějších cílových kloubů a celkových pohybových aktivit používaných 
v běžném životě. Zmiňuje jeho klady a neopomíná zápory. Sdělení je doplněno o praktické zkušenosti s použitím 
skórovacího formuláře v každodenní praxi (vyšetřeno 28 dětí). HJHS skóre porovnáváme i s ostatními skórovacími 
škálami (např.: Gilbert score, Paediatric Haemophilia Activities List (PedHAL), Functional Independence Score in 
Hemophilia (FISH)). 
Součástí sdělení je krátká ilustrativní kazuistika pacienta, který byl vyšetřen v rozmezí jednoho roku vždy na Letním 
rekondičním pobytu pro dětské hemofiliky. 
Vyšetření HJHS by se mělo stát na každém pracovišti běžnou součástí dispenzární prohlídky hemofilika.

Farmakokinetika – vhodný nástroj k optimalizaci léčby dětských hemofiliků
Ptoszková H, Blažek B
Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství, Ostrava

Hemofilie patří svou incidencí mezi vzácná onemocnění a v naší zemi jí trpí jen kolem tisíce pacientů. Vyžaduje však 
mimořádně náročnou léčbu, jejíž náklady figurují na čelních místech přehledů zdravotních pojišťoven. 
V terapii hemofiliků jednoznačně dominuje důraz na preventivní přístup. Ten sice nelze zúžit pouze na podávání 
chybějícího koagulačního faktoru, nicméně v rukou zkušeného lékaře je to faktor nejvýznamnější. Cílem současné 
terapie je obvykle udržení hladiny faktoru VIII (FVIII) nebo IX minimálně nad 1%, lépe nad 2%. Vzhledem k tomuto 
poměrně úzkému rozmezí nemusí být jednoduché nastavit správnou frekvenci a dávku podávaného faktoru. Významný 
nástroj, o který se můžeme v tomto směru opírat, představuje farmakokinetika.  
Metody: Vyšetření farmakokinetiky provádíme po aplikaci FVIII v intervalech 30 minut, 1, 3, 24 až 36 hodin. Je 
zohledněno předchozí podání faktoru, optimálně by měl být pacient bez léčby 48-72 hodin. Dávka faktoru, zvolená 
k vyšetření farmakokinetiky, by měla odpovídat používané či zamýšlené dávce pro profylaktické či léčebné podávání. 
Základní farmakokinetické parametry jsme vypočetli pomocí modelu populační farmakokinetiky a bayesiánského 
algoritmu.  
Výsledky: Vyšetření farmakokinetiky jsme prováděli u pacientů – těžkých hemofiliků, u nichž nevyhovoval nastavený 
režim aplikací nebo se měnil používaný preparát. Naměřené hodnoty jsme zohlednili při úpravě frekvence a dávky 
podávaných preparátů, avšak brali jsme v úvahu i další faktory. Jsou to především fyzická aktivita pacientů, jejich 
kondice, compliance pacienta a jeho rodiny, zejména pak dosavadní individuální zkušenosti s léčbou u konkrétního 
dítěte.  
Závěr: Vyšetření farmakokinetiky má v léčbě hemofilie své významné místo. Současně je však nutno přihlížet i 
k dalším faktorům, jako je věk pacienta, jeho somatotyp, temperament, fyzická zdatnost, další přidružená onemocnění 
či vady, sociální a ekonomický status a v neposlední řadě taky pacientovy zájmy a životní priority. Farmakokineticky 
kontrolovaná léčba pomůže zajistit optimální dávkování chybějícího faktoru a pacient tak může lépe plánovat své 
aktivity s určitou znalostí předpokládané aktuální hladiny faktoru v daném okamžiku. Znamená kromě optimalizace 
léčby i zefektivnění hospodaření s prostředky určenými pro léčbu hemofilie. Na základě mnohaletých zkušeností s péčí 
o tyto pacienty jsme však přesvědčeni, že informace, poskytované pacientovi či jeho rodině musí být komplexní, aby na 
výsledky farmakokinetiky nebylo nahlíženo pouze jako na jednoduchý matematický model. 

Jaké získané rizikové faktory zvyšují nebezpečí vzniku inhibitorů u PUPs?
Blatný J
FN Brno a Masarykova Univerzita, Brno
 
Vznik inhibitorů je v současné době nejzávažnější komplikací spojenou s léčbou hemofilie. Toto riziko je nejvyšší u 
předtím neléčených osob (PUPs), jimiž jsou po výtce děti. Částečně je riziko dáno geneticky (a tedy není možné jej příliš 
ovlivnit), nicméně významný vliv má i způsob, jakým je léčba vedena. Znalost a zohlednění těchto získaných rizikových 
faktorů při léčbě PUPs může přispět ke snížení rizika vzniku inhibitorů. Toto přehledné sdělení shrnuje současnou 
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úroveň znalostí dané problematiky. 
Metody: Kritická analýza dostupných literárních zdrojů a výstupů mezinárodních registrů zabývajících se otázkami 
rizikových faktorů vzniku inhibitorů u PUPs s hemofilií A. 
Výsledky: Za faktory spojené s léčbou, které zvyšují riziko vzniku inhibitorů, bývají často považovány tzv. „danger 
signals“, druh léčby („on-demand“ versus profylaxe), opakované změny druhů/typů léčebně podávaných koncentrátů 
faktorů, typ koncentrátů (plazmatický versus rekombinantní a vlastní léčebný režim. 
Na základě v současné době dostupných informací však lze potvrdit zvýšené riziko pouze u tzv. „danger signals“ a u 
vlastního léčebného postupu. Bylo rovněž prokázáno, že profylaxe jako taková riziko inhibitorů snižuje. Negativní vliv 
ostatních výše uvedených faktorů na riziko vývoje inhibitorů u PUPs prokázán nebyl. 
Výstupy z registru RODIN rovnež připomněly, s jak velkou obezřetností je třeba interpretovat klinická data, nebot 
nejsou-li zohledněna správně veškerá fakta (vč. potenciálního \“bias\“ a vzájemně na sebe působících faktorů - 
„confounders“), může být interpretace klinických dat zavádějící. 
Závěr: Na podkladě dostupných znalostí se zdá, že pro vývoj inhibitorů je důležitější to „jak léčíme“, než „co k léčbě 
použijeme“. Tato informace (zejména tzv. „danger signals“) musí být jednoznačně a plošně zohledněna při rozhodování 
o zahájení a vedení léčby u PUPs s hemofilií A, chceme-li snížit riziko vzniku inhibitorů u dětí.

POSTERY

Heydeho syndrom nebo von Willebrandova choroba?
Hajšmanová Z, Šlechtová J, Bouchner L, Hrachovinová I
ÚKBH FN Plzeň

Zatímco von Willebrandova choroba je definována jako vrozená krvácivá choroba s poruchou 
koncentrace nebo funkce von Willebrandova faktoru (vWF), von Willebrandův syndrom (vWS) je název pro označení 
získané formy von Willebrandovy choroby, kdy pacienti syntetizují normální nebo dokonce zvýšené množství vWF, ale u 
nichž dochází v důsledku některého z patofyziologických mechanizmů ke snížení plazmatické hladiny vWF a následně 
ke vzniku krvácivých projevů. 
Patogenetické mechanizmy vzniku vWS jsou značně heterogenní, jedním z nich je destrukce 
vysokomolekulárních (HMW) multimerů vWF v podmínkách vysokého smykového tření, jak tomu bývá při těsné 
aortální stenóze. 
Naše kazuistika se týká 78 leté pacientky s krevní skupinou 0, která nikdy neměla spontánní krvácivé projevy a u níž se 
krvácení do GIT objevilo až v průběhu roku 2013, kdy těžká anemizace s poklesem hemoglobinu až na hodnoty mezi 40 
až 50 g/l byly důvodem opakovaných hospitalizací a mnoha krevních převodů v krátkých časových intervalech po sobě 
a prakticky nepřetržité 3 měsíční hospitalizace. Zdrojem krvácení do GIT byly u této pacientky vrozené angiodysplazie 
zejména v horních partiích GIT, které byly do poloviny roku 2013 zcela klinicky němé. Spojitost aortální stenózy 
s gastrointestinálním krvácením byla popsána v r. 1958 jako Heydeho syndrom. Vrozené angiodysplazie nejčastěji 
lokalizované v GIT jsou zcela klinicky němé až do vzniku hemodynamicky významné aortální stenózy, kdy vysoké 
smykové tření způsobí mechanickou destrukci HMW multimérů vWF a krvácení z angiodysplazií. Hemodynamicky 
významná degenerativní aortální stenóza stejně jako angiodysplazie lokalizované v orálním jejuju a na pomezí jejuna 
a ilea a přítomnost paraproteinu IgG kappa zapadly do klinického obrazu, jen předpokládaný deficit HMW multimerů 
nebyl prokázán (typ 2A vWS). 
Předoperační hladina vWF:Ag byla 66 %, vWF:RCo 31 %, test krvácivosti metodou Simplate byl v normě, FVIII:C 83% a 
vyšetření HMW multimerů a propeptidu vWF svědčilo pro zvýšenou konsumpci a spíše pro typ 2M vWD. 
Náhrada aortální chlopně bioprotézou byla úspěšně provedena v červnu 2014 na pražském 
pracovišti, substituční léčba byla zajištěna lékaři ÚHKT s použitím koncentrátu vWF. Během 
lázeňského pooperačního pobytu, kdy pacientka užívala ASA, se znovu objevilo těžké krvácení do GIT a léčbu krvácivých 
komplikací pak vedli až do října 2014 hematologové z ÚHKT. Pět měsíců po operaci, která eliminovala destrukci HMW 
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multimérů, je koagulační nález z našeho pracoviště následující: krvácivost delší než 10 minut, FVIII:C 34 %, vWF:Ag 
22 %, vWF:RCo 6 %, krvácení z GIT pokračuje i přes intenzívní substituci koncentrátem vWF. Proto je v listopadu 2014 
zahájena antiangiogenní léčba thalidomidem. V lednu 2015 byla nejprve vysazena antifibrinolytika, V únoru 2015 byla 
ukončena i preventivní substituce vWF. Doposud se objevily dvě krvácivé komplikace s poklesem hemoglobinu na 100 
g/l, krvácení zastaveno analogem somatostatinu. 

Hemofilie A s inhibitorem: Nezastupitelná role zdravotní sestry v domácí péči
Krupová K, Hak J, Blatný J, Dulíček P
„Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.“, Hradec Králové

Vznik inhibitoru dnes představuje největší komplikaci v léčbě nemocného s hemofilií a vyskytuje se zejména u těžkých 
forem onemocnění. Některé genové mutace vznik inhibitoru zvyšují. Péče o takto postiženého jedince je nejen 
medicínsky, ekonomicky, ale i ošetřovatelsky velmi náročná. 
Vlastní sdělení: Ve vlastním sdělení se zabýváme péčí o 11. letého chlapce s těžkou formou hemofilie A a vysokým 
titrem inhibitoru proti F VIII. Role zkušené zdravotní sestry je v řetězci péče naprosto nezastupitelná a to z následujících 
důvodů. 
1.  Aplikace koncentrátů. Zde nesprávná manipulace a nezkušenost může vést k velkým ekonomickým ztrátám 
2. Péče o port. Funkčnost portu je vzhledem k množství aplikací zcela zásadní pro nemocného, stejně tak správné 
ošetřování, aby nedošlo k infekčním komplikacím 
3. Pomoc při domácí rehabilitaci  
4. Nepřetržitý kontakt s ošetřujícím lékařem – popis průběhu terapie, dostupnost koncentrátů 
5. Psychologická podpora. Spolupráce s matkou je velmi důležitá pro spolupráci dítěte a jeho pozitivnímu přístupu k 
terapii. 
Závěr: Z výše uvedeného vyplývá důležitost zdravotní sestry v domácí péči s o nemocného s hemofilií a inhibitorem
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Zkrácená informace o léčivém přípravku: Haemate P, 250 IU/500 IU/1000 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční/in-
fuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně: 250/500/1000 IU Factor VIII coagulationis humanus (FVIII). 
600/1200/2400 IU Factor von Willebrand humanus (VWF). Po rekonstituci s 5/10 ml Haemate P 250/500 IU obsahuje 50 IU/ml FVIII 
a 120 IU/ml VWF. Po rekonstituci s 15 ml Haemate P 1000 IU obsahuje 66,6 IU/ml FVIII a 160 IU/ml VWF. Terapeutické indikace: 
Von Willebrandova nemoc (VWD): Profylaxe a léčba hemorhagie nebo krvácení při chirurgickém zákroku, jestliže samotná léčba 
desmopressinem (DDAVP) je neúčinná nebo kontraindikována. Hemofilie A  (vrozený deficit faktoru VIII): Profylaxe a léčba krvácení 
u pacientů s hemofilií A. Tento přípravek se užívá k doplnění deficitu faktoru VIII a při léčbě pacientů s protilátkami proti faktoru 
VIII. Seznam pomocných látek: lidský albumin, glycin, chlorid sodný, citronan sodný, voda na injekci. Dávkování: Von Willebran-
dova nemoc: Obvykle se doporučuje 40–80 IU/kg von Willebrandova faktoru (VWF: RCo) a 20–40 IU FVIII:C na kilogram tělesné 
hmotnosti k dosažení hemostázy. Hemofilie A: Množství, které má být podáno a frekvence podání by měly být vždy přizpůsobeny 
klinické účinnosti v individuálním případě. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou 
látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Hypersenzitivní reakce jsou možné. Objeví-li se příznaky přecitlivělosti, 
pacienti by měli být poučeni, aby okamžitě přerušili používání přípravku a kontaktovali svého lékaře. Pacienti by měli být informováni 
o časných příznacích hypersenzitivních reakcí včetně kopřivky, generalizované kopřivky, tlaku na hrudi, sípotu, hypotenze a anafylaxe. 
V případě šoku musí být dodrženy současné lékařské standardy pro léčbu šoku. Haemate P obsahuje až 70 mg sodíku v 1000 IU.To 
by měli vzít v úvahu pacienti, kteří jsou na kontrolované sodíkové dietě. Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti 
s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve 
a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních postupů na inaktivaci/eliminaci virů. Přesto 
jsou-li podávány léčivé přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy, nelze zcela vyloučit možnost přenosu infekčních agens. To 
platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny. Opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus 
lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV) a neobaleného viru hepatitidy A (HAV). Opatření 
mohou mít omezený účinek u neobalených virů jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem B 19 může být závažná pro těhotné ženy 
(infekce plodu) a pro jedince s imunodeficitem nebo zvýšenou tvorbou červených krvinek (např. při hemolytické anemii). Doporučuje 
se očkování (hepatitida A a B) u těch pacientů, kteří pravidelně nebo opakovaně dostávají přípravky FVIII/VWF pocházející z lidské 
plazmy. Von Willebrandova choroba: Při použití přípravků s von Willebrandovým faktorem, ošetřující lékař by si měl být vědom, že 
pokračující léčba může mít za následek nadměrný vzestup FVIII:C. U pacientů, kteří dostávají přípravky obsahující FVIII a VWF, je 
třeba sledovat plazmatické hladiny FVIII:C, aby se zabránilo včas vysokému nárůstu plazmatických hladin FVIII:C, které mohou být 
zvýšeným rizikem pro trombotické příhody, a měla by být nasazena anti trombotická opatření. Fertilita, těhotenství a kojení: 
VWF a FVIII by měl být používán během těhotenství a kojení jen v případě, že indikace jsou zcela jasné. Nežádoucí účinky: 
• Poruchy imunitního systému: Přecitlivělost nebo alergické reakce byly pozorovány velmi vzácně (které se mohou projevit angio-
edémem, pálením a štípáním v místě podání, zimnicí, zarudnutím, generalizovanou kopřivkou, bolestí hlavy, vyrážkou hypotenzí, 
letargií, nevolností, neklidem, tachykardií, tlakem na prsou, mravenčením, zvracením, sípotem) a mohou v některých případech 
vyústit v těžkou anafylaxi (včetně šoku). • Celkové poruchy: Velmi vzácně byla pozorována horečka. • Poruchy krve a lymfatického 
systému: Jestliže jsou vyžadované opakovaně vysoké nebo četnější dávky , nebo jsou-li přítomny inhibitory nebo v předoperační 
nebo pooperační chirurgické péči , by měli být všichni pacienti sledováni na příznaky hypervolemie. U pacientů s krevní skupinou 
A,B a AB by měly být sledovány příznaky intravaskulární hemolýzy a/nebo klesající hodnoty hematokritu. Von Willebrandova 
nemoc: • Poruchy krve a lymfatického systému: U pacientů s VWD, zvláště typu 3, mohou velmi vzácně vzniknout neutralizující 
protilátky (inhibitory) proti VWF. Jestliže se objeví tyto inhibitory, může to manifestovat neadekvátní klinickou odpověď. protilátky 
jsou precipitující a mohou se objevit spolu s anafylaktickými reakcemi. Z toho důvodu by u pacientů se sklonem k anafylaktické 
reakci měla být stanovena přítomnost inhibitoru. Doba použitelnosti: 3 roky. Fyzikální a chemická stabilita po rekonstituci 
před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při pokojové teplotě (max. 25°C). Z mikrobiologického hlediska má bý přípravek 
použit okamžitě, protože neobsahuje žádnou konzervační látku. Jakmile je přípravek převeden do stříkačky, měl by být použit 
okamžitě. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem a světlem. Druh obalu: Injekční 
lahvičky uzavřené pryžovou zátkou, plastikový krytem a hliníkovým uzávěrem. Velikost balení: 250 IU, 500 IU, 1000 IU. Držitel 
rozhodnutí o registraci: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Marburg, Německo. Registrační číslo: 16/158/84-C. 
Datum první registrace: 6. 6. 1984. Datum posledního prodloužení registrace: 17. 12. 2014. Datum revize textu: 
17. 12. 2014. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci 
pro předepisování najdete v Souhrnu údajů o přípravku. 

Reference: 1. SPC Haemate P, 2014. 2. Budde U, Metzner HJ, Muller HG. Comparative analysis and classification of von Willebrand factor/factor 
VIII concentrates: impact on treatment on patients with von Willebrand disease. Semin Thromb Hemost. 2006; 32(6): 626–635. 3. Zhang X, et al.. 
Mechanoenzymatic cleavage of the ultralarge vascular protein von Willebrand factor. Science. 2009; 324(5932): 1330–1334.
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včetně zabezpeční invazivních a chirurgických výkonů

Vrozená hemofílie 
s inhibitorem

Získaná 
hemofílie

Glanzmannova 
thrombasthénie

Vrozený deficit 
faktoru VII 

Z pevného kořene rychlé 
kontroly krvácení

Oslavujeme 30 let výzkumu a klinických zkušeností10–12

Lidé s poruchou krevního srážení

NovoSeven® kmen roste a sílí se svými pacienty1–10
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Složení: Eptacogum alfa (activatum) 1 mg (50 KIU); 2 mg (100 KIU); 
5 mg (250 KIU) v 1 injekční lahvičce. 1 KIU odpovídá 1000 IU (mezi-
národních jednotek). Po naředění rozpouštědlem přípravek obsahuje 
1 mg eptakogu alfa (aktivovaného)/ml a 10 mg sacharózy/ml. Eptakog 
alfa (aktivovaný) je rekombinantní koagulační faktor VIIa s molekulo-
vou hmotností asi 50 000 daltonů vyrobený rekombinantní DNA 
technologií. 
Pomocné látky: prášek – chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenaté-
ho, glycylglycin, polysorbát 80, mannitol, sacharóza, methionin, kyse-
lina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH). 
Rozpouštědlo – histidin, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný 
(k úpravě pH), voda na injekci. 
Indikace: léčba krvácivých příhod a prevence krvácení při operacích 
nebo invazivních procedurách u následujících skupin pacientů: s vro-
zenou hemofilií s inhibitory koagulačních faktorů VIII nebo IX > 5 
Bethesda jednotek; s vrozenou hemofilií, u kterých se očekává vysoká 
anamnestická odpověď na faktor VIII nebo IX; se získanou hemofilií; 
s vrozeným nedostatkem faktoru VII; s Glanzmannovou trombastenií 
s protilátkami proti GP IIb-IIIa a/nebo HLA a s předchozí nebo přítom-
nou refrakteritou k transfuzi krevních destiček. 
Dávkování: hemofilie A nebo B s inhibitory nebo očekávaná silná 
anamnestická odpověď: NovoSeven® by měl být podán okamžitě 
po začátku krvácivé příhody. Doporučená počáteční dávka, podaná 
intravenózní bolusovou injekcí, je 90 µg na kilogram tělesné hmot-
nosti. Následné injekce mohou být opakovány ve stejné dávce jako 
počáteční dávka přípravku NovoSeven®. Trvání léčby a interval mezi 
injekcemi může být různý podle závažnosti krvácení nebo invazivních 
procedur nebo chirurgických operací. Dávkovací interval iniciálně 2 – 
3 hodiny do zástavy krvácení. Je-li zapotřebí další léčba, dávkovací 
interval se může postupně prodlužovat až do zástavy krvácení na ka-
ždých 4, 6, 8 nebo 12 hodin po dobu, po kterou je léčba považována 
za indikovanou. Podrobnosti pro mírné až středně závažné krvácivé 
příhody (včetně domácí léčby), závažné krvácivé příhody a invazivní 
metody/operace viz SPC. Získaná hemofilie: NovoSeven® by měl být 
podán co nejdříve po začátku krvácivé příhody. Doporučená počáteč-
ní dávka, podaná intravenózní bolusovou injekcí, je 90 µg na kilo-
gram tělesné hmotnosti. Je-li to nutné, další injekce mohou být podá-
vány ve stejné dávce jako počáteční dávka přípravku NovoSeven®. 
Trvání léčby a interval mezi injekcemi může být různý podle závažnos-
ti krvácení, invazivních procedur nebo chirurgických operací. Interval 
mezi počátečními dávkami by měl být 2 – 3 hodiny. Když je dosaženo 
zástavy krvácení, dávkovací interval se může postupně prodlužovat 
na každých 4, 6, 8 nebo 12 hodin po dobu, po kterou je léčba pova-
žována za indikovanou. Nedostatek faktoru VII: doporučené rozmezí 
dávek u dospělých a dětí při léčení krvácivých příhod a pro prevenci 
krvácení u pacientů po operacích nebo invazivních procedurách je 15 
– 30 µg na kilogram tělesné hmotnosti každých 4 – 6 hodin, dokud 
není dosaženo hemostázy. Glanzmannova trombastenie: doporučená 
dávka při léčení krvácivých příhod a prevence krvácení u pacientů 
po operacích nebo invazivních procedurách je 90 µg (rozmezí 80 – 
120 µg) na kilogram tělesné hmotnosti v intervalech dvou hodin (1,5 
– 2,5 hodiny). K dosažení účinné hemostázy by měly být aplikovány 
nejméně 3 dávky. 
Způsob podání: roztok podávejte jako intravenózní bolusovou injek-
ci po dobu 2 – 5 minut. 
Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kterouko-
li pomocnou látku nebo na myší, křeččí nebo hovězí proteiny. 
Zvláštní upozornění: dojde-li k alergickým reakcím či k reakcím 

anafylaktického typu, podávání přípravku by mělo být okamžitě 
ukončeno. V případě závažného krvácení by měl být přípravek podá-
ván jen ve specializovaných centrech. Pokud není krvácení pod kont-
rolou, nemocniční péče je nezbytná. 
Zvláštní skupiny pacientů: za patologických stavů, kdy je možné 
předpokládat přítomnost tkáňového faktoru ve větší míře než nor-
málně, existuje riziko možného rozvoje trombotických příhod nebo 
DIC v souvislosti s léčbou NovoSeven®. Takové situace mohou postih-
nout pacienty s pokročilým aterosklerotickým onemocněním, drtivým 
poraněním, septikémií nebo DIC. Z důvodů rizika tromboembolických 
komplikací by měla být věnována zvýšená pozornost při podávání 
přípravku NovoSeven® pacientům s anamnézou koronárního srdeční-
ho onemocnění, pacientům s onemocněním jater, pacientům po ope-
raci, novorozencům nebo pacientům s rizikem tromboembolické 
choroby či disseminované intravaskulární koagulace. V každém 
z těchto případů by měl být zvážen potenciální přínos léčby příprav-
kem NovoSeven® oproti riziku těchto komplikací. Pacienti s nedostat-
kem faktoru VII by měli být před a po podání NovoSeven® sledováni 
pomocí měření protrombinového času a koagulační aktivity faktoru 
VII. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami tolerance fruktózy, 
glukózovou malabsorpcí nebo sacharózo-isomaltázovou insuficiencí 
by tento lék neměli užívat. 
Významné interakce: je nutno vyvarovat se simultánního podávání 
aktivovaných i neaktivovaných koncentrátů protrombinového kom-
plexu. Nedoporučuje se kombinovat rFVIIa a rFXIII. NovoSeven® nesmí 
být míchán s infuzními roztoky nebo podáván v kapénkových infu-
zích.
Těhotenství a kojení: jako preventivní opatření je vhodné vyhnout 
se používání přípravku NovoSeven® během těhotenství. Není známo, 
zda je rFVIIa vylučován do lidského mateřského mléka. 
Nežádoucí účinky: nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou 
snížená terapeutická odpověď, pyrexie, vyrážka, venózní tromboem-
bolické příhody, svědění a kopřivka. Tyto reakce jsou hlášeny jako 
méně časté. Dalšími nežádoucími účinky jsou DIC, koagulopatie, pře-
citlivělost, anafylaktická reakce, bolest hlavy, arteriální tromboembo-
lické příhody, angina pectoris, intrakardiální trombus, nauzea, zarud-
nutí, angioedém, reakce v místě vpichu, zvýšení degradačních 
produktů fibrinu, zvýšení alanin aminofransferázy, alkalické fosfatázy, 
laktát-dehydrogenázy a protrombinu. 
Balení: 1 injekční lahvička s bílým práškem pro přípravu injekčního 
roztoku, 1 injekční lahvička s rozpouštědlem pro rekonstituci. 
Doba použitelnosti: 3 roky při teplotě do 25 °C, po naředění 6 ho-
din při 25 °C či 24 hodin při 5 °C. Z mikrobiologického hlediska má 
být přípravek použit okamžitě. 
Uchovávání: při teplotě do 25°C, chránit před mrazem a světlem. 
Po rozpuštění 6 hodin při 25 °C či 24 hodin při 5 °C. 
Datum schválení/Prodloužení: 23.2.2006/23.2.2006. 
Datum poslední revize textu: květen 2014. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Novo Nordisk A/S, DK-2880 
Bagsvaerd, Dánsko. 
Registrační čísla: EU/1/96/006/004, EU/1/96/006/005, 
EU/1/96/006/006. 
Způsob hrazení: přípravek je hrazen z prostředků všeobecného 
zdravotního pojištění, jako B/P. 
Způsob výdeje: výdej přípravku je vázán na lékařský předpis 
Adresa obchodního zastoupení Novo Nordisk s.r.o., Evropská 33c, 
Praha 6, 160 00.

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU NovoSeven®  
1 mg (50 KIU); 2 mg (100 KIU); 5 mg (250 KIU) prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
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