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Suorat oraaliset antikoagulantit
Keskeistä

■■Suun kautta annosteltavat

suorat antikoagulantit (DOAC;
direct oral anticoagulant) ovat
vaihtoehto varfariinihoidolle
hyytymien estossa ja hoidossa

tiin, jota potilas pitää aina mukanaan tapaturman tai äkillisen
sairastumisen varalta.

Vaikutusmekanismi

■■Veren hyytymistaipumuksen

tietyillä potilasryhmillä. Potilas-

jarruttaminen estämällä joko

valinnan tulee noudattaa tutki-

trombiinia (dabigatraani) tai

musnäytön mukaisia linjoja.

hyytymistekijä Xa:ta (rivarok-

■■Suoria oraalisia antikoagulant-

teja ovat dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edok-

sabaani, apiksabaani, edoksabaani)

■■Puoliintumisajat ovat melko

sabaani (ei toistaiseksi kaupan

lyhyitä (n. 9–15 t), mutta pite-

Suomessa).

nevät munuaisten vajaatoimin-

■■Lyhyen puoliintumisajan vuoksi

nassa. Lääkkeiden vaikutusta

DOAC-lääkkeen säännöllinen

ei voi rutiinilaboratoriokokein

käyttö on tärkeää hoitotehon

mitata.

varmistamiseksi. Yhteinen päätöksenteko potilaan kanssa,
potilasohjaus ja hoitoon sitoutuminen ovat avainasemassa.

tumattoman keuhkoveritulpan
hoidossa ja uusimisen estossa.

Käyttöaiheita

■■Voidaan käyttää eteisvärinään

• Lääkkeiden tehosta muiden

laskimotukosten, kuten aivolaskimoston sinustromboosin,

liittyvän tukosriskin hallinnassa.

mesenteriaali- tai munuais-

EHRA (European Heart Rhythm

laskimotromboosin tai mak-

ratorioseuranta (mm. maksan

Association) on julkaissut hoito-

sapotilaan laskimotukosten

ja munuaisten toimintakokeet)

oppaan, joka käsittelee suorien

hoidossa tai syöpäpotilailla ei

on tarpeen vähintään vuosit-

oraalisten antikoagulanttien

tain. Verenpaineen hyvä hoito

käyttöä ei-läppäperäisessä

ja seuranta sekä mahdollisen

eteisvärinässä.

■■Säännöllinen kliininen ja labo-

anemian diagnosointi ja asianmukainen selvittely ja hoito
ovat tärkeitä, jotta minimoidaan
hoitoon liittyvän vakavan (esim.

• EHRA:n ajantasainen englanninkielinen verkkosivu

• Suomen Kardiologinen seura

ole riittävästi tietoa.

■■Eivät sovellu potilaille, joilla on

mekaaninen tekoläppä tai hiippaläpän ahtauma, koska tukosten estoteho on riittämätön.

■■Soveltuvat ainoastaan lonkan

ry on vastannut oppaan kään-

ja polven elektiivisen tekonivel-

kallonsisäisen tai maha-suolika-

tämisestä suomeksi: ks. www.

leikkauksen laskimotukospro-

navan) verenvuodon riski.

fincardio.fi.

fylaksiin.

■■Hoidon aloittava lääkäri kirjaa

tärkeimmät tiedot potilaskort-

■■Voidaan käyttää alaraajan syvän ■■Eivät sovellu akuutisti sairailla
laskimotukoksen tai komplisoi2375
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profylaksiin, koska lisäävät ve-

• Hyvä hoitoon sitoutuminen

renvuotokomplikaatiota tässä

(lääkkeen otto säännöllisesti)

potilasryhmässä.

on tärkeää. Jos se ei toteudu,

■■Ei ole syytä käyttää lapsipotilailla tai raskaana olevilla ainakaan
toistaiseksi.

■■Eivät sovellu vaikeassa mu

nuaisten vajaatoiminnassa eivätkä maksasairaalle potilaalle.

Hoidon aloitus

■■Käyttöaiheen ja vasta-aiheiden

on syytä tehostaa potilasohjausta tai pohtia muita lääkehoitovaihtoehtoja.

■■Hoidon aloittava lääkäri kirjaa
tion ja suunnitellun keston,

muutokset, lääkeinteraktiot.

laboratoriokokeiden tulokset
sekä määräämänsä antikoagulantin ja sen annostuksen. Hän
vastaa myös hoidon seurannan
järjestämisestä.

• B-PVK, B-Trom, P-Krea, eGFR,
P-ALAT, P-INR tai P-TT; suosi-

(tupakointi, ylipaino) muutokset, muut sairaudet, lääke-

ta verenpaine, munuaisten ja
nen anemia.

tapahtumat

• verenvuotojen esiintyminen
• verenpainetaso
• haittavaikutukset
• terveydentilan ja elintapojen

potilaskorttiin hoidon indikaa-

varmistamisen jälkeen tarkis-

maksan toiminta sekä mahdolli-

• mahdolliset tromboemboliset

Vuotovaaraa lisääviä
tekijöitä

■■Lisääntynyt verenvuotovaara

liittyy moniin perussairauksiin
ja niiden lääkityksiin, munu-

Hoidon seuranta

■■Säännöllinen seuranta on tarpeen hoitoon sitoutumisen

aisten vajaatoimintaan ja anemiaan.

■■Antikoagulantit voivat kumuloi-

tellaan myös APTT:n mittaus

varmistamiseksi sekä lääkkeen

mahdollisen hyytymishäiriön

tehon, vuotovaaran ja munu-

> 2 ×, aminotransferaasit > 3 ×

seulontatutkimuksena.

aisten ja maksan toiminnan

viitealueen yläraja) ja sydämen

■■Ota huomioon potilaan ikä,

arvioimiseksi.

tua munuaisten, maksan (P-Bil

vajaatoiminnassa.

■■B-PVK, B-Trom, P-Krea, eGFR, P-

■■Anemia aiheuttaa antikoagu-

lisäävät seikat sekä maksan ja

ja muusta lääkehoidosta riip

suurentuneen vuotoriskin.

munuaisten toiminta.

puen 1–4 kertaa vuodessa

tunnettu vuototaipumus (hyvä
anamneesi), muut vuotoriskiä

■■Potilaan tukos- ja vuotoriskiä

ALAT potilaan perussairauksista

• eGFR 30–60 ml/min/1.73 m ,
2

lanttia käyttävälle potilaalle

• Tavallisin anemian syy on
raudanpuute, joka aihe-

voi seuloa karkean riskipistey-

yli 75-vuotias tai hauras poti-

uttaa ääreisverenkiertoon

tyksen perusteella (CHA2DS2-

las: laboratoriokokeet vähin-

hapenpuutetta, sydämen ja

Vasc ja HAS-BLED; laskuri Ter-

tään 3–6 kk:n välein

munuaisten vajaatoimintaa,

veysportissa).

■■Huomioi muu lääkitys, luon-

taistuotteet ja haitallisten inter

• eGFR 15–30 ml/min/1.73 m :
2

laboratoriokokeet 1–3 kk:n
välein

aktioiden mahdollisuus. Ajan-

• Tapauskohtaisesti tihennetty

kohtaiset yhteisvaikutustiedot

laboratorioseuranta, jos muu

löytyvät SFINX-tietokannasta ja

sairaus (esim. anemia tai

kunkin antikoagulantin valmis-

maksan tai munuaisten toi-

teyhteenvedosta.

mintaan vaikuttava sairaus)

■■ASA-lääkitys lopetetaan yleensä ■■Laboratoriokokeet tulee tarkisantikoagulaatiohoitoa aloitet-

taa aina myös akuutin sairau-

taessa, ellei yhteiskäytölle ole

den yhteydessä sekä leikkaus-

selkeää aihetta.

hoitoja tai kajoavia toimenpi-

■■Lyhyen puoliintumisajan takia
hyytymiseltä suojaava teho

häviää nopeasti lääketauon
aikana.
R. Lassila

teitä suunniteltaessa.

■■Selvitä ja kirjaa myös

• hoidon toteutuminen ja
säännöllisyys
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verisuonten sisäseinämän

taa potilaan kaikkien antiko-

ärsytystiloja sekä verihiuta-

agulaatiohoitojen haitoille.

leiden määrän lisääntymistä
altistaen potilaat sekä tukoksille että verenvuodoille.

• Raudanpuuteanemian syy
tulee aina selvittää ja kohdistaa anemian hoito sen
mukaisesti.

• Iäkäs, aneeminen tulehduski-

Leikkauksiin ja
toimenpiteisiin
valmistautuminen

■■Toimenpideyksikön tulee tie-

tää, että potilaalla on käytössä
antikoagulanttilääkitys. Myös
mahdollinen muu veren hyyty-

pulääkkeitä käyttävä potilas

miseen vaikuttava lääkitys tulee

on suuressa vuotovaarassa.

huomioida.

■■Aiempi verenvuoto tai vuoto-

taipumus, trombosytopenia tai
trombosyyttien toimintahäiriö,

■■Ennen toimenpidettä tarkis-

• Spesifisiä antidootteja ei
ole vielä kliinisessä käytössä, mutta tutkimusnäyttöä
DOAC:ja kupeeraavasta tehosta on saatu.

■■Ohjeita mahdollisiin hätätilan-

teisiin löytyy Suomen hematologiyhdistyksen internet-sivuilta ja EHRA-oppaasta.

■■Antikoagulantteihin liittyvien

verenvuotojen yleisyyden selvittämiseksi tarvitaan haittojen
yhtenevää kirjaamista, joka

tetaan ainakin B-PVK, B-Trom,

tehdään potilaskertomukseen

P-Krea, eGFR, P-ALAT

ICD-10-koodilla D68.32 (kier-

korkea ikä (> 75 v), aktiivinen

• Seulontakokeina P-TT ja P-

syöpätauti, hoitamaton veren-

APTT ovat tarpeen, mutta

tuva verenvuotohäiriö). Lisäksi

painetauti (systolinen veren-

eivät kerro DOAC-hoidon

kirjataan aiheuttajalääke ja sen

paine > 160 mmHg), kehittyvä

tehosta.

ATC-koodi.

maksakirroosi ja ruokatorven
laskimolaajentumat lisäävät
vuotovaaraa.

• Verenpainetaudin hoidossa
on tärkeää pysyä tavoitetasoissa.

■■Muut hemostaasiin vaikuttavat

tävistä antikoagulanteista joh-

■■Tilanne arvioidaan huomioimal- ■■Haittavaikutusilmoitus Fimela potilaan yksilöllinen vuoto- ja
tukosriski sekä leikkaukseen
liittyvä vuotoriski.

■■Toimenpideyksikkö ohjeistaa
lääkkeen tauotuksesta.

• Osa pientoimenpiteistä ei

aan.
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