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Orolinguální angioedém jako
komplikace trombolytické léčby pacientů
s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
MUDr. Zdeněk Kadaňka ml., MUDr. Stanislav Peška, prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Cíl: Účelem studie bylo zjištění prevalence orolinguálního angioedému, stupně závažnosti a možných následných komplikací u pacientů
s ischemickou CMP léčených trombolýzou ve Fakultní nemocnici Brno od roku 2004 do konce roku 2011.
Souhrn a metodika: Studie je retrospektivní analýzou 290 nemocných, kteří byli léčeni rekombinantním aktivátorem plazminogenu pro
akutní ischemickou CMP. Průměrný věk pacientů byl 67 let, z toho 59 % mužů a 41 % žen. Všichni pacienti byli léčeni podle standardního
protokolu trombolytické léčby. Data všech pacientů a nežádoucích účinků trombolýzy byla odeslána do mezinárodního SITS registru.
Výsledky: U tří pacientů z 290 byla zaznamenána anafylaktoidní reakce ve formě orolinguálního angioedému, což představuje 1,03 % z celkového počtu léčených. U všech tří nemocných byl průběh reakce relativně benigní, bez nutnosti intubace či přímého ohrožení vitálních funkcí.
Klíčová slova: orolinguální angioedém, anafylaxe, intravenózní trombolýza.

Orolingual angioedema – complication of acute stroke treatment with systemic thrombolysis
The aim of this study was to investigate the incidence, the severity and possible complications of orolingual angioedema (OA) in patients treated by intravenous trombolysis in the University Hospital, Brno since 2004 till the end of 2011.
Patients and methods: This study is the retrospective analysis of 290 patients with acute ischemic stroke treated by recombinant tissue plasminogen activator. The average age was 67 years, 59 % males and 41 % females. All the patients data were sent to the international SITS register.
Results: There were three cases of OA (1.03 % of all patients). The anaphylactoid reaction was mild in all cases, with no need of intubation
or life threat.
Key words: orolingual angioedema, anaphylaxis, intravenous thrombolysis.
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Seznam zkratek
ACEI – inhibitory angiotenzin-konvertujícího
enzymu
CMP – cévní mozková příhoda
CT – výpočetní tomografie
CTA – výpočetní tomografie – angiografie
ESO – European Stroke Organisation
JIP – jednotka intenzivní péče
mRS – modifikovaná Rankinova škála
NIHSS – National Institutute of Health and Stroke
Scale
OA – orolinguální angioedém
Rt-PA – rekombinantní aktivátor plazminogenu
SITS – Safe Implementation of Treatment
in Stroke

Úvod
V posledních letech neustále narůstá počet
pacientů, kteří jsou indikováni k léčbě ischemických cévních mozkových příhod (CMP) rekombinantním aktivátorem plazminogenu (rt-PA) a to
i prodloužením terapeutického okna na čtyři
a půl hodiny. Tím narůstá i počet vedlejších nežádoucích účinků této terapie. Mimo obecně známých, jako je zejména intracerebrální hemoragie,

může být neurolog konfrontován i s dosud méně
často publikovanými komplikacemi léčby. Mezi ně
patří anafylaktoidní reakce, projevující se zejména
náhle vzniklým masivním zduřením jazyka či rtu
vedoucí ke značnému dyskomfortu nemocného
a obavám z dušení (Hill et al., 2000). Tento jev bývá
označován jako orolinguální angioedém, který
je sice vzácný, ale může mít vzhledem ke své
lokalizaci (i v době výrazně snížené koagulace)
dramatický průběh i s možnými fatálními důsledky (Engelter et al., 2000).

Soubor a metodika
Studie je retrospektivní analýzou 290 nemocných, kteří byli léčeni rekombinantním aktivátorem plazminogenu pro akutní ischemickou CMP
ve Fakultní nemocnici Brno od roku 2004 do konce
roku 2011. Věk pacientů x = 67 ± SD 13,2 (z toho
41 % žen a 59 % mužů). Všichni pacienti byli léčeni
podle standardního protokolu trombolytické léčby,
bylo zaznamenáno vstupní The National Institutes
of Health and Stroke Scale (NIHSS), a to dále sledováno v předepsaných intervalech. Všichni pacienti byli hospitalizováni na neurologické jednotce
intenzivní péče (JIP), bylo provedeno vstupní CT
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a CTA mozku a další CT kontrola po 24 hodinách.
Pacientům byla aplikována Actilyse (Boehringer
Ingelheim International GmbH, Ingelheim am
Rhein, Germany) ve standardní dávce 0,9 mg/kg
po dobu 60 minut (10 % dávky podáno jako bolus).
Byly monitorovány vitální funkce a případné vedlejší účinky trombolytické léčby. Data všech pacientů
a hlavních nežádoucích účinků trombolýzy byla
odeslána do SITS registru.

Výsledky
Ve sledovaném souboru 290 pacientů byla
u tří zaznamenána anafylaktoidní reakce ve formě orolinguálního angioedému, o nichž stručně
referujeme níže.
Muž, 60 let, s cévními riziky (arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie, konzumace
alkoholu, kouření – 20 cigaret za den) byl přijat
pro dvě hodiny trvající pravostrannou hemihyperstezii a hemiparézu lehkého stupně, pocity
vertiga a nystagmus druhého stupně doleva.
Vstupní NIHSS skóre bylo pět bodů. V preiktovém období pacient užíval dlouhodobě ramipril,
metroprolol a fenofibrát. Trombolýza podaná tři
hodiny po vzniku iktu byla celkově s dobrým
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Obrázek 1. Masivní unilaterální otok jazyka

a exantém lokalizovaný na pravé horní končetině.
Po aplikaci 400 mg hydrokortizonu, 250 mg metylprednisolonu a bisulepinu intravenózně anafylaktoidní reakce do tří hodin zcela odezněla a zcela
se upravil i neurologický deficit, dle NIHSS nula
bodů. Výsledný mRS byl nula bodů. U žádného
z těchto pacientů nedošlo k alteraci respiračních
parametrů, nebyla nutná intubace.

Diskuze
Obrázek 2. Regrese otoku po symptomatické léčbě

efektem – NIHSS pokleslo na nula bodů do šesti
hodin. Stav byl však komplikován vznikem masivního pravostranného unilaterálního otoku jazyka (obrázek 1) přibližně po 50 minutách od začátku podání alteplázy bez jakýchkoliv jiných
projevů alergické reakce. Po aplikaci kortikoidů
a antihistaminik došlo k postupné normalizaci
stavu (obrázek 2) a další hospitalizace pacienta
již byla bez komplikací s dobrým výstupním stavem mRS (modifikovaný Rankin scale) nula bodů.
Žena, 74 let, byla přijata pro akutně vzniklou levostrannou hemiparézu středně těžkého
stupně, centrální lézi lícního nervu vlevo, lehčí
dysartrii, dle NIHSS sedm bodů. Z rizikových cévních faktorů byly přítomny arteriální hypertenze,
diabetes mellitus a hyperlipoproteinémie. V medikaci dlouhodobě užívala metoprolol, ramipril,
nitráty, atrovastatin a perorální antidiabetika. Dvě
a půl hodiny po vzniku iktu byla aplikována systémová trombolýza. V průběhu aplikace trombolytika došlo k rozvoji otoku dolního rtu, bez jasné
lateralizace. Po intravenózní aplikaci 100 mg hydrokortizonu došlo k výrazné regresi edému, který
přibližně do 12 hodin odezněl úplně. Reziduální
neurologický nález byla těžká levostranná hemiparézu a lehčí dysartrie, dle mRS čtyři body.
Žena, 60 let, byla přijata pro dvě hodiny trvající těžkou non-fluentní fatickou poruchu, bez jasné
parézy, dle NIHSS skóre čtyři body. V předchorobí
měla astma bronchiale, depresivní poruchu, hepatopatii toxicko-nutritivní etiologie a arteriální hypertenzi. Užívala dlouhodobě amlodipin, ramipril,
omeprazol, tianepin, tiapridal, teofylin. Přibližně
za hodinu po aplikaci rt-PA se rozvinul masivní otok
jazyka a dolního rtu s pravostrannou predilekcí

Aplikace intravenózní trombolýzy jako základní
léčby ischemického iktu v období do čtyř a půl hodiny od vzniku CMP je již dnes celosvětově akceptovanou metodou (dle platného doporučení ESO
z roku 2009). S rostoucím počtem pacientů, kteří
jsou indikováni k léčbě alteplázou, narůstá i počet
komplikací této terapie. Většina lékařů se především obává vzniku intracerebrální hemoragie, nicméně musíme brát do úvahy i jiná, podstatně vzácnější rizika. Jedním z nich je i anafylaktoidní reakce,
která se může projevovat masivním otokem jazyka
a rtu, který je někdy doprovázen dalšími symptomy, jako jsou hemodynamický kolaps, vyrážka,
dechové obtíže až šokový stav (Park et al., 2008).
Je zajímavé, že prevalence této komplikace u akutního infarktu myokardu je v literatuře uváděna
do 0,02 % (Hill et al., 2000), zatímco u cévních mozkových příhod mezi 1–5 %. V anglosaské i české
literatuře bývá orolinguální angioedém referován
spíše v jednotlivých případech (Engelter et al., 2005;
Jahnke, 2003; Rafii, Koenig et Ziai, 2005; Krmpotic
et Fernandes, 2007; Polák et al., 2011). V roce 2003
však byly publikovány výsledky velké prospektivní
studie, kdy u 176 pacientů s akutní ischemickou
CMP léčených rt-PA bylo zjištěno devět případů
(tj. 5 %) s orolinguálním angioedémem (Hill et al.,
2003). U osmi z nich byl otok hemilinguální (v sedmi
případech kontralaterálně k postižené hemisféře,
v jednom případě nebyla lateralizace zaznamenána). U dvou pacientů se vytvořil těžký linguální
a orofaryngeální otok, žádný z nich však nevyžadoval intubaci, ve zbývajících šesti případech se jednalo o mírný průběh. Ve druhé s námi asi nejvíce
srovnatelné studii bylo popsáno osm případů z 312
pacientů léčených alteplázou (2,6 %) (Ottomeyer,
Hennerici et Szabo, 2009). V pěti případech byl otok
hemilinguální (dva případy ipsilaterálně ke straně
paretického postižení), ve třech případech bilaterální. Intubaci vyžadoval jeden pacient, jinak se stav
ostatních do 36 hodin zcela upravil. Největší studii
publikoval Hill v roce 2005, kdy u 1 135 pacientů
léčených trombolýzou v Kanadě zjistil 15 případů orolinguálního angioedému (1,3 %), z nichž
u dvou byla nutná intubace a následná intenzivní
resuscitační péče (Hill et Buchan, 2005). Tyto nálezy
odpovídají i našim výsledkům.

Podstatně vyšší byly prevalence otoku jazyka u pacientů, kteří užívali k léčení arteriální
hypertenze inhibitory angiotenzin-konvertujícího
enzymu (ACEI), v jedné studii to bylo šest z osmi
(Ottomeyer, Hennerici et Szabo 2009), v jiné sedm
z devíti pacientů (Hill et al., 2003), v našem souboru užívali tuto léčbu všichni tři pacienti. Relativní
riziko vzniku orolinguálního angioedému při užívání ACEI je uváděno 13,6 (Hill et al., 2003).
Rt- PA je endogenní agens-purifikovaný lidský
glykoprotein, který sestává z alteplázy, kyseliny
fosforečné a argininu, které jsou přidávány k úpravě
pH a zvýšení rozpustnosti účinné látky (Park et al.,
2008). I přes velmi nízký antigenní potenciál alte
plázy byly výjimečně prokázány specifické IgM
a IgG protilátky proti rt-PA za několik dní nebo týdnů po podání trombolýzy (Cugno et al., 1996). V jiné studii zahrnující 1 686 pacientů po podání rt-PA
identifikovali pouze 3 pacienty (tj. < 0,01 %), u kterých se vytvořily signifikantní titry protilátek proti
altepláze (Reed et al., 1990). Detekce IgE protilátek
byla popsána v literatuře pouze v jednom případě
anafylaxe bez angioedému (Rudolf et el., 1999).
Etiopatogeneze orolinguálního edému není
zcela vyjasněna. Předpokládá se anafylaktoidní
(tedy nikoliv anafylaktickou – tj. imunitní reakci
zprostředkovanou protilátkami typu IgE) reakci –
simultánní aktivaci komplementového systému
a kininové kaskády plazminem, alteplázou indukovaným štěpením plazminogenu (Hill et al.,
2000). Aktivace komplementové kaskády způsobuje degranulaci mastocytů a uvolnění histaminu s následnou vazodilatací (Bennet et al., 1987).
Spuštění kininové kaskády vede ke zvýšení hladiny bradykininu, který také způsobuje vazodilataci
(Molinaro, Gervais et Adam, 2002). Vyšší prevalence
u pacientů užívajících ACEI může být způsobena
inhibicí plazmových kináz, které jsou odpovědné
za odstraňování bradykininu (Hill et al., 2000).
Průběh je většinou mírný, porucha je přechodná a lokalizovaná kontralaterálně k postižené hemisféře (Hill et al., 2000; Laubinger et al.,
2007), což potvrzuje i naše studie. Lateralizace je
pravděpodobně způsobena akutními změnami
vazomotorického tonu na hemiparetické straně
způsobená centrální dysfunkcí autonomního
nervového systému (Hill et al., 2000; Engelter
et al., 2005). Bylo prokázáno, že zejména léze
inzulárního a frontálního kortexu, bazálních
ganglií a capsula interna jsou asociovány s kontralaterální autonomní dysfunkcí (Diserens et
al., 2006). CT vyšetření jazyka prokázalo otok,
nikoliv krvácení, jak by se mohlo očekávat při
dramaticky snížené hemokoagulaci v době
prováděné trombolýzy (Engelter et al., 2005).
Proti hemoragické etiologii svědčí také výrazná
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regrese po aplikaci kortikoidů a antihistaminik.
Léčba je empirická. Aplikují se intravenózně kortikoidy a antihistaminika, v krajním případě může
být nutná i intubace (Hill et al., 2000; Engelter
et al., 2005).

Závěr
Orolinguální angioedém je vzácnou komplikací trombolytické léčby, v dostupné literatuře
se popisuje mezi 1–5 % při aplikaci rt-PA u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou,
dle našich výsledků je prevalence spíše na dolní
hranici, tj. přibližně 1 %. Většinou se jedná o komplikaci s dobrou prognózou, musí být však včas
rozpoznána a adekvátně léčena. Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat zejména pacientům užívajícím ACEI, u nichž je riziko vzniku anafylaktoidní reakce výrazně vyšší. Je třeba o této
možné komplikaci trombolýzy vědět. Prohlížení
ústní dutiny v průběhu i po aplikaci trombolýzy
by mělo být rutinní součástí každého vyšetření,
stejně jako zvládnutí tohoto stavu.
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Tlačová správa

Prvá pomoc – šanca na prežite do príchodu odbornej pomoci
„Nevedomosť, strach a neochota ľudí poskytnúť
prvú pomoc pripravuje mnohých o šancu na prežitie
do príchodu odbornej pomoci. Málokto si uvedomuje, že až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti
blízkych ľudí. Stačí chuť, vôľa a pár vedomostí, vďaka
ktorým raz môžete pomôcť tým, ktorých máte najradšej,“ hovorí doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.,
špecialista na urgentnú medicínu a odborný garant
projektu Krajina záchrancov
záchrancov. V rámci neho môže
každý záujemca na stránke www.prvapomoc.sk bezplatne absolvovať
e-learningový kurz základov prvej pomoci. Vo ôsmich lekciách sa vďaka
interaktívnym videám a úlohám možno naučiť teóriu od privolania záchrannej služby, po resuscitáciu, záchranu pri dusení, zastavenie krvácania, či fixáciu zlomeniny. Na konci e-learningového kurzu je pripravený
krátky test a na základe jeho výsledkov získa úspešný absolvent Certifikát
Krajiny záchrancov, ktorý ho oprávňuje na absolvovanie štvorhodinového
praktického kurzu za zvýhodnenú cenu 14,90 € v sieti Územných spolkov
Slovenského Červeného kríža (viac informácií na www.prvapomoc.sk),
www.prvapomoc.sk
ktorý patrí k ďalším odborným garantom spolu s WHO.
Postup pri záchrane života je ako reťaz. A každá reťaz je taká silná ako
jej najslabšie ohnivko. Tým je v mnohých prípadoch prvá pomoc laikov na
mieste nehody či úrazu v najdôležitejších prvých minútach. Aj keď priemerný
čas dojazdu záchranných služieb na Slovensku je 11 minút, pri život ohrozujúcich stavoch ide o sekundy. Lekári záchranných služieb sa takmer denne
stretávajú s nečinnosťou alebo neprimeranými reakciami svedkov nehôd
Neurológia pre prax | 2013; 14(1) | www.solen.sk

a úrazov. Z prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť TNS
na vzorke 500 respondentov vo veku 18 – 65 rokov, vyplynulo, že až takmer dve tretiny respondentov (63 %)
by uvítali možnosť prihlásiť sa na kurz prvej pomoci.
Ako hlavným motívom sa ukázala pripravenosť pomôcť niekomu blízkemu (83 %) a osobná skúsenosť
s potrebou poskytnutia prvej pomoci (72 %). Až 78 %
respondentov je presvedčených, že svojim blízkym by
v prípade potreby vedeli podať prvú pomoc, pričom si
veria viac muži ako ženy. Teória sa však nie vždy stretáva s praxou, čo potvrdili
aj výsledky prieskumu. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia než žiadna, no len
22 % respondentov si to uvedomuje. Viac ako 40 % z opýtaných sa obáva,
že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia a zároveň si neuvedomujú, že neposkytnutím okamžitej prvej pomoci môžu obeť pripraviť
o šancu na záchranu. Iba 38 % Slovákov pozná pomer správny počet stlačení
hrudníka a záchranných vdychov (30:2) pri resuscitácii dospelého.
„Krajina záchrancov je projekt, ktorého cieľom je zachraňovať životy.
Veríme, že sa nám podarí dosiahnuť veľmi užitočnú a dôležitú zmenu
v tom, že viac ľudí na Slovensku bude schopných účinne a bez váhania
poskytnúť prvú pomoc. Chceme vytvoriť nové možnosti, aby si každý
záujemca jednoducho a pohodlne osvojil techniku prvej pomoci a vedel
pomôcť účinne a bez váhania. Veríme, že moderný e-learning v kombinácii s praktickým nácvikom oslovia každého, kto chce byť pripravený
zachrániť život a zdravie,“ uviedol MUDr. Pavol Adamkov
Adamkov, Public Affairs
Director spoločnosti Pfizer, ktorá je hlavným partnerom projektu.

