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Yleistä
·

Varmista, että potilaan antikoagulaatiohoito noudattaa lääkkeen virallisia indikaatioita. Muussa
tapauksessa konsultoi sisätautilääkäriä lääkityksen vaihtamisesta indikaation mukaiseen
antikoagulaatioon.

·

Suoran trombiinin estäjän, dabigatraanin (Pradaxa) ja suorien FXa-estäjien rivaroksabaanin (Xarelto) ja
apiksabaanin (Eliquis) indikaatiot ovat tromboembolian esto ei-läppäperäisen eteisvärinän yhteydessä
sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito ja sekundaaripreventio.

·

Tarkista potilaan verenvuoto- ja tukosanamneesi; spontaanit verenvuodot, antitromboottisen
lääkityksen aikaiset verenvuodot ja tukokset ja niiden jatkohoito.

·

Verenvuodon tärkeimmät riskitekijät ovat munuaisten ja maksan vajaatoiminta, huonossa
hoitotasapainossa oleva hypertensio, anemia ja trombosytopenia, sekä antitromboottisten lääkkeiden
yhdistelmät. Kaikki suorat oraaliset antikoagulantit voivat kumuloitua munuaisten
vajaatoimintapotilailla.

·

Ennen toimenpidettä huomioidaan lääkkeen eliminoitumiseen tarvittava aika suhteutettuna
toimenpiteen laajuuteen hemostaasin vaativuuteen. Rutiinisti lääkepitoisuuden mittaamista ei tarvita.

Riskitilanteet
·

Riskitilanteissa, jos epäilet että antikoagulantin eliminaatio on hidastunut, lääkeainepitoisuus on
suurentunut tai vuotoriski lisääntynyt, voidaan lääkeaineen vaikutuksen poistumista seurata
laboratoriotutkimuksin:1
·

Dabigatraanin pitoisuus (P-Dabi-Ta, 21030), menetelmän herkkyyden alaraja on 40 mg/l.

·

Trombiiniaika (P-Trombai, 2782), viitealue 17-25s, on herkkä dabigatraanin vaikutukselle ja
saavuttaa ylärajansa (>140s) dabigatraanipitoisuuden ollessa 40 -50 mg/l.

·

Rivaroksabaanin ja apiksabaanin pitoistuus kalibroidulla antiFXa-määrityksellä (P-aFXaRiv, 6266; PaFXaApi, 6348).

·

Laboratorioseurannan aiheita:
o GFR < 50 ml/min/1,73m2, ikä >75 vuotta, paino <50kg tai muu antitromboottinen lääkitys
o epäily lääkeaineinteraktiosta; P-glykoproteiinin, CYP3A4/CYP2J, BCRP –estäjät lisäävät
lääkepitoisutta (ks. SFIX-tietokanta, tavallisimmat alla)2

·

Dabigatraanin annoksella 150mg x2 jäännösplasmapitoisuus on 90%:lla potilaista <150 mg/l.3 Selkeästi
isompi jäännösplasmapitoisuus viittaa lääkkeen kumuloitumiseen.

·

Rivaroksabaanin annoksella 20mg x1 jäännösplasmapitoisuus on 95%:lla potilaista <100 mg/l.4 Selkeästi
isompi jäännösplasmapitoisuus viittaa lääkkeen kumuloitumiseen.

·

Apiksabaanin annoksella 5mg x2 jäännösplasmapitoisuus on 90%:lla potilaista <200 mg/l.5 Selkeästi
isompi jäännösplasmapitoisuus viittaa lääkkeen kumuloitumiseen.

Tauotus
·

Kokemukset uusien oraalisten antikoagulanttien käytöstä perioperatiivisessa vaiheessa ovat toistaiseksi
vähäisiä. LMWH on turvallisempi vaihtoehto.

·

Tauon pituus riippuu toimenpiteeseen liittyvästä vuotoriskistä ja lääkeannoksesta. Alla olevat taukoajat koskevat lääkkeiden tavanomaisia hoitoannoksia. Pienemmän profylaksiannoksen ollessa kyseessä

lyhyempi tauko riittää. Jos kyseessä on akuutin tukoksen hoito korotetulla annoksella, harkitse
toimenpiteen lykkäämistä.
1. Pienen vuotoriskin toimenpide
·

Dabigatraanin tauon pituus on 24-48 t, tai kunnes P-Dabi-Ta <60 mg/l.

·

Rivaroksabaanin tauon pituus on 24 t, tai kunnes P-aFXaRiv <50 mg/l.

·

Apiksabaanin tauon pituus on 24 t, tai kunnes P-aFXaApi <100 mg/l.

2. Suuren vuotoriskin toimenpide tai kun vuodosta voi aiheutua vakavia komplikaatioita
·

Dabigatraanin tauon pituus on 3-5 vrk (GFR > 50 3-4vrk, GFR 30-50 4-5vrk), tai kunnes P-Dabi-Ta <40
mg/l ja P-Trombai lähellä viitealuetta.
·

Aloita LMWH-siltahoito toisen taukovuorokauden kohdalla, jos
o

eteisvärinä ja CHA2DS2–VASc riskipisteitä* on ≥ 3

o

syvä laskimotukos ja /tai keuhkoembolia ≤ 3 kk sitten (jos toimenpidettä ei voi siirtää)

·

Rivaroksabaanin tauon pituus on 48 t, tai kunnes P-aFXaRiv <20 mg/l (tai antiFXa <0,1 U/ml).

·

Apiksabaanin tauon pituus on 48 t, tai kunnes P-aFXaApi < 25mg/l (tai antiFXa <0,1 U/ml).

Aloitus uudelleen postoperatiivisesti
·

Aloita uudelleen kotiutusvaiheessa, aikaisintaan 24-48 tuntia pienen vuotoriskin leikkauksen jälkeen.

·

Suuren vuotoriskin toimenpiteen jälkeen käytetään LMWH:ta sairaalahoidon ajan.

CHA2DS2-VASc riskipisteet
Sydämen vajaatoiminta

1p

Hypertensio

1p

Ikä ≥ 75 v

2p

Diabetes

1p

Aikaisempi aivohalvaus / TIA

2p

Verisuonisairaus

1p

Ikä 65-74 v

1p

Naissukupuoli

1p

Tavallisimmat lääkeaineinteraktiot
P-glykoproteiinin estäjiä (interaktio kaikkien suorien oraalisten antikoagulanttien kanssa). Vahvoja:
ketokonatsoli, siklosporiini, takrolimuusi, itrakonatsoli ja dronedaroni. Heikkoja ja keskivahvoja:
amiodaroni, posakonatsoli, kinidiini, verapamiili, diltiatseemi, atorvastatiini, klaritromysiini, erytromysiini,
naprokseeni ja tikagrelori.
CYP3A4:n estäjiä (interaktio rivaroksabaanin ja apiksabaanin kanssa): ketokonatsoli, itrakonatsoli,
vorikonatsoli, posakonatsoli, klaritromysiini, erytromysiini ja HIV-proteaasin estäjät.
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