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Antikoagulanttien ominaisuuksia 
NOAC = dabi, riva, api 

Ominaisuus	   Varfariini	   NOAC	  

Alku	   hidas	  5	  vrk	   nopea	  2-‐4	  t	  

annostelu	   vaihteleva,	  yksilöllinen	  
laboratorioseurantaan	  
perustuva	  

vakioannos;	  
annosvähennys	  
munuaistoiminnan	  
mukaan	  
Huom.	  dabi	  ei	  dosettiin	  

Ruoka-‐aineinteraktio	   kyllä	   ei	  

lääkeinteraktiot	   monia	   muutamia	  

monitorointi	  
mittaaminen	  

välttämätön;	  komplianssin	  
osoitus	  ohjektiivinen	  

ei	  rutiinisti;	  	  	  mittaaminen	  -‐	  
tavoitteet?	  	  
komplianssin	  osoitus	  
subjektiivinen	  

lopetus	   hidas	  2-‐3	  vrk	  
antidootti	  

nopeahko	  1-‐2	  (5)	  vrk	  
ei	  antidoottia	  (R&D)	  



Dabigatraani	  -‐	  
suora	  trombiinin	  estäjä	  

•  hakeutuu	  hyytymän	  pinnassa	  olevaan	  trombiiniin	  
•  argatrobaani	  (NovastanR),[lepirudiini	  (Refludan)],	  bivalirudiini	  
(Angiox)	  iv	  valmisteita	  –	  kokemuksia	  lyhytaikaisesta	  käytöstä	  

–  Badimon	  L,	  Badimon	  J,	  Lassila	  R,	  Heras	  M,	  Chesebro	  JH,	  Fuster	  V.	  Thrombin	  regulation	  of	  platelet	  interaction	  
with	  damaged	  vessel	  wall	  and	  isolated	  fibrillar	  collagen	  type	  I	  at	  arterial	  flow	  conditions:	  Effects	  of	  hirudins,	  
heparin	  and	  calcium	  chelation.	  Blood,	  78:423,	  1991	  

–  Salmela	  B,	  Nordin	  A,	  Vuoristo	  M,	  Mäkisalo	  H,	  Numminen	  K,	  Lassila	  R.	  Budd-‐Chiari	  syndrome	  in	  a	  young	  female	  
with	  aPC	  resistance	  –	  treatment	  with	  a	  direct	  thrombin	  inhibitor	  lepirudin.	  Thromb	  Res,	  121:769,	  2007	  

–  Salmela	  B,	  Albäck	  A,	  Räike	  P,	  Lepäntalo	  M,	  Lassila	  R.	  Direct	  thrombin	  inhibitor,	  lepirudin,	  for	  thrombophilic	  
patients	  with	  inoperable	  severe	  leg	  ischemia.	  Thromb	  Res,	  123:719.	  2009	  

•  dabigatraanin	  paikallinen	  trombiinin	  esto:	  
–  jakaantumistilavuus	  plasmassa	  on	  suuri	  60-‐70	  l	  
–  kuinka	  paljon	  lääkkeestä	  on	  ekstravaskulaaritilassa?	  
–  kauanko	  vaikutus	  säilyy	  paikallisesti?	  	  
–  onko	  tämä	  ongelma	  kirurgiassa?	  



Rivaroksabaani ja apiksabaani 
- suoria FXa estäjiä  

–  Vaikuttavat protrombinaasikompleksin pinnassa eli 
trombosyytin hyytymistä edistävällä 
fosfolipidikalvolla 

–  Aikaisempaa kokemusta tästä vaikutusmekanismista 
ei ole 

–  Paikallisesti hyytymän muodostuksessa 
antikoagulantin teho, erityisesti yhdistelmissä 
trombosyytin estäjien kanssa voi olla 
arvaamattoman suuri 

–  Limakalvoperäiset verenvuodot: 
»  GI-verenvuodot 
»  Hematuria 
»  Menorrhagia (rivaroksabaani) 

–  Kudostaso?   



Uusien antikoagulanttien 
indikaatiot… 

LÄÄKE / INDIKAATIO dabi riva api 
Polven ja lonkan 
elektiivinen 
tekonivelkirurgia 
 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

Systeemisen embolisaation 
ja aivohalvauksen esto  
ei-läppäperäisessä 
eteisvärinässä 
 

 
Kyllä 

 
Kyllä 
 

 
Kyllä 
 

Akuutti syvä laskimotukos 
 

Ei 
(aina 
alkuun 
LMWH) 

Kyllä 
15mg x2 
3 vko  
->20mg x1 
 

Ei 

Keuhkoembolia Ei Kyllä Ei 
 



…Uusien antikoagulanttien 
indikaatiot 

LÄÄKE / INDIKAATIO dabi riva api 
 
Tekoläppäpotilas 
 

 
Ei 

 
Ei 

 
Ei 

Sisätautipotilaan 
tukosprofylaksi - ad 1kk 
 

Ei Ei* 
vakavat 
vuodot 
lisääntyvät 

Ei** 
vakavat 
vuodot 
lisääntyvät 

Tromboosi muualla 
elimistössä 

 
Ei 

 
Ei 

 
Ei 

ACS Ei (Kyllä) 
2.5-5mg x2 

Ei 
 

*Magellan tutkimus, ClinicalTrials.gov  **Adopt-tutkimus; NEJM 2012 



Potilastapaus: 

•  1945 synt. nainen 
•  Eteisväriään hiljattain aloitettu Pradaxa 

•  Gyn leikkaus suunnitteilla 
–  ei voida tehdä koska uusi lääke?? 

•  Potilas soittaa ymmällään 







www.hematology.fi 

Tauotus	  toimenpiteissä	  



Uusien	  antikoagulanttien	  tehoon	  
ja	  haittoihin	  vaikuttavat:	  



TT / INR 
tromboplastiiniaika 

Hyytymisjärjestelmän tutkimukset 

APTT 
=aktivoitu 

partiaalinen 
tromboplastiiniaika 

 

Yksittäiset hyytymistekijät 

PT [patient] 

PT [normal] ( ) 
ISI	

INR  =    	





Laboratorio 
Peruslab 

• P-PVKT (Hb, Tromb) 

• TT% /INR, APTT 

• Fibr 

• Ca, Mg 

Kohdennettu lab-testaus 
•  P-antiFXa (LMWH) 

•  21030 P -Dabi-Ta (1.11.2011) 

•  6266 P –aFXaRiv (27.8.2012)  

Hyyttek  

(8665 HUSLAB) 
–  TT (%) 

–  APTT 

–  trombiiniaika 

–  Fibrinogeeni 

–  FVIII 

–  antitrombiini 

–  D-dimeeri 
www.huslab.fi/ohjekirja 

määritysmenetelmät laboratoriokohtaisia 
viitearvot, näytteen säilyvyys jne. voivat olla erilaisia 

 



•  2	  t	  lääkkeenotosta	  117-‐275	  µg/l	  

•  ennen	  uutta	  annosta	  61-‐143	  µg/l	  

•  Kliininen	  tilanne	  vaikuttaa	  

•  Jos	  näyte	  joudutaan	  lähettämään	  etäämmältä,	  plasma	  

tulee	  pakastaa	  

	  	  



•  2-4t profylaksi annoksesta (10mgx1) 7-273 ug/l ja 24t 
kohdalla 4-51 ug/l 

•  2-4t hoitoannoksesta (20mg x1) 22-535 ug/l ja 24t kohdalla 
6-239 ug/l 

•  Kliininen tilanne vaikuttaa 

•  Jos näyte joudutaan lähettämään etäämmältä, plasma tulee 
pakastaa 



Uudet antikoagulantit 
- vaikutuksen kumoaminen? 

•  Ei vastalääkettä - Aika 
•  Hoito-ohjeet perustuvat asiantuntijanäkemyksiin  
•  Tutkimusnäyttöä toistaiseksi vähän – in vitro, terveet 

koehenkilöt 



Clinical course of dabigatran-associated 
massive postcardiac surgery bleeding 

Warkentin et al. Blood 2012 119:2172-2174 



•  This patient developed massive postoperative 

bleeding resulting from elective cardiac surgery 

performed with therapeutic dabigatran levels. 

•  This illustrates the importance of adjusting the 

number of days “off” dabigatran before surgery 

according to current renal function. 

•  The combination of high-dose rFVIIa followed by 

hemodialysis helped to manage this life-threatening 

bleeding episode. 

Warkentin et al. Blood 2012 119:2172-2174 



Duodecim 2012 



Antikoagulaatiovaikutuksen 
kumoaminen 



www.Hematology.fi 





Terve	  kudos	  
Puhtaat	  haavapinnat	  

Kirurginen	  hemostaasi	  

Hyytymistekijät	  
P-‐TT	  ja	  APTT	  

pH,	  lämpöPla	  
Ca2+,	  Mg2+	  

	  

Fibrinolyysin	  
kontrolli	  

Punasolut	  
TrombosyyPt	  

Hkr	  30%,	  Tromb	  100x109/l	  

Antikoagulaatio hepariinivalmisteella, kunnes tilanne stabiili. 
 
Uusiin antikoagulantteihin siirtyminen vasta toipumisen varmistuttua 
aikaisintaan kotiutuessa. 
 



YHTEINEN RISKIENHALLINTA    
à Onnistunut antikoagulaatiohoito 

•  Klinikan ja Laboratorion yhteistyö 
•  Tutkimusten kehitystyö ongelmatilanteita varten 

•  Koulutus, potilasohjaus 
•  Ohjeet päivystysalueelle, leikkaussaliin ja 

toimenpideyksiköihin 
•  Verenvuotojen kirjaaminen D68.3 
•  Haittavaikutusilmoitus: Fimea 
•  Lab: P-Dabi-Ta, P-aFXARiv 

•  www.hematology.fi 
•  www.THL.fi 
•  www.Sydänliitto.fi 



Kiitos! 

www.hus.fi/hyytymishairioyksikko 
konsultaatiot 09-471-73841 

www.hematology.fi 



P-‐AntiFXa	  

•  tarkoitettu	  pienimolekyylisen	  hepariinihoidon	  
seurantaan	  (APTT	  ei	  sovi)	  
–  enoksapariini,	  daltepariini,	  tintsapariini	  
–  rivaroksabaanille	  oma	  vakioitu	  menetelmä	  	  

•  mittaus	  pitäisi	  ajoittaa	  lääkkeen	  oton	  suhteen	  
–  huippupitoisuus	  3-‐4	  t	  kuluttua	  0,7-‐1,0	  U/ml	  
–  ennen	  seuraavaa	  pistosta	  0,3-‐0,5	  U/ml	  

	  
•  saatavissa	  vain	  suuremmissa	  laboratorioissa	  

–  jos	  näyte	  joudutaan	  lähettämään	  etäämmältä,	  plasma	  
tulee	  pakastaa	  



P-‐antiFXa	  

Davidson B, Seminars in Thrombosis-Vol. 25, Suppl. 3, 1999 
Hours post-treatment 
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Tintsapariinilla on lisäksi FIIa eli trombiinin estovaikutusta 


