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Antikoagulaation siltahoitoon suhtauduttava aiempaa kriittisemmin

Siltahoidot sillassa?

S

uomessa lähes 200 000 potilasta käyt
tää pitkäaikaista antikoagulaatiohoitoa
(1), valtaosa eteisvärinän takia. Noin
10–14 % kaikista antikoaguloiduista potilais
ta joutuu toimenpiteeseen vuosittain (2,3).
Pientoimenpiteitä lukuun ottamatta antikoa
gulaatiohoito tauotetaan ennen toimenpidettä
verenvuotoriskin pienentämiseksi. Lääkityksen
tauottaminen lisää tilapäisesti tukosriskiä. Vaik
ka vakavat aivoverenkiertohäiriöt ovat varsin
harvinaisia leikkaushoidon yhteydessä (0,4–
1,0 % potilaista), toimenpiteet suurentavat
antikoaguloidun potilaan aivoinfarktiriskin vä
liaikaisesti moninkertaiseksi perustilanteeseen
(0,1 %/kk) verrattuna (2–5). Noin 6 % kaikista
eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksista edeltää
kajoava toimenpide tai leikkaus 30 päivän sisäl
lä (6). Koska tauottamaton varfariinihoito lisää
leikkausvuotoja, on ongelmaa pyritty empiiri
sesti ratkaisemaan niin sanotulla siltahoidolla.
Siltahoidossa pitkävaikutteinen varfariinihoito
keskeytetään 3–5 päivää ennen toimenpidettä
ja tilalle aloitetaan lyhytvaikutteisempi pie
nimolekyylinen hepariinilääkitys. Varfariinin
aloittaminen uudelleen ja hoitotasolle pääsy vie
kuitenkin päiviä, jolloin sairaalahoito voi pitkit
tyä ja kustannukset lisääntyvät.
Siltahoidon teoreettista etua on perustel
tu hepariinin neutralointimahdollisuudella ja
lyhyellä puoliintumisajalla. Siltahoito toteu
tetaan kuitenkin nykyään pienimolekyylisellä
hepariinilla, jonka puoliintumisaika on pitkä ja
vaikutus kumoutuu vain osittain protamiinil
la. Siltahoidon mahdollista tarvetta vähentää
sekin, että yhä useammalla potilaalla on käy
tössään suora antikoagulantti (dabiga
traani,
rivaroksabaani, apiksabaani tai edoksabaani),
jonka puoliintumisaika on vain hieman pie

nimolekyylistä hepariinia pidempi, ja pelkkä
lääkkeen lyhyt tauotus 1–2 vuorokauden ajaksi
on riittävä suurimmassa osassa toimenpiteitä.
Suorien antikoagulanttien etuna varfariiniin
nähden leikkaustilanteessa on se, että periope
ratiivinen antikoagulaation kevennys voidaan
tehdä niiden avulla tarkemmin ja tauon kesto
jää lyhyemmäksi. Dabigatraanin etuna on li
säksi vastalääke idarusitsumabi, jolla vaikutus
saadaan kumottua minuuteissa pysyvästi ilman
rebound-ilmiötä eli kimmovastetta, ja vasta
lääkkeen käyttöä voidaan harkita erityisesti po
tilailla, joilla on sekä suuri tukosriski että suuri
toimenpiteeseen liittyvä vuotoriski.
Laajaa hyvätasoista tutkimusnäyttöä silta
hoidon hyödyllisyydestä ei ole koskaan ollut,
ja sen käyttö on perustunut suurelta osin asian
tuntijamielipiteisiin. Suorien antikoagulanttien
siltahoidosta ei ole toistaiseksi minkäänlaisia
hoitosuosituksia, ja siltahoito näyttää rekiste
riaineiston perusteella lisäävän vuotoja suorien
antikoagulanttien käyttäjillä (5). Viime vuosien
tutkimustulokset osoittavat, että rutiinimainen
siltahoito varfariinia käyttävillä potilailla on
paitsi tehotonta tromboottisten päätetapah
tumien estossa, myös haitallista lisääntyneen
verenvuotoriskin vuoksi (2,7). Esimerkiksi sa
tunnaistettuun etenevään BRIDGE-tutkimuk
seen osallistui 1 884 toimenpide- tai leikkaus
hoitoon menevää pitkäaikaista varfariinihoitoa
käyttävää potilasta (2). Varfariini tauotettiin
kaikilla potilailla viideksi päiväksi ennen leik
kausta. Siltahoitoryhmässä ihon alle pistettävä
daltepariini aloitettiin hoitoannoksella kolme
päivää ennen leikkausta, lääke pidettiin tauolla
päivää ennen leikkausta, ja se aloitettiin uudel
leen varfariinin ohella 24 tunnin kuluessa toi
menpiteestä. Verrokkiryhmässä varfariinitauko
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oli viisi päivää ennen leikkausta, ja lääke aloitet
tiin uudelleen 24 tunnin kuluessa leikkauksesta
ilman siltahoitoa. Daltepariinihoitoryhmässä il
maantui tukostapahtumia yhtä paljon kuin ver
rokkiryhmässä (0,3 % vs 0,4 %), mutta vakavia
verenvuotoja ilmeni yli kaksi kertaa enemmän
(3,2 % vs 1,3 %). Tutkimusta on kritisoitu siitä,
että monella potilaalla toimenpide oli verraten
pieni, kuten endoskopia kudosnäytteen ottoi
neen ja siltahoito toteutettiin hoitoannoksella
profylaktisen annoksen sijaan. Tutkimusase
telma vastaa kuitenkin hyvin tilannetta, jossa
siltahoitoa on viime aikoina käytetty Suomessa
ja maailmalla. Toisaalta edes suuriannoksinen
siltahoito ei näytä tuovan lisätehoa aivohal
vausten estossa.
Mikäli toimenpiteessä on pieni vuotoriski,
toimenpide voidaan yleensä tehdä tauottamatta
varfariinihoitoa tai tauottamalla suora antikoa
gulaatiohoito vuorokauden ajaksi (8). Kardiolo
gisissa toimenpiteissä, kuten sepelvaltimon pal
lolaajennuksessa, eteisvärinän ablaatiohoidossa
ja tahdistimen laitossa tauottamaton varfariini
hoito on viimeaikaisten tutkimustulosten myö
tä muodostunut suositelluksi hoitomuodoksi
(7–11). Keskivaikean vuotoriskin toimenpiteis
sä suora antikoagulaatiohoito tauotetaan 1–2 ja
varfariinihoito 3–5 vuorokauden ajaksi.
Kenelle siltahoitoa sitten pitäisi käyttää tu
kostapahtumien estoon toimenpide- ja leik
kaushoidon yhteydessä? Keskeistä on ensinnä
kin arvioida, mikä on toimenpiteen todellinen
vuotoriski ja mitä tapahtuu, mikäli vuoto rea
lisoituu. Pieni pinnallinen iholeikkaus voidaan
yleensä tehdä ongelmitta tauottamattoman

antikoagulaatiohoidon aikana ja mahdollinen
vuoto hoitaa kompressiolla. Toisaalta neuroki
rurgiassa hyvä hemostaasi on edellytys onnistu
neelle hoidolle. Jos potilaalla on todellinen suu
ri tukostapahtuman riski (esimerkiksi mekaani
nen läppäproteesi erityisesti hiippaläppäposi
tiossa, tuore alle 6 viikkoa aiemmin tapahtunut
aivoverenkiertohäiriö tai keuhkoveritulppa, tai
eteisvärinä ja runsaasti aivoinfarktin vaarateki
jöitä kuten (HA2DS2 -VASc ≥ 5), voi siltahoito
joko hoito- tai profylaksia-annoksella olla pe
rusteltu hoitovaihtoehto yksilöllisen harkin
nan perusteella. Näyttöä tämän hoitomuodon
vaikuttavuudesta saadaan toivottavasti tulevai
suudessa PERIOP2-tutkimuksen valmistuessa.
Rutiinimaisen siltahoidon tehosta pienen tai
keskisuuren tromboosiriskin potilaille ei kui
tenkaan ole näyttöä, ja hoito lisää vuotoja.
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