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1. Souhrn 

 

Vztah reperfuze plicních tepen po akutní plicní embolii k rozvoji chronické tromboembolické 

plicní hypertenze  

Porucha rezoluce tromboembolů je klíčovým faktorem vedoucím od akutní plicní 

embolie (PE) k chronické tromboembolické plicní hypertenzi (CTEPH).  V naší práci jsme 

hodnotili incidenci, rizikové faktory a klinický dopad poruchy reperfuze po plicní embolii.  

Soubor a metodika: Celkem 85 pacientů po první epizodě PE bylo klinicky, 

scintigraficky a echokardiograficky sledováno 6, 12 a 24 měsíců po příhodě.  

Výsledky: Perzistující defekty perfuze na perfuzním scintigramu plic byly přítomny 

po 6 měsících u 23,5 % pacientů, po 12 měsících u 24,9 % pacientů a po 24 měsících u 18,6 

% pacientů.  Pacienti s perzistujícími defekty při kontrole v 6. měsíci byli obéznější –BMI 

30,8 vs 28,3, kg/m2; p 0,012 – a měli vyšší hladinu hemoglobinu při iniciální plicní embolii 

(143,0 vs 136,0 g/l; p 0,012). Pacienti s perzistujícími defekty ve 12. měsíci byli rovněž 

obéznější (BMI 31,1 vs 28,5kg/m2; p 0,016) a měli vyšší hladinu hemoglobinu při iniciální 

plicní embolii (144,0 vs 136,0; p 0,007). Pacienti s perzistujícími defekty perfuze ve 24. 

měsíci po PE byli starší (67,7 vs 55,0; p 0,02), měli vyšší hemoglobin při iniciální PE (144,5 

vs 136,0; p 0,031) a jejich iniciální plicní embolie byla častěji středně nebo vysoce riziková 

(85,7 vs 47,5 %, p 0,026), s čímž souvisel i větší rozměr pravé komory (36,5 vs 32,5 mm; p 

0,044) a významnější trikuspidální regurgitace (2,0 vs 1,5; p 0,018) při vstupním 

echokardiografickém vyšetření. Pacienti s přetrvávajícími defekty perfuze ve 24. měsíci měli 

také průměrně vyšší hodnotu systolického tlaku v plicnici (30,0 vs 22,5 mmHg) při 

echokardiografickém vyšetření provedeném ve 24. měsíci, jinak se od skupiny pacientů bez 

defektů v klinických, funkčních či echokardiografických parametrech nelišili. U tří pacientů 

(3,5 %) byla přítomna ve 24. měsíci CTEPH. 

Ze získaných dat jsme vytvořili predikční skóre, které na základě dvou parametrů – 

věku a hladiny hemoglobinu – rozdělilo soubor do tří skupin dle rizika přetrvávání perfuzních 

defektů. Ve skupině nejnižšího rizika (s hladinou hemoglobinu <140 g/l) bylo ve 24 měsíci 

dosaženo kompletní reperfuze v 94 % případů, ve skupině středního rizika (s hemoglobinem 

>140 g/l mladších 65 let) bylo dosaženo reperfuze v 75 % případů a ve skupině s nejvyšším 

rizikem (hemoglobin >140 g/l a věk >65 let) bylo dosaženo reperfuze jen v 66 % případů. 

Pacienti ve skupině s nejvyšším rizikem měli 9,4 x vyšší riziko přetrvávání perfuzních 

defektů, než pacienti s nejnižším rizikem. 
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Závěr: Po 24 měsících po akutní PE byla v našem souboru přítomna nekompletní 

reperfuze u 18,6 % nemocných. Rizikovými faktory nekompletní reperfuze byly vyšší věk, 

vyšší BMI, vyšší hladina hemoglobinu a středně a více riziková plicní embolie.  Pacienti s 

inkompletní reperfuzí ve 24. měsíci měli vyšší systolický krevní tlak v plicnici. Dle hladiny 

hemoglobinu a věku při vstupním vyšetření je možno určit u jednotlivých pacientů vysoké, 

střední a nízké riziko přetrvávání defektů perfuze.   

Klíčová slova: plicní embolie, reperfuze, chronická tromboembolická plicní hypertenze, 

hemoglobin 
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2. Summary 

 

Relation between the reperfusion of pulmonary arteries after acute pulmonary embolism to 

the development of chronic thromboembolic pulmonary hypertension 

Incomplete resolution of thromboemboli following acute pulmonary embolism (PE) is 

a key factor in development of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH). In 

our study, we evaluated the incidence, risk factors and clinical impact of incomplete 

reperfusion after acute PE.   

Study population and methods: 85 patients after the first acute PE were assessed 

clinically and by pulmonary scintigraphy and echocardiography at month 6, 12 and 24 after 

an acute PE.   

Results: Incomplete reperfusion was detected in 23.5 % of patients after 6 months, in 

24.9 % of patients after 12 months and in 18.6 % of patients after 24 months. At month 6, 

patients with incomplete reperfusion were more obese when compared with patients with 

normal reperfusion BMI 30.8 vs 28.3 kg/m2; p=0.012) and their initial haemoglobin levels 

were higher (143.0 vs 136.0 g/l; p=0.012). Similar results were observed at month 12 – 

patients with residual perfusion defects were more obese (BMI 31.1 vs 28.5; p=0.016) with 

higher initial haemoglobin levels (144.0 vs 136.0; p=0.007). Patients with incomplete 

reperfusion at month 24 were significantly older (67.7 vs 55.0 years; p=0.02), their initial 

haemoglobin levels were higher (144.5 vs 136.0; p= 0.031) and their PE was more frequently 

of intermediate or high risk (85.7 vs 47.5%; p=0.026). It was associated with larger diameter 

of the right ventricle (36.5 vs 32.5 mm; p=0.044) and more significant tricuspid regurgitation 

(2.0 vs 1.5; p= 0.018) during the initial echocardiography examination. The estimated 

pulmonary arterial systolic pressure was elevated in patients with perfusion defects persisting 

at month 24 after the acute PE in comparison with remaining patients (30.0 vs 22.5 mmHg). 

CTEPH was diagnosed in 3 patients (3.5%) from our cohort.   

From the acquired data, we created a clinical risk prediction score for persistence of 

perfusion defects based on two parameters – hemoglobin levels and age. This prediction score 

classifies our cohort into 3 groups according to the risk of persistence of perfusion defects. 

In the lowest risk group (hemoglobin <140 g/l),  a complete reperfusion was achieved in 94% 

after 24 months; in the intermediate risk group (hemoglobin level >140 g/l and age <65 

years), reperfusion was achieved in 75%; and in the high risk group (hemoglobin level >140 

g/l and age >65 years), reperfusion was achieved only in 66% of cases. The risk of persisting 
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perfusion defects after 24 months was therefore 9.4 times higher in patients in the highest risk 

group than the in the lowest risk group. 

Conclusions: During the 24 months of observation after an acute PE, incomplete 

reperfusion was detected in 18.6 % of patients. Higher risk of incomplete reperfusion was 

associated with higher age, higher BMI, higher initial hemoglobin levels and with 

intermediate or high risk acute PE.  It is possible to predict the low, medium or high risk of 

persisting perfusion defects at each patient according the hemoglobin level and the age at 

initial examination.  

Keywords: Pulmonary embolism, reperfusion, chronic thromboembolic pulmonary 

hypertension, haemoglobin 
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3. Hypotézy a cíle práce 

 

1. Velký rozsah plicní embolie a centrální lokalizace embolů jsou známým 

prediktorem nekompletní reperfuze (9,59,60,86,89). Velký rozsah plicní embolie vede k 

významnému zvýšení afterloadu pravé komory, k její dilataci a dysfunkci. Lze očekávat, že 

výraznější změny pravé komory v akutním stádiu PE mohou být spojeny s vyšší 

pravděpodobností nekompletní reperfuze. Hypotéza 1: Existuje vztah mezi dysfunkcí a 

dilatací pravé komory zjištěnou při vstupním echokardiografickém vyšetření u akutní PE a 

nekompletní reperfuzí, která vede k CTED nebo CTEPH.  

2. Trombolytická léčba je reperfuzní léčbou akutní PE. Lze předpokládat, že 

trombolytická léčba akutní PE bude spojena s nižší pravděpodobností rozvoje nekompletní 

reperfuze. Dosud publikované práce na toto téma jsou ve svých závěrech rozporuplné (59,60). 

Hypotéza 2: Existuje vztah mezi způsobem léčby akutní PE (trombolýza vs antikoagulace) a 

poruchou reperfuze po akutní PE. 

3. Vyšší koncentrace hemoglobinu a vyšší počet trombocytů se považuje za rizikový 

faktor tromboembolické nemoci (19). Polycytemia vera a esenciální trombocytemie jsou 

navíc známým rizikovým faktorem vzniku CTEPH (90,91). O významu zvýšené hladiny 

hemoglobinu a vyššího počtů trombocytů na perzistenci nekompletní reperfúze po plicní 

embolii nejsou dostatečné doklady (9,22,59,85-89). Lze očekávat, že v případě vyšší 

koncentrace hemoglobinu a vyššího počtu trombocytů bude vyšší výskyt reziduálních 

postembolických změn. Hypotéza 3: Existuje vztah mezi koncentrací hemoglobinu, počtem 

trombocytů a poruchou reperfuze po plicní embolii. 

 

Cílem práce bylo posoudit rizikový profil nemocných s poruchou reperfuze, 

především s důrazem na dosud nepopsané rizikové faktory. Vedle ověření uvedených hypotéz 

bylo cílem práce rovněž nalezení rizikových faktorů, které s poruchou perfuze po akutní PE 

nejen souvisejí, ale jsou rovněž schopny předpovědět míru rizika rozvoje nekompletní 

reperfuze a tak identifikovat pacienty s nutností pečlivého dlouhodobého sledování.  
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4. Vztah reperfuze plicních tepen po akutní plicní embolii k rozvoji chronické 

tromboembolické plicní hypertenze 

Vztah mezi inkompletní reperfuzí po akutní plicní embolii a rozvojem CTED a 

CTEPH je nepochybný. Problémem zůstává určení pacientů, kteří jsou v riziku poruchy 

reperfuze. Identifikace těchto rizikových pacientů by umožnila jejich pečlivé sledování a 

v případě rozvoje CTED nebo CTEPH adekvátní léčbu. Cílem práce bylo posoudit rizikový 

profil nemocných s poruchou reperfuze, především s důrazem na dosud nepopsané rizikové 

faktory (vztah mezi dysfunkcí a dilatací pravé komory zjištěnou při vstupním 

echokardiografickém vyšetření u akutní plicní embolie a nekompletní reperfuzí, vztah mezi 

způsobem léčby akutní plicní embolie – trombolýza vs antikoagulační léčba – a nekompletní 

reperfuzí, vztah mezi koncentrací hemoglobinu a počtem trombocytů a rozvojem nekompletní 

reperfuze). Dalším cílem naší práce bylo zjistit, zda tyto námi identifikované rizikové faktory 

dokážou předpovědět míru rizika poruchy reperfuze u individuálního pacienta; respektive 

vytvořit z identifikovaných rizikových faktorů predikční skóre, které by pomohlo predikovat 

riziko poruchy reperfuze. 

4.1. Soubor a metodika  

Do studie byli zařazeni pacienti s první epizodou klinicky manifestní plicní embolie.  

Nábor do studie probíhal v období od prosince 2011 do června 2013. Diagnóza akutní plicní 

embolie byla stanovena pomocí CT AG a/nebo V-P scintigrafie. Výzkum probíhal podle GCP 

pravidel. Plicní embolie byla během hospitalizace léčena standardním způsobem podle 

doporučených postupů (34). Hemodynamicky nestabilní pacienti a část pacientů se středně 

rizikovou plicní embolií byli léčení trombolýzou s následnou antikoalgulační léčbou.   

Vstupní vyšetření byla provedena během iniciální hospitalizace. K dalším vyšetřením 

pro potřeby studie byli pacienti po propuštění zváni v 6., 12. a 24. měsíci.  Součástí každé 

kontroly byl odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, EKG a echokardiografické vyšetření, odběr 

krve na D dimery a INR a perfuzní scintigrafické vyšetření plic v případě průkazu 

nekompletní reperfuze na scintigrafickém vyšetření při předchozí návštěvě.   

Z anamnestických údajů jsme při iniciální hospitalizaci zjišťovali přítomnost 

onemocnění, resp. rizikových faktorů TEN/ CTEPH, a tedy možných rizikových faktorů 

nekompletní reperfuze.  

Při následných kontrolách v 6., 12., a 24. měsíci byly zjišťovány údaje o recidivě 

plicní embolie, rehospitalizaci, klinicky signifikantním krvácení v mezidobí, dále o funkčním 

stavu hodnoceném dle NYHA třídy a antikoagulační léčbě.  
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Z laboratorních parametrů  byly při iniciální hospitalizaci sledovány tyto:  hladina 

hemoglobinu, počet krevních destiček, maximální hodnota troponinu I,  C reaktivního 

proteinu a hladina D-dimerů. Při kontrolních vyšetřeních v 6.,12. a 24. měsíci byla sledována 

hodnota INR a D-dimerů.  

Vstupní echokardiografické vyšetření mohlo být provedeno kdykoli během iniciální 

hospitalizace.  Další echokardiografická vyšetření byla prováděna v rámci kontrol v 6., 12. a 

24. měsíci.  Vyšetření bylo zaměřeno ke zhodnocení rozměrů pravostranných oddílů, funkce 

pravé komory a přítomnosti plicní hypertenze.  

Vstupní ventilačně – perfuzní scintigrafické vyšetření plic mohlo být provedeno 

kdykoli v průběhu iniciální hospitalizace. Při kontrolách v 6.,12. a 24. měsíci jsme prováděli 

pouze perfuzní scintigrafické vyšetření. V případě, kdy na předchozím vyšetření byla 

dokumentována kompletní reperfúze a zároveň nebyla zaznamenána recidiva plicní embolie 

v mezidobí, nebylo již další scintigrafické vyšetření opakováno. 

Ke statistické analýze byl použit software IBM SPSS Statistics 24. Pro tvorbu modelu 

predikčního skóre poruchy reperfuze po plicní embolii bylo modelováno přetrvávání defektů 

do reperfuze pomocí Coxova modelu proporcionálních rizik. Perzistence defektů dle 

rizikových skupin byly modelovány pomocí Kaplan-Meierovy metody. Rozdíly v 

perzistencích defektů mezi skupinami byly porovnány pomocí log-rank testu. K výpočtům byl 

využit R-software (91) s balíky „survival“ (92), „boot" (93). 

 

4.2 Výsledky 

4.2.1. Rizikové faktory 

Celkem bylo zařazeno 85 pacientů, z nich 48 (56,5 %) žen, medián věku činil 60 let. Z 

rizikových faktorů tromboembolie (TEN) a chronické tromboembolické plicní hypertenze 

(CTEPH) byly přítomny tyto: pozitivní rodinná anamnéza TEN u 18 (21,2 %) pacientů, 

hluboká žilní trombóza v osobní anamnéze u 9 (10,6 %), thyreopatie u 6 (7,1 %) pacientů, 

malignita u 4 (4,7 %) pacientů, hormonální antikoncepci užívalo 9 žen (10,6 %) z celého 

souboru. Žádný pacient neprodělal splenektomii ani neměl zavedenou ventrikuloatriální 

spojku po léčbě hydrocefalu. Plicní embolie byla hodnocena jako nízce riziková u 35 (41,2 

%), středně riziková u 42 (49,4 %) a vysoce riziková u 8 (9,4 %) nemocných.  

  

4.2.2. Vstupní laboratorní vyšetření 

Abnormální hodnoty CRP se vykytly u 70 z 82 (85,1 %), abnormální hodnoty 

troponinu u 48 ze 79 (60,8 %) pacientů, hemoglobinu u 4 z 85 (4,7 %) a D dimerů u 74 

z 75(98,7 %) pacientů.  
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4.2.3. Vstupní echokardiografie 

Abnormální parametr, který se vyskytoval s nejvyšší četností, byla dilatace pravé síně 

nad 15 cm2 – celkem u 24 z 34 pacientů (70,6 %).  Dilatace pravé komory nad 33 mm byla 

přítomna u 45 z 83 (54 %) pacientů, porucha systolické funkce PK (TAPSE <20 mm) u 34 

z 61 (55,7 %). Echokardiografické známky plicní hypertenze (definované jako odhadovaný 

PASP >40 mmHg) se vyskytovaly u 33 ze 67 pacientů (49,2 %).  

 

4.2.4. Mortalita a další nežádoucí klinické příhody  

Z původního počtu 85 pacientů absolvovalo kontrolu v 6. měsíci 79 pacientů, ve 12. 

měsíci 77 pacientů a ve 24. měsíci absolvovalo 75 pacientů. V průběhu sledování zemřelo 5 

(5,9 %) pacientů (jeden během iniciální hospitalizace, jeden před 6. měsícem a 3 mezi 12. a 

24. měsícem). V průběhu sledování došlo k recidivě tromboembolické nemoci u 7 (8,2 %) 

pacientů. Naopak ke krvácení došlo u 9 pacientů (10,7 %). Během celého sledování bylo 

rehospitalizováno 23 (27,1 %) pacientů.   

 

4.2.5. Funkční stav a léčba  

V průběhu sledování byli pacienti v dobrém funkčním stavu – průměr NYHA třídy byl 

ve sledovaném souboru v 6. měsíci 1,5, ve 12. a 24. měsíci 1,4.  

Při vstupní hospitalizaci byla systémová trombolýza podána ve 14 případech (16,5 %), 

zbytek pacientů byl během hospitalizace léčen jen antikoagulační léčbou. V 6. měsíci bylo 

léčeno antikoagulancii 76 ze 79 pacientů (96,2 %), ve 12 měsíci bylo antikoagulováno 55 ze 

77 pacientů (71,4 %) a ve 24. měsíci 27 ze 75 pacientů (36,0 %).  

 

4.2.6.  Echokardiografické  sledování  

Při echokardiografických vyšetřeních v 6. měsíci se oproti vstupnímu vyšetření 

zmenšily rozměry pravé komory v mediánu o 2,0 mm, pravé síně o 3,0 mm, zvýšilo se 

TAPSE o 6 mm, došlo ke snížení závažnosti trikuspidální regurgitace o 0,5 stupně. Rovněž 

došlo ke snížení systolického tlaku v plicnici o 7 mmHg. Při kontrolách ve 12. měsíci se již 

hodnoty rozměrů pravostranných oddílů signifikantně nezmenšovaly, došlo ke snížení 

systolického tlaku v plicnici o dalších 5 mmHg, ve 24. měsíci již nedošlo ke snížení rozměrů 

pravostranných oddílů ani ani poklesu hodnot tlaku v plicnici.  
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4.2.7.  Scintigrafické sledování 

Scintigrafické sledování bylo  provedeno vstupně u 84 pacientů, v 6. měsíci u 63, ve 

12. měsíci u 31 pacientů a ve 24. měsíci u 29 pacientů.  V 6. měsíci přetrvávaly poruchy 

perfuze pouze u 20 (25,3 %) pacientů, ve 12. měsíci u 19 (24,7 %) a ve 24. měsíci u 14 (18,6 

%) z celkového počtu pacientů v dané kontrole.  Během 24měsíčního sledování bylo tedy 

dosaženo kompletní reperfuze u 81,4 % kontrolovaných pacientů. 

 

4.2.8. Chronická tromboembolická plicní hypertenze  

Celkem u 3 pacientů (3,5 %) perzistovaly ve 24 měsíci defekty perfuze na scintigrafii 

a zároveň byly při echokardiografickém vyšetření známky plicní hypertenze. Tito pacienti 

měli velmi pravděpodobně chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi. 

 

4.2.9. Analýza vztahů rizikových faktorů u pacientů s inkompletní reperfuzí 

  Ke zodpovězení hypotéz jsme v jednotlivých měsících (vstupně, 6 měsíců,12 měsíců a 

24 měsíců) náš soubor rozdělili na skupinu pacientů s přítomnou kompletní reperfuzí a 

skupinu pacientů bez reperfuze. Obě dvě tyto skupiny jsme pak porovnávali v jednotlivých 

klinických, laboratorních a echokardiografických parametrech. 

4.2.9.1. Vstupní vyšetření  

Při vstupním vyšetření byly přítomny defekty perfuze u 66 z 85 pacientů. Pacienty bez 

přítomných perfuzních defektů na vstupu hodnotíme jako pacienty s časnou reperfuzí. Jednalo 

se o pacienty, u nichž byla  diagnoza PE stanovena pomocí CTAG a scintigrafie byla 

doplněna později během hospitalizace.Tato skupina se signifikantně nelišila od skupiny bez 

přítomných perfuzních defektů perfuze v žádném sledovaném klinickém, laboratorním ani 

echokardiografickém parametru.  

4.2.9.2. Vyšetření v 6. měsíci 

Při vyšetření v 6. měsíci mělo defekty perfuze 20 pacientů ze 79 (25,3 %). Tato 

skupina se signifikantně lišila od skupiny bez přítomných perfuzních defektů (59 pacientů) ve 

dvou sledovaných parametrech. Jednak měli tito pacienti při iniciální hospitalizaci vyšší BMI 

(30,8 vs 28,3 kg/m2) a rovněž byla u těchto pacientů přítomna vyšší hladina hemoglobinu 

(143,0 vs 136,0 g/l). V dalších klinických, laboratorních a echokardiografických parametrech 

či způsobu léčby a funkční zdatnosti se obě skupiny statisticky významně nelišily. 
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4.2.9.3. Vyšetření v 12. měsíci 

Ve 12. měsíci byly přítomny defekty perfuze 19 ze 77 (24,7 %) pacientů.  Z parametrů 

vstupního vyšetření byli pacienti s defekty obéznější (BMI byl 31,1 vs 28,5 kg/m2) a měli 

vyšší hodnotu hemoglobinu (144,0 g/l vs 136,0 g/l) oproti skupině bez defektů.  Navíc byli 

pacienti s chybějící reperfuzí v průměru starší téměř o 8 let (62,0 vs 54,5 let). V dalších 

klinických, laboratorních či echokardiografických  parametrech  iniciálnho vyšetření ani 

vyšetření ve 12. měsíci se obě skupiny nelišily. 

4.2.9.4. Vyšetření ve 24. měsíci 

Ve 24. měsíci mělo zachyceno defekty perfuze 14 ze 75 (18,6 %) pacientů. Při 

srovnání parametrů vstupního vyšetření u nemocných s perzistujícími defekty a nemocných 

s kompletní reperfuzí byl opět zjištěn rozdíl ve věku, kdy pacienti s perzistujícími defekty byli 

starší o 12,5 let (55,0 vs 67,5 let) a tak jako při přechozích kontrolách měli vyšší hladinu 

hemoglobinu (144,5 vs 136,0 g/l). Rovněž bylo zjištěno, že ve skupině s absenci reperfuze 

byla signifikantně vyšší četnost pacientů se středně a vysoce rizikovou iniciální plicní embolii 

(75,7 % vs. 47,5 %). Rozdíl v BMI byl při této kontrole jen mírný a nedosáhl statistické 

významnosti. Z parametrů vstupního echokardiografického vyšetření měli tito pacienti 

významnější trikuspidální regurgitaci a větší rozměr pravé komory. V ostatních proměnných 

vstupního vyšetření se obě skupiny nelišily.  

Ve skupině pacientů s perzistujícími defekty zjistili při echokardiografickém vyšetření 

ve 24 měsíci vyšší hodnoty systolického tlaku v plicnici, nikoliv však větší rozměry 

pravostranných oddílů nebo horší funkce pravé komory. Z dalších vyšetření ve 24. měsíci se 

skupina s přetrvávajícími defekty perfuze nelišila ve funkčním stavu hodnoceného NYHA 

třídou, v hladině D dimerů, ani ve způsobu léčby, resp. účinnosti antikoagulace u 

warfarinizovaných pacientů. Rovněž  kumulativní výskyt  nežádoucích kardiovaskulárních 

příhod jako recidiva plicní embolie nebo rehospitalizace byl v obou skupinách stejný, stejná 

byla i četnost krvácení.   

 
 

4.2.10. Predikční skóre poruchy reperfuze po plicní embolii 

Při vytváření rizikového skóre jsme sledovali čas do reperfuze defektů na perfuzní 

scintigrafii po vstupním vyšetření. V Coxově jednorozměrném modelu jsme následně 

analyzovali vztah mezi jednotlivými sledovanými parametry při vstupním vyšetření a 

perzistencí defektů. Zjistili jsme statisticky významnou souvislost perzistujících defektů s 

hladinou hemoglobinu a BMI. S hemoglobinem se v interakci projevil jako významný i věk. 

Ostatní proměnné se v kombinaci s hemoglobinem neprojevily jako významné nebo nebyly 

dostatečně zastoupené pro potřeby modelování. Pro praktické využití skóre v klinické praxi 
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byly obě proměnné (hemoglobin a věk) rozděleny do dvou kategorií. Binarizace těchto dvou 

proměnných byla provedena na základě výsledného dělícího kritéria z ROC analýzy 

zaokrouhleného k nejbližší nižší významné hodnotě. U hemoglobinu byl rozhodovací limit 

(cut-off) určen na 140 g/l (ROC: 141,5, AUC = 0,792, 95 % CI: 0,679‒0,906), v případě věku 

byl rozhodovací limit pro pacienty s hemoglobinem větším než 140 g/l určen na 65 let (ROC: 

67 let; AUC = 0,727, 95% CI: 0,545‒0,918).  

Rizikové skóre tak rozděluje pacienty do tří skupin podle rizika přetrvávání poruchy 

reperfuze:1) pacienti s hemoglobinem ≤ 140 g/l mají nízké riziko poruchy reperfuze, a tedy 

nejkratší dobu perzistence perfuzních defektů; 2) pacienti s hemoglobinem > 140 g/l a věkem 

do 65 let mají střední riziko poruchy reperfuze; 3) pacienti s hemoglobinem > 140 g/l a 

věkem > 65 let mají vysoké riziko poruchy reperfuze a tedy nejdelší dobu perzistence 

perfuzních defektů. Skupina pacientů s nízkým rizikem poruchy reperfuze má ve 24 měsíci 

4,7krát větší šanci na kompletní reperfuzi než skupina pacientů se středním rizikem a 9,4 krát 

vyšší pravděpodobnost reperfuze než skupina ve vysokém riziku. 

 

4.3. Diskuze 

Průběhem reperfuze po PE, rizikovými faktory a příčinami a důsledky poruchy 

reperfuze se zabývá několik desítek prací. Výskyt kompletní reperfuze 6-12 měsíců po plicní 

embolii se v těchto pracích pohybuje mezi 33-85 (9,59-60,86-89). Široký rozptyl výsledků je 

dán nejednotnou metodikou sledování – různým způsobem zařazení pacientů, dobou 

sledování, i různou diagnostickou metodou perfuze plic (CT AG vs. ventilačně perfuzní 

scintigrafie). Je prokázáno, že v diagnostice perfuzních defektů je scintigrafie citlivější, ale 

méně specifická, má proto tendenci nadhodnocovat počet pacientů s přetrvávající poruchou 

perfuze oproti CT AG (85,89). V našem souboru přetrvávaly ve 24. měsíci perfuzní defekty 

na scintigramu u 14 ze 75 (18,6 %) pacientů. Vysoký výskyt kompletní reperfuze v naší studii 

je sice v souladu s výsledky některých novějších prací, tyto práce však používaly k detekci 

poruch perfuze CT AG (88,89).   

Jednou z možností vysvětlující vysoké procento reperfuze v naší práci i při použití 

senzitivnější scintigrafie může být relativně dlouhá doba sledování. Ve 24. měsíci byl počet 

pacientů s perfuzními defekty nižší oproti vyšetření ve 12. měsíci.  Jiným vysvětlením vysoké 

četnosti reperfuze by mohla být relativně dlouhá doba antikoagulační léčby v našem souboru, 

kdy většina našich pacientů byla antikoagulována více než rok, a ještě po 2 letech bylo 

antikoagulováno 27 (36,0 %) pacientů.  Další příčinou vysokého výskytu úplné reperfuze 

mohl být relativně malý rozsah plicních embolií v našem souboru, kdy průměrný počet 

perfuzních defektů při iniciálním vyšetření byl jen 3,1 defektu na pacienta. Posledním 
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možným vysvětlením by mohla být metodika naší práce. U pacientů s předchozí normální 

perfuzní scintigrafii plic a při absenci klinické recidivy plicní embolie nebylo opakované 

scintigrafické vyšetření prováděno.  Je tedy možné, že jsme mohli podhodnotit výskyt 

perfuzních defektů během sledování, kdy u části pacientů mohla proběhnout subklinická 

recidiva PE a mohly tak přibýt nové perfuzní defekty.  Záchyt nových perfuzních defektů 

během následných scintigrafických kontrol byl popisován např. v práci Ribeira u 25 % 

pacientů s i bez známek recidivy klinické plicní embolie (9).  V jiných pracích však výskyt 

nových perfuzních defektů, resp. nových tromboembolů nebyl popisován a rovněž v našem 

souboru se u pacientů, kteří absolvovali opakované scintigramy, neobjevil žádný nový defekt 

perfuze, pokud nebyla klinická recidiva plicní embolie.   

 Z  klinických rizikových faktorů inkompletní reperfuze jsou v jednotlivých studiích 

nejčastěji uváděny: anamnéza kardiovaskulárního onemocnění, delší doba od nástupu 

symptomů k diagnóze (59), vyšší věk (86,87),  klinicky vyšší závažnost plicní embolie, 

anamnéza tromboembolické nemoci a idiopatická plicní embolie (59, 85, 86, 88, 89).  

Můžeme však konstatovat, že v různých studiích nepanuje zcela shoda, který z jednotlivých 

klinických parametrů je či není rizikovým faktorem poruchy reperfuze. I v naší práci jsme 

potvrdili vliv vyššího věku a klinicky významnější PE na reperfuzi. Naopak anamnéza 

hluboké žilní trombózy a idiopatická plicní embolie nebyla v našem souboru spojena s vyšším 

rizikem poruchy reperfuze. Anamnéza kardiovaskulárního onemocnění ani doba od začátku 

příznaku plicní embolie k diagnóze nebyla v naší práci sledována. Příčina souvislosti poruchy 

reperfuze a vyššího věku nebyla dosud vysvětlena. Možným důvodem poruchy reperfuze ve 

vyšším věku může být skutečnost, že vlivem stárnutí dochází k degenerativním a involučním 

změnám stěny cévní a endotelu v plicním řečišti s nižší produkcí mediátorů a fibrinolytickými 

účinky. Souvislost větší klinické závažnosti iniciální plicní embolie s poruchou reperfuze 

spočívá nejspíše v tom, že klinicky větší plicní embolie bývají spojeny s větší obstrukcí 

plicního řečiště.  

Zajímavým zjištěním naší práce je, že rizikovým faktorem poruchy reperfuze zvýšená 

hladina hemoglobinu. Hemoglobin jako možný rizikový faktor poruchy reperfuze nebyl 

studován v žádné nám známé práci zabývající se tématem reperfuze po plicní embolii.  

Nicméně  je dobře známo, že je rizikovým faktorem jak arteriální, tak žilní trombózy 

(19,91,92) a že pacienti s vyšším . Navíc rizikem vzniku CTEPH po proběhlé plicní embolii 

jsou myeloproliferativní onemocnění včetně polycytemie (93,94). Příčinou trombofilie u 

pacientů s polycytemií je jednak vyšší viskozita krve, jednak tvorba agregátů červených 

krvinek v arteriolách a kapilárách, kde vedou k aktivaci krevních destiček, protrombogennímu 

a prozánětlivému stavu, a tedy i k poruše resoluce tromboembolů (94). Oba faktory však 
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nejsou specifické jen pro primární polycytemii, ale obecně pro každé zvýšení hemoglobinu. 

Pro teorii souvislosti vyšší hladiny hemoglobinu s poruchu reperfuze svědčí i fakt, že u celé 

řady dalších onemocnění byl prokázán vztah mezi vysokou hladinou hemoglobinu a vyšším 

rizikem onemocnění. Například ve Framinghamské studii byla nalezena korelace vyšší 

hladiny hemoglobinu a vyšší kardiovaskulární i celkové mortality a vyššího výskytu 

kardiovaskulárních příhod (92). Také v práci Greenberga měli pacienti se STEMI a 

polyglobulií dvojnásobnou mortalitu oproti pacientům s normálním hemoglobinem (99). 

Rovněž v práci Wua byla vyšší hladina hemoglobinu spojena s vyšší perioperační mortalitou 

u nekardiálních operací (100). Tedy naše zjištění, že vyšší hladina hemoglobinu souvisí s i 

vyšším rizikem poruchy reperfuze v plicním řečišti po plicní embolii, dobře koresponduje 

s těmito skutečnostmi.   

V našem souboru jsme rovněž zjistili, že ve skupině pacientů s přetrvávajícími defekty 

ve 24. měsíci byl přítomen při vstupním echokardiografickém vyšetření větší rozměr pravé 

komory a významnější trikuspidální insuficience. Tento nález se jeví jako logický – větší 

rozměry pravostranných oddílů koreluji s větším rozsahem plicní embolie, která je rizikovým 

faktorem pro persistenci perfuzních defektů. Nicméně souvislost mezi dilatací pravostranných 

oddílů při vstupním vyšetření byla zkoumána jen ve dvou pracích a v žádné nebyla prokázána 

(88, 89).  

Ve studii Sancheze bylo prokázáno, že trombolyzovaní pacienti měli paradoxně vyšší 

riziko přetrvávajících defektů (59). Vysvětlení spočívá nejspíše v tom, že trombolýza byla 

podávána u pacientů s větším rozsahem embolie. V naší práci nebyla zjištěna žádná souvislost 

mezi přetrváváním perfuzních defektů a podáním nebo nepodáním trombolýzy. 

Je možné očekávat, že nedostatečně dlouhá nebo nedostatečně účinná antikoagulace 

po plicní embolii bude mít vliv na nedostatečnou reperfuzi. Sledováním vlivu účinnosti 

dlouhodobé léčby (warfarinizace) na reperfuzi se zabývala práce Alonso Martinézové (86). 

Zde nebyl prokázán rozdíl v účinnosti antikoagulace mezi pacienty s perzistujícími defekty a 

pacienty bez perzistujících defektů. Rovněž v naši práci nebyl takovýto rozdíl prokázán.  

Ve studiích zabývajících se hodnocením důsledků poruchy reperfuze koreluje 

přítomnost perfuzních defektů jen velmi volně s horší funkční kapacitou pacientů 

(hodnocenou třídou NYHA nebo testem 6minutové chůze) (9,59,59).  Pouze 3 studie 

zkoumaly vliv přetrvávajících poruch perfuze ve vztahu ke klinickým ukazatelům (88,89,90).  

Z těchto studií bylo pouze Pesaventem prokázáno, že přetrvávání perfuzních defektů po 3 

letech od iniciální PE koreluje s kombinovaným ukazatelem rozvoje CTEPH a recidivy TEN 

(88).  U ostatních prací nebyla prokázána statisticky významná korelace přetrvávajících 

defektů s vyšší četností recidivy plicní embolie nebo horší prognózou pacientů (89, 90). 
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Rovněž v naší práci nebyla prokázána korelace přetrvávajících perfuzních defektů s horší 

funkční zdatnosti hodnocenou NYHA třídou ani s klinickými ukazatelí, jako počty 

rehospitalizací nebo recidivy plicní embolie, což však vzhledem k velikosti našeho souboru 

ani nebylo možno očekávat. Z hlediska hemodynamických následků přetrvávající poruchy 

perfuze jsme v naší práci potvrdili, že ve skupině pacientů s přetrvávajícími defekty byly 

vyšší hodnoty systolického tlaku v plicnici. Rovněž byl patrný trend k většímu rozměru pravé 

komory, nedosáhl však statistické významnosti. Toto je zcela v souladu jak s logickým 

předpokladem, tak s výsledky všech prací, které se touto problematikou zabývaly (9,59,60).  

U pacientů s PE jsou široce používána predikční skóre při diagnostice a určení 

prognózy v akutní fázi onemocnění – Geneva skóre, Wellsovo skóre, PESI nebo 

simplifikované PESI skóre (101-105). Všechna tato skóre mají robustní data a byla 

validována na velkých souborech pacientů.  

 Predikční skóre pro rozvoj CTEPH po PE vytvořil Klok et al.  na souboru celkem 772 

pacientů po prodělané PE (106).  V tomto souboru byla incidence CTEPH  22 (2,8 %).  Na 

základě multivariantní analýzy byly stanoveny 4 nezávislé predikční faktory zvýšeného rizika   

- neprovokována plicní embolie, známá hypotyreóza, nástup symptomů > 14 dní před 

diagnózou  plicní embolie,  dysfunkce pravé komory na CT AG nebo echokardiografickém 

vyšetření  a dva faktory  sníženého rizika -  známý diabetes mellitus a trombolýza/ 

embolektomie. Těmto faktorům byly přiřazeny jednotlivé počty bodů (+6 až -3). Pacienti se 

skóre ≤ 6 bodů byli hodnoceni jako pacienti s nízkým rizikem – s CTEPH incidencí 0,38 % 

(73 % pacientů), a zbylí pacienti s počtem bodů > 6 byli hodnocení jako pacienti ve vysokém 

riziku CTEPH.   

Vzhledem k tomu, že rozvoj CTEPH je kauzálně spjat s poruchou reperfuze po PE, 

může se jevit jako racionální soustředit se při sledování pacientů po PE s perzistujícím 

defekty. Podle nám dostupných informací však dosud žádný skórovací systém pro detekci 

pacientů se zvýšeným rizikem poruchy reperfuze po akutní PE nebyl vytvořen a publikován. 

Výsledné skore jsme konstruovali za využití proměnných hemoglobin a věk. Námi 

identifikované rizikové faktory se liší od faktorů udávaných v práci Kloka a spolupracovníků, 

kteří se však soustředili na predikci rizika rozvoje manifestní CTEPH. Z těmito autory 

identifikovaných rizikových faktorů jsme v naši práci nezjistili idiopatickou plicní embolii 

jako faktor zvýšeného rizika ani naopak trombolýzu jako faktor nižšího rizika.  Tyreopatie 

byla v našem souboru přítomna v tak nízké četnosti, že jí nebylo možno zhodnotit jako 

rizikový faktor, přítomnost diabetu či dobu od začátku obtíží po stanovaní diagnózy plicní 

embolie jsme v naší práci nesledovali. Naopak v práci Kloka nebyla sledována hladina 

hemoglobinu a věk byl sice prokázán jako rizikový faktor CTEPH, ale jen s nízkým poměrem 
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šancí, takže nebyl použit pro kalkulaci rizikového skóre. Oproti skóre dle Kloka naše skóre 

využívá potenciálu dat s ohledem na vývoj událostí v čase, navíc se věnuje poruše reperfuze, 

tedy stavu, který CTEPH předchází.    

Za nejvýznamnější limitaci naší práce považujeme malý soubor pacientů, který neumožnil 

přesněji posoudit vztah poruchy reperfuze ke klinickým ukazatelům jako jsou mortalita, 

výskyt závažných kardiovaskulárních příhod, recidivy trombembolické nemoci a výskyt 

CTEPH. Dalším sporným faktorem může být metodika provedení kontrolních 

scintigrafických vyšetření. Rovněž nejednotnost použité antikoagulační léčby neumožňuje 

přesnější hodnocení závislosti poruchy reperfuze na typu a případné účinnosti léčby. Další 

limitací může být chybějící objektivizace funkční kapacity pacientů např. 6minutovým testem 

chůze. 

 

5. Závěrečné shrnutí 

Z výsledků práce zaměřené na sledování a predikci nekompletní reperfuze po akutní 

PE u 85 pacientů vyplývají některé nové poznatky, které se vážou k situaci předcházející 

následnému rozvoji CTEPH.  

1. U pacientů s perzistujícími defekty perfuze po dobu 24 měsíců od příhody PE byla 

vstupně na echokardiografickém vyšetření patrna výraznější dilatace pravé komory a 

významnější trikuspidální insuficience ve srovní s pacienty s kompletní reperfuzí. To 

potvrzuje představu, že výraznější zvýšení afterloadu při akutní PE je spojeno s vyšším 

výskytem nekompletní reperfuze. Naopak vztah mezi způsobem léčby akutní PE (reperfuzní 

léčba nebo antikoagulace) se nám nepodařilo prokázat.  

2. Pacienti s perzistujícími defekty perfuze po dobu 24 měsíců od příhody PE měli 

vstupně vyšší hladinu hemoglobinu ve srovnání s pacienty s kompletní reperfuzí. To doplňuje 

dosud známé skutečnosti, že vyšší hladina hemoglobinu je rizikovým faktorem 

tromboembolické nemoci a že u pacientů s pravou polycytemií je popisován vyšší výskyt 

CTEPH. Vztah mezi počtem trombocytů při diagnóze akutní PE a nekompletní reperfuzí 

během 24měsíčního sledování se nám nepodařilo prokázat.  

3. Jako rizikové faktory poruchy reperfuze jsme identifikovali BMI, hladinu 

hemoglobinu a věk, který se projevil jako významný v interakci s hemoglobinem. Na základě 

hladiny hemoglobinu a věku jsme zkonstruovali prediktivní model pro odhad rizika poruchy 

reperfuze po příhodě akutní PE. Nejvyšší riziko je ve skupině pacientů s věkem > 65 let a 

s hladinou hemoglobinu > 140 g/l. Naopak nejnižší riziko je ve skupině pacientů s hladinou 

hemoglobinu ≤ 140 g/l bez ohledu na věk.  
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