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Leikkaus ja verihiutale-estäjät 
 
l  Leikkauksen aikaista hoitoa harkittaessa punnittava 

tukos ja vuotoriski yksilöllisesti 
 

l  Potilaan yksilöllinen tukosriski 
 
l  Potilaan ominaisuuksiin ja toimenpiteeseen liittyvät 

vuotoriskit  
 
l  Potilaan lääkitykseen liittyvä vuotoriski 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Tukosriskin arvioiminen 

l  Suuri riski – potilailla yleensä aspiriini+ADP-estäjä 
l  Alle 12 kk sepelvaltimoiden lääkestentistä 
l  Alle 6 vko sepelvaltimoiden metallistentistä 
l  3-12 kk akuutista sydäntapahtumasta 
 

l  Alle 3 kk muusta valtimotukoksesta 
 

l  Keskisuuri/suuri riski 
l  Sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, munuaisten 

vajaatoiminta, aterosklerootinen tauti 
 
 

 mm. ACCP guidelines 2012 
Lepäntalo A, 22.03.2013 



Toimenpiteeseen liittyvän vuotoriskin 
arvioiminen 

l  Toimenpiteet joihin liittyy suurentunut vuotoriski 
l  Verekkäät elimet: maksa, munuainen, perna 
l  Urologiset toimenpiteet, suoliresektiot, koolonin 

polyyppien resektiot (kookkaat varrettomat polyypit), 
vaativa kirurgia (artroplastia, syöpäkirurgia, 
rekonstruktiivinen plastiikkakirurgia) 

 

l  Toimenpiteet joissa vähäisempikin vuoto vakava 
l  Intrakraniaaliset ja spinaaliset tmp, tahdistin tasku, 

sydänleikkaukset (perikardiaalivuodon riski) 
 

ACCP guidelines 2012; Ortel Hematology 2012; Mustonen Duodecim 2009 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Platelet activation under high shear 
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VMOi e 

Aspiriini 
l  Estää COX-1 entsyymiä 95%:sti 
l  Irreversiibeli vaikutus, maksimaalinen teho                                                          

30-40 min, T½ 15-30 min 

l  Saavutetaan 25% väheneminen CV tapahtumissa 
(Antithrombotic Trialists´ Collaboration) 

l  Vuotoriski 1-2% 

l  Huolimatta aspiriinista 15-20% potilaista päätetapahtumia 
 

 

Arakidonihappo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tromboksaani	  A2	  
Vapautuu	  trombosyy5stä	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ak5voi	  verihiutaleita	  

Aggregaa5o	  ja	  	  
vasokonstrik5o	  COX-‐1 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Aspiriini ja leikkauksen riskit 

l  Ortopedisissä leikkauksissa vakavan vuodon riski 
lisääntyi lievästi 2.9% vs. 2.4 % 

 

l  Meta-analyysi (49 000 potilasta)  
l  vuodon riski 1.5 -kertainen  
l  ei eroa toimenpiteitä vaatineissa vuodoissa 

(poikkeuksina intrakraniellit ja urologiset toimenpiteet) 
 

l  CABG – vuodon riski lisääntyy, ei eroa toimenpiteitä 
vaatineissa vuodoissa - mortaliteettissa ja 
sydäntapahtumissa lasku 

Lepäntalo A, 22.03.2013 PEP collaboration Lancet 2000, Burger  J Intern Med 2005, ACCP 2012 



VMOi e 

Aspiriini leikkauksen  
yhteydessä 

l  Vaikutus jatkuu ainakin                                                        4 
vrk, tauko 5-7-10vrk                                                     (ACCP 
2012) 

l  Spinaali- ja epiduraalipuudutukseen ei lääketaukoa   
(Mustonen et al 2009 Duodecim) 

l  Leikkaus yleensä aspiriinin jatkuessa 

l  Poikkeuksena suuren vuotoriskin potilaat/toimenpiteet 
jossa huomattava vuotoriski 

l  Poikkeuksena pienen tukosriskin potilaat (primaariprev.) 
 

 
Lepäntalo A, 22.03.2013 

Li et al 2012;10:521-8 



Dipyridamoli 

adenylaatisyklaasin  
aktivaatio 
 
 

   cAMP↑ 

trombosyyttiaktivaatio ↓ 

                  Dipyridamoli 
 
 
 
 
 
adenosiini  

A2-reseptori 

inhiboi 
phosfodi- 
esteraasia 
 
 
 
 

cGMP↑ 

    inhiboi 
adenosiini- 
transportteria 

l ASA + dipyridamoli 
aivoverenkiertohäiriöiden 
sekundaaripreventioon 

 

l Yhdistelmällä CV lasku 20%  
 vrt ASA, ei eroa vuodoissa 

 

l ASA + dipyridamoli saman- 
 arvoinen klopidogreelin kanssa 

 

l Vasodilataatio: Päänsärky 
keskeinen haitta, takykardia, 
hypotensio 

 

  
ESPS-2 J Neur Sci 1996; ESPRIT Lancet 2007; 
ProFESS NEJM 2008 

PKA↑ 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



VMOi e 

Dipyridamoli leikkauksen yhteydessä 

l  Maksimaalinen teho 2-3 h, T½ 10 h 

l  Reversiibeli vaikutus 

l  Yleensä käytetään aspirin kanssa – aspiriinilla 
pidempi vaikutus verihiutalefunktioon 

l  Spinaali ja epiduraalitoimenpide – 
yhdistelmävalmiste tauolla 24h (HUS ohje) 

l  Pelkkä dipyridamolivalmiste – tauko 12h ennen 
toimenpidettä 

l  Käyttö lyhytaikaisena siltaterapiana??? 
 

 Lepäntalo A, 22.03.2013 



GP IIb/IIIa-estäjät 

Tyyppi T ½ Palautuminen Käyttöaihe 

Abciximab 
(ReoPro) 
 

monoklon. 
 ab 
 

12-24 h >48h 
(tarvittaessa 
trombosyytti) 

PCI 
UAP kun 
PCI 
suun. 
 

Eptifibatide 
(Integrilin) 

non-peptidi 4-8 h 2h PCI 
UAP 

Tirofiban 
(Aggrastat) 

peptidi 4-8 h 2h PCI 
UAP 

• 	  iv	  lääkkeillä	  15-‐30%	  CV	  riskin	  vähenemä	  (PCI	  ja	  ACS	  po5lailla)	  
• 	  Vuodot	  keskeinen	  haiIa	  
• 	  Po	  valmisteista	  ei	  ole	  saavuteIu	  hyötyä	  sekundaaripreven5ossa	  

Lepäntalo A, 22.03.2013 
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Klopidogreeli 

l  Aihiolääke, esteraasit hydrolysoivat 85%, 
riippuvainen CYP450 järjestelmästä 

 

l  Sitoutuu trombosyyttien ADP- reseptoriin P2Y12 
 

l  Irreversiibeli vaikutus 

Wallentin L. Eur Heart J 2009:30:1964-1977 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Klopidogreeli 

l  Latausannos 300-600mg ja ylläpitoannos 75mg 

l  ASA vs klopidogreeli (lähes sama teho, ei eroa 
vuodoissa) 

l  ASA + klopidogreeli yhdistelmän teho osoitettu UAP, 
NSTEMI, STEMI, PCI potilailla 

l  AVH potilailla asa+klopi johtaa suurentuneeseen 
vuotoriskiin 

l  Primaaripreventiossa yhdistelmähoidosta ei hyötyä 
ASA:an verrattuna 

Lepäntalo A, 22.03.2013 

CAPRIE 1996, CURE 2001, PCI-CURE 2001, CREDO 2002,  
COMMIT 2005, CLARITY-TIMI 2005, MATCH, SPS3 Investigators 2012 



Klopidogreeli ”resistenssi” 

l  20-30% potilailla klopidogreeli ”resistenssi” 
 

l  Keskeisimmät syyt: Kompianssi, yksilölliset erot 
metaboliassa, lääkeinteraktiot (statiinit??, 
PPI?), CYP genetiikka (CYP2C19), DM 

 

l  Klopidogreeli ”resistenssi” assosioituu kliinisiin 
päätetapahtumiin (OR 5.7) (4564 potilasta, 14 
prospektiivista tutkimusta) (Sofi 2010) 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Klopidogreeli ja leikkauksen riskit 

l  Pelkän klopidogreelin käyttäjillä 33% suurempi vuodon 
riski kuin aspiriinin käyttäjillä1 

 

l  Aspirin + klopidogreeliyhdistelmä lisää kirurgisia vuotoja 
21-50%2 

 
 
 
 

l  Leikkaukseen tauko pienen tukosriskin potilaalla 5-10 
vrk 

 

l  Spinaali- ja epiduraalipuudutukseen 5-7 vrk tauko 
(Mustonen et al 2009 Duodecim) 

Lepäntalo A, 22.03.2013 
1 Sorensen Lancet 2009  
2 Kuijk Am J Cardiol 2009; Chassot Br J Aneaesth 2007 



Klopidogreeli ja leikkauksen riskit 

l  CABG – klopidogreelin käyttö 5 vrk sisällä leikkauksesta 
(kts ACCP 2012) 
l  50% enemmän vakavia vuotoja 
l  70% enemmän verensiirtoja 
 

l  CABG klopidogreelin tauottaminen 5-7 vrk ennen 
leikkausta ei lisännyt tukostapahtumia. 

 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Klopidogreeli leikkauksen yhteydessä  

l  Suuren tukosriskin potilaalla  
l  toimenpiteen lykkääminen (vko/kk) (elektiivinen kirurgia),  
l  leikkaus hoidon aikana  
l  siltaterapia? (toistaiseksi ei prospektiivisia tutkimuksia) 
 

l  Suuren vuotoriskin potilaalla  
l  leikkauksen lykkääminen (vrk)  
l  trombosyyttisiirto 
l  antifibrinolyytit? 
 

l  Keskisuuren/suuren tukos- ja vuotoriskin potilaalla 
yksilöllinen arvio 

 

Lepäntalo A, 22.03.2013 ACCP guidelines 2012; Society of thoracic surgeons guideline 2012 



Prasugreeli  
(Efient®) 

Wiviott et al. NEJM 2007; 
357:2001-15 

l  Thiopyridiini, Po,  
l  irreversiibeli  

l  P2Y12-antagonisti 
l  Lataus 60mg,  

 ylläpito 10mgx1 
l  Vähemmän päätetapahtumia prasugreelilla 
l  Enemmän vuotokomplikaatioita –  

 erityisesti >75v, < 60kg ja aiemman aivotapahtuman 
sairastaneilla 

 

 

N=13 608 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



l  Vähäisempi yksilöllinen vaihtelu tehossa kuin 
klopidogreelilla 

 

l  Ei ole riippuvainen CYP2C19 genotyypistä 

Hillegass et al Vasc Health 
Risk Manag 2011; 7: 445-59 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Prasugreeli  
ja toimenpiteet 

l  Merkittävän 
CABG vuodon 
riski 5-8 x 
klopidogreeliin 
verrattuna (TRITON-
TIMI 38) 

l  Tauotus 5-7 pvä 
ennen leikkausta 

l  Tauotus 7 päivää 
ennen CABG (Lavi 
J Cardiothoracic Vasc 
Anest 2012) 

                                 days	  
 

56 sepelvaltimotautipotilasta. Lääkkeen 
vaikutusta mitattu VerifyNow P2Y12 testillä.  
Price et al JACC 2012; 59:2338-43 
 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Tikagrelori (Brilique®) 

l  P2Y12-estäjä 
l  Sitoutuu reseptoriin eri paikkaan  

 kuin ADP ja estää ADP-aiheuttaman 
reseptoriaktivaation 

l  Vaikutus myös adenosiini reseptoreihin 
l  syklo-pentyyli- triazolo-pyrimidiini 
l  po 
l  reversiibeli 
l  ei vaadi metabolista aktivaatiota 
 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Tikagrelori 
 

l  Tutkittu ACS potilailla 
l  Annos 180mg 

kyllästysannos ja 90mg 
x2 ylläpitoannos 

l  PLATO = Faasi III, 
monikeskus, 
randomisoitu, 
kaksoissokkoutettu, n= 
18 624 

l  Tehokkaampi kuin 
klopidogreeli. Enemmän 
CABG liittymättömiä 
merkittäviä vuotoja (4.5% 
vs 3.8%)  

Months 
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Wallen5n	  et	  al,	  NEJM	  2009;361:1045-‐57	  

CV	  
death,	  	  
MI,	  
stroke	  
9.8%	  vs.	  	  
11.7%	  
P<0.001	  
	  
	  
	  
	  
	  
Major	  	  
Bleeds	  
P=0.43	  

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Tikagrelori - Haittavaikutukset 

l  Tikagrelori nostaa adenosiinitasoja   
l  Haittavaikutus hengenahdistus (adenosiinin 

aiheuttama bronkospasmi?) 
l  14.5 % tikagreloria vs 8.7 % klopidogreelia 

käyttävistä potilaista (Storey et al EHJ 2011) 

l  0.9% vs. 0.1 % keskeytti hoidon 
hengenahdistuksen vuoksi 

l  Arytmiat (ventrikulaariset paussit ja asystolia) 

l  Glomerulus infiltraatio hidastuu 

 

 
 Lepäntalo A, 22.03.2013 



Tikagrelori ja toimenpiteet 

l  Verihiutale-
estovaikutuksen 
häviäminen n. 2-3 vrk 
-terveet 

 

l  80% palautuminen 72 
tunnissa, ≥50% 
palautuminen 48 
tunnissa suurella 
osalla  
 (Ferraris Ann Thorac Surg 
2012) 

Stabiili MCC potilaat 
Gurbel et al Circ 2009;120:2577-85 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



l  Tikagrelori tauko 5-7 vrk 
l  vaikka lyhytvaikutteisempi kuin klopidogreeli- 

verihiutale-estovaikutuksen hiipuminen 
klopidogreelin tasolle vie n 5 vrk 

 

l  Tikagrelorin inhiboi myös siirrettyjä trombosyyttejä 8h 
edellisestä annoksesta 

 

l  Tauko CNB 14 vrk (European society of Anaesthologists; ASRAPM) 

Tikagrelori ja toimenpiteet 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



l  PLATO tutkimuksessa lopetus 2-4 vrk ennen CABG 
l  Vakava CABG liittyvä vuoto 80% sekä klopidogreeli, 

että tikagrelori ryhmissä (Heldt JACC 2011) 
 

l  Lopetus 5 vrk ennen CABG (ESC guidelines 2011) 

 

Tikagrelori ja toimenpiteet 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Ryhmä Vaikutus Muoto Metabolinen 
aktivaatio 

Max 
vaikutus 

Vaikutus  
ohi 

Klopidogreeli 
(Plavix, 
clopidogrel) 

thienopyridiini IRR po esteraasi- 
inaktivaatio 
2-vaiheinen 
CYP 

2-4h n. 5 pvä 

Prasugreeli 
(Efient) 

thienopyridiini IRR po esteraasi 
aktivaatio,  
1-vaiheinen 
CYP 

1-2 h n. 5 pvä 

Ticagrelor 
(Brilinta) 

pyrimidiini R po ei 1-2 h 3-5 pvä 

Cangrelor ATP-analogi R iv ei min 20 min 

Elinogrel quinazoline-2,
4-dione 

R iv + 
po 

ei 20 min 
tunteja 

n 1 pvä 
päiviä 

myyn5lupa	  +	  
	  
	  

ei	  vielä	  kliin.	  käytössä	  

ADP 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Lääkkeet vuodon hoidossa 

l  Traneksaamihappo 
l  25 000 ptl katsaus - Traneksaamihappo vähensi 

verensiirtojen tarvetta (RR 0.62, 95%CI 0,53-0,7) 
(Henry et al Cochrane rev 2011 

l  Verihiutale-estäjien aikaiseen kirurgiseen vuotoon     
10 mg/kg iv 

l  Ei urologisiin toimenpiteisiin 
l  rFVIIa  

l  Suurentunut valtimotukoksen riski (OR 1.7, 95%CI 
1.2-2.4, erityisesti iäkkäillä ihmisillä OR 3.0, 95%CI 
1.2-7.5) (Levi et al NEJM 2010) 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



l  Desmopressiini   
l  Nostaa FVIII ja VWF tasoja 
l  Erityisesti potilailla, joilla tunnettu 

primaarihemostaasin häiriö 
l  1387 potilaan katsauksessa ei  eroa verensiirtojen  tai 

uusintaleikkausten tarpeessa (Carless et al Cochrane rev 
2004)  

l  Verihiutale-estäjien (aspiriini/klopidogreeli/?
prasugreeli) aikaiseen kirurgiseen vuotoon 0,3µg/kg iv 

l  Ei potilaille, joilla aktiivinen koronaaritauti 

 

Lääkkeet vuodon hoidossa 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Tai muu ADP-estäjä 

Tai muu vuotovaaral- 
linen leikkaus 

Mustonen et al Duodecim 2009 ;125:47-58 



Yhteenveto 
Pieni 
vuotoriski 

Keskisuuri  tai suuri vuotoriski 

Pieni 
tukosriski 

Jatka  tai 
tauota 

Tauota lääkitys 

Keskisuuri  
tai suuri 
tukosriski 

Jatka 
lääkitystä  

Yksilöllinen arvio 
Kiireetön leikkaus: 
   -Siirrä leikkaus kunnes suuren  tukosriskin  
   aika on ohitse 
Päivystysleikkaus: 
   - Voidaanko leikkausta siirtää (1-5 vrk) 
   - Trombosyyttisiirto +  
    antifibrinolyytit vuodon hoitoon 
   - harkitse siltaterapiaa (LMWH, (GP IIb/IIIa,  
   cangrelor, dipyridamoli)) tukosriskin vuoksi  
   - harkitse erityistilanteissa trombosyytti-  
   funktiotutkimuksia (aggr., POC, thromboelastrog.) 

ACCP 2012; STS 2012; 
Schulman Hematology 2012; 
Ortel Hematology 2012;  
Mustonen Duodecim 2009 



Vorapaxar	  (SCH530348)	  
Atopaxar	  (E5555)	  

VWf 

Modified	  from	  Gross	  
&Weitz	  	  Clin	  Pharm	  
Ther	  2009;86:139-‐146	  

PAR-4 P2Y1 

Lepäntalo A, 22.03.2013 

Terutroban	  
picotamide	  

ARC1779,	  PR-‐15,	  	  
EXP3179,	  JAQ1,	  OM2	  ”anopheline	  an5platelet	  protein”	  



Potilaskohtaisen vuotoriskin 
arvioiminen 
l  Anemia – hematokriitin merkitys 
l  Trombosytopenia 
l  Ikä, sukupuoli, alipaino 
 
l  Hypertensio 
l  Maksasairaus –hyytymistekijöiden synteesin häiriö, k-

vitamiinin puute, dysfibrinogenemia, trombosytopenia, 
trombosyyttien toimintahäiriöt 

l  Sydämen vajaatoiminta – maksastaassi 
l  DM 
l  Munuaissairaus – uremian vaikutus trombosyytteihin 
l  Syöpä 
l  Myeloproliferatiiviset sairaudet, amyloidoosi 
l  Hemofilia, taudin kantajat, VWD, hyytymistekijävaje 



clopidorel	  
	  	  prasugrel	  
	  	  	  Kcagrelor	  
	  

abciximab	  	  
epiKfibaKde	  	  
Krofiban	  VWf 

aspirin	  

Modified	  from	  Gross	  
&Weitz	  	  Clin	  Pharm	  
Ther	  2009;86:139-‐146	  

dipyridamol	  
	  	  	  	  	  

P2Y1 
PAR-4 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Abciximab	  
epiKfibaKde	  	  
Krofiban	  VWf 

Modified	  from	  Gross	  
&Weitz	  	  Clin	  Pharm	  
Ther	  2009;86:139-‐146	  

PAR-4 P2Y1 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Clopidorel	  
Prasugrel	  
Ticagrelor	  
Cangrelor	  
Elinogrel	  

VWf 

Modified	  from	  Gross	  
&Weitz	  	  Clin	  Pharm	  
Ther	  2009;86:139-‐146	  

PAR-4 P2Y1 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Tikagrelori – ventrikulaariset tauot 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Aluksi 30	  pvä Aluksi 30	  pvä

Prasugreeli
Klopidogreeli

≥3 sekuntia               ≥5 sekuntia 

Scirica et al. JACC; 57:1908-16  Lepäntalo A, 22.03.2013 



Cangrelor 

l  Cangrelor 
l  ATP-analogi, Iv, reversiibeli, ei vaadi metabolista 

aktivaatiota 
l  CHAMPION tutkimukset    

l Alkuperäisessä tutkimuksessa ei eroa 
klopidogreeliin 

l Kun yhdistettiin CHAMPION PCI ja PLATFORM 
tutkimukset (n=13 049) päätetapahtumat vähenivät 
OR 0.82 ja stenttitromboosit 0.4-0.2%  
 (White Am Heart J 2012) 

l Lyhytaikainen infuusio ennen CAGB? (Angiolillo JAMA 
2012) 

Lepäntalo A, 22.03.2013 



Elinogrel 

l  po ja Iv, reversiibeli, ei vaadi metabolista aktivaatiota 
l  Faasi II – INNOVATE PCI   

l  652 PCI potilasta, verrattiin klopidogreeliin 
l  Ei eroa tehossa 
l  Vakavissa vuodoissa ei eroa. Muita vuotoja enemmän 

HR 1.98 (erityisesti pistopaikka) (Welsh et al 2012) 

l  Klopidogreeliin verrattuna nopeampi ja tehokkaampi 
verihiutale-esto (Angiolillo 2012) 

Lepäntalo A, 22.03.2013 


