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Novinky v manažmente porúch hemostázy 
– prepojenie kliniky a laboratória

Vážení čitatelia, 
je pre mňa cťou a zároveň milou povinnosťou uviesť ďalšie číslo 

úspešného a potrebného periodika VASKULÁRNA MEDICÍNA. Už 500 
rokov pred naším letopočtom Herakleitos z Efezu uvažoval o existencii 

potenciálneho cievneho systému. Netušil, že obehová sústava sa stane centrom pozornosti vasku-
lárnej medicíny – odboru integrujúceho poznatky z angiológie, cievnej chirurgie, kardiovaskulárnej 
a intervenčnej rádiológie, hematológie a hemostazeológie, a z ďalších lekárskych vied. Význam 
vaskulárnej medicíny každoročne potvrdzuje i Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou 
účasťou, ktorého XXII. ročník v dňoch 28. – 31. mája 2014 usporiadala Slovenská angiologická 
spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S. A. S. SLS) v Tatranskej Lomnici.

Pri pohľade na hemostázu a trombózu ako na multidisciplinárny problém, by som rád 
upozornil na významné aktuality v manažmente porúch vedúcich ku krvácaniu, alebo naopak 
k vzniku trombotických komplikácií. 

Von Willebrandova choroba (vWCH) je najčastejšie vrodené krvácavé ochorenie, a preto si jej 
diagnostika vyžaduje zvýšenú pozornosť. V súčasnosti existuje celý rad špecifických testov, ktoré 
sa používajú na stanovenie vWCH. Pri indikácii účinného terapeutického postupu je mimoriadne 
dôležitá spolupráca medzi laborantom a lekárom. Táto potreba vzrastá najmä u pacientov so 
zriedkavejším typom 2 vWCH. Vďaka elektroforetickej zostave Multiphor II Electrophoresis system 
je Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
a Univerzitnej nemocnice Martin (KHaT JLF UK a UNM) jediným pracoviskom v Slovenskej 
republike, ktoré disponuje vyšetrením analýzy multimérov von Willebrandovho faktora (vWF). 
Túto metódu úspešne zavádzame do štandardných diagnostických postupov vWCH s cieľom 
adekvátne diferencovať jej typ, indikovať a následne monitorovať účinnosť liečebnej odpovede. 
Dôkazom je aj prezentácia výsledkov týkajúcich sa analýzy multimérov vWF v lieku Willfact na 
XXI. Slovensko-Českej konferencii o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, ktorá sa 
v dňoch 22. –  24. mája 2014 konala v Martine. So svojimi skúsenosťami v oblasti diagnostiky 
a liečby vWCH  sa prišiel podeliť aj popredný odborník v danej problematike prof. Jean Jacques 
Michiels z Holandska. 

Vlastnosťami, ako je napr. rýchly nástup účinku, jednoduchá dávkovacia schéma bez diete-
tických obmedzení či menšie množstvo liekových interakcií, prekonávajú nové perorálne antikoa-
gulanciá (NOACs) obmedzenia súčasnej štandardnej liečby. Po prvom schválení dabigatranu 
a následne rivaroxabanu sa ku generácii NOACs koncom kalendárneho roka 2013 na Slovensku 
pridal apixaban, priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Ako sa ukázalo vo viacerých 
klinických štúdiách, tento liek má veľmi dobrú úroveň účinnosti a bezpečnosti v prevencii trom-
botických komplikácií po náročných ortopedických zákrokoch a u pacientov s nevalvulárnou 
fibriláciou predsiení. Rozsiahlu diskusiu nielen na spomenutých podujatiach, ale i vo všeobecnosti 
však stále vyvoláva otázka rutinného laboratórneho monitorovania účinnosti NOACs. Meranie 
ich antikoagulačnej aktivity je žiaduce najmä pred urgentnými chirurgickými zákrokmi alebo 
v prípade život ohrozujúceho krvácania. Môže taktiež slúžiť na posúdenie interakcií NOACs 
s inými liekmi, či na včasnú diagnostiku predávkovania alebo poddávkovania perorálnymi 
antikoagulanciami bez súčasnej existencie špecifického antidota. 

Niektoré otázky týkajúce sa opísaných diagnostických a terapeutických postupov ostávajú 
v súčasnosti otvorené. Napriek tomu verím, že zaradenie uvedených noviniek do klinickej a la-
boratórnej praxe sa čoskoro zásadnou mierou podpíše pod možnosť aplikácie terapie „šitej na 
mieru“ a zvýšenie kvality života našich pacientov. 

 prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
 prezident výboru SSHT SLS

hlavný editor odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA 
kubisz@jfmed.uniba.sk
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Knižná publikácia o  nádorových markeroch je prvou monografi ou, ktorá z  pohľadu rozličných 
odborností na Slovensku prezentuje vývoj, priebeh a aj výsledky laboratórnej metódy – určovanie sérovej 
koncentrácie nádorových markerov. Prešlo štyridsať rokov, odkedy sa začalo práve v  Onkologickom 
ústave svätej Alžbety v  Bratislave takéto vyšetrovanie a  malo pomôcť efektívne a  účinne sledovať 
pacientov pri liečbe ich malígneho ochorenia, následne po ukončení ich liečby a v remisii. 

Skúsení odborníci poukázali na význam vyšetrovania nádorových markerov pri jednotlivých 
lokalizáciách, a  to z hľadiska diferenciálnej diagnostiky, hodnotenia účinnosti liečby a dlhodobého 
sledovania pacientov s cieľom včasného zachytenia progresií.

Jednotlivé kapitoly potvrdili skutočnosť, že výsledky nádorových markerov v  rukách skúsených 
onkológov sú v  kombinácii s  výsledkami zobrazovacích vyšetrovacích metód výrazným prínosom 
ku kvalitnej a včasnej diagnostike onkologických ochorení. Zostáva len prianie, aby táto monografi a 
pomohla zvýšiť povedomie onkológov, aby tie možnosti čo najviac využívali aj vo svojej klinickej praxi.
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