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Santrauka
Naujieji peroraliniai antikoaguliantai (NPA) - dabigatranas, rivaroksabanas, apiksabanas yra pranašesni už senuosius atstovus (vitamino K antagonistus ir
mažos mokekulinės masės heparinus). NPA vartoti
patogu ir saugu, tačiau sunkios traumos ar kitų kritinių būklių metu ūmaus ir nevaldomo kraujavimo rizika išlieka. Įprastiniai krešėjimo tyrimai, tokie kaip
dalinis aktyvuoto tromboplastino laikas, tarptautinis normalizuotas santykis, trombino laikas tiksliai
neatspindi antikoaguliacijos laipsnio NPA vartojantiems ligoniams. Tromboelastografija (TEG) yra
vienas iš tyrimo metodų, kuris gali nustatyti antikoaguliacijos laipsnį bei potencialių NPA antidotų
efektyvumą. Daugėjant klinikinių studijų apie TEG
vaidmenį NPA poveikio bei perdozavimo diagnostikai ir gydymui, šis tyrimas tampa vis svarbesnis
klinikinėje praktikoje.
Įvadas
Vitamino K antagonistai (VKA) ir mažos molekulinės
masės heparinai (MMMH) daug metų buvo pagrindiniai
medikamentai, skiriami arterinės ir veninės trombozės profilaktikai. VKA būdinga siauras veikimo spektras, nenuspėjami farmakologiniai efektai ir sąveikos su kitais vaistais. Be to, VKA būtinas dažnas krešėjimo rodiklių monitoravimas, o sukeliamos kraujavimo komplikacijos didina
juos vartojančių pacientų mirtingumą [1, 2]. MMMH yra
leidžiami į poodį ir gali sukelti heparino indukuotą trombocitopeniją [3]. Dėl šių priežasčių kuriami nauji antikoaguliantai, kurie būtų saugūs, patogesni vartoti ir turėtų
efektyvų farmakologinį poveikį.
Naujieji peroraliniai antikoaguliantai (NPA) - dabiŽurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

gatranas, rivaroksabanas, apiksabanas yra pranašesni už
senuosius atstovus. Vartojant šiuos vaistus nereikia nuolatinio krešėjimo rodiklių stebėjimo, retos vaistų tarpusavio
sąveikos, o parenkant dozę nereikia atsižvelgti į paciento
amžių ar svorį [3]. NPA vartoti patogu ir saugu, tačiau sunkios traumos ar kitų kritinių būklių metu ūmaus ir nevaldomo kraujavimo rizika išlieka. Šiuo metu trūksta mokslinių
studijų, kurios įvertintų hipokoaguliacijos laipsnį sudėtingose klinikinėse situacijose. Efektyvi NPA antagonistinio
gydymo strategija klinikinėje praktikoje nėra plačiai ištirta
[4]. Tromboelastografija (TEG) yra vienas iš tyrimo metodų, kuris gali nustatyti antikoaguliacijos laispnį bei NPA
antagonistų gydymo efektyvumą.
Straipsnio tikslas - remiantis mokslinės literatūros
duomenimis, apžvelgti NPA veikimo mechanizmus ir TEG
vaidmenį monitoruojant NPA poveikį. Išnagrinėjus naujausius literatūros duomenis pateikti diagnostikos naujoves ir
gydymo galimybes.
Tyrimo objektas ir metodas
Atlikta fundamentalių ir klinikinių mokslinių straipsnių apžvalga ir analizė. Ruošiant šį straipsnį paieška buvo
vykdoma PubMed, Medline, Cohrane duomenų bazėse. Išnagrinėti naujausi straipsniai apie NPA, jų veikimo mechanizmus, skyrimo indikacijas, TEG ir įprastinių krešėjimo
sistemos tyrimų pakitimus vartojant NPA. Iš viso išanalizuota 80 mokslinių darbų, atrinkta 40 aktualiausių mokslinių publikacijų.
Dabigatranas. Dabigatranas yra tiesioginis trombino inhibitorius, pasižymintis greita veikimo pradžia [5,
6]. Vaistas specifiškai ir grįžtamai slopina tiek su fibrinu
susijungusį, tiek laisvąjį trombiną, jungdamasis prie aktyviosios trombino srities. Jis skiriasi nuo netiesioginių trombino inhibitorių (MMMH), kurie negali slopinti su fibrinu
susijungusio trombino. Kadangi kraujo krešėjimo metu
trombinas fibrinogeną verčia fibrinu, jo aktyvumo slopini-
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mas stabdo trombų formavimąsi, slopina trombino sukeliamą trombocitų agregaciją [6-8].
Vaistas organizme greitai absorbuojamas ir paverčiamas aktyvia forma [6, 8, 9]. Didžiausia dabigatrano koncentracija kraujo plazmoje ir maksimalus antikoaguliacinis poveikis pasiekiamas per 0,5-2 val., tačiau jį pradėjus
vartoti pooperaciniu laikotarpiu, didžiausia koncentracija
kraujo plazmoje pasiekiama po 6 val., nes vaisto absorbciją veikia anestezija ir virškinimo trakto parezė [8-11]. Per
inkstus šalinama apie 80% nepakitusio dabigatrano, likusi
dalis šalinama su tulžimi [8, 9]. Kadangi inkstų funkcija
senstant blogėja, dabigatrano eliminacija vyresnio amžiaus
asmenims pailgėja [6, 12, 13]. Dabigatrano nerekomenduojama skirti kartu su antikoaguliantais ir antiagregantais
dėl didesnės kraujavimo rizikos [5, 13].
Patvirtintos dabigatrano skyrimo indikacijos yra pirminė venų tromboembolijos profilakta, atliekant planines
didžiųjų sąnarių keitimo operacijas bei insulto ir sisteminės
embolijos profilaktika, sergantiems prieširdžių virpėjimu
[12]. Vartojantiems dabigatraną, rekomenduojama jį nutraukti 24 val. prieš įprastinės kraujavimo rizikos invazinę
procedūrą ar operaciją ir 48 val. prieš didelės kraujavimo
rizikos operaciją. Epiduralinio kateterio laikymo metu gali
padidėti spinalinės ar epiduralinės hematomos rizika, todėl,
ištraukus kateterį, pirma dabigatrano dozė gali būti skiriama praėjus ne mažiau kaip 2 val., stebint dėl galimų neurologinių požymių ir simptomų [7, 12]. Didesnės už rekomenduojamas dabigatrano dozės didina kraujavimo riziką.
Specifinio vaisto antidoto nėra. Iš organizmo dabigatraną
galima pašalinti taikant hemodializę, tačiau klinikinės patirties, įrodančios šios procedūros veiksmingumą, sukaupta
mažai [7, 8, 12].
Rivaroksabanas. Rivaroksabanas yra geriamasis selektyvus tiesioginis aktyvuoto X (Xa) faktoriaus inhibitorius [5, 14]. Rivaroksabanas gali slopinti laisvą, prisijungusį prie trombocitų ir protrombinazės komplekse esantį
Xa faktorių, kai tuo tarpu netiesioginiai Xa faktoriaus inhibitoriai (pvz., fondaparinuksas) slopina tik protrombinazės
komplekse esantį Xa faktorių [5, 15, 16]. Vaistas pasižymi
greita veikimo pradžia, numatomomis bei dozei proporcingomis farmakokinetinėmis ir farmakodinaminėmis savybėmis. Didžiausia vaisto koncentracija kraujo plazmoje
susidaro per 2-4 val., pusinis eliminacijos laikas yra apie 10
val. Iš organizmo vaistas šalinamas dviem keliais: didžioji
dalis (apie 66%) - per inkstus, likusi – su tulžimi. Asmenys,
sergantys lėtiniu inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumu, rivaroksabaną turėtų vartoti atsargiai dėl padidėjusios
kraujavimo rizikos [15-18].
Rivaroksabanas, vartojamas kartu su aspirinu ir klopidogreliu ar tiklopidinu, yra skirtas trombozių profilaktikai

pacientams ūmaus koronarinio sindromo metu. Šis vaistas
taip pat gali būti skiriamas venų tromboembolijos profilaktikai suaugusiems asmenims, kuriems atliekamos sąnario
pakeitimo operacijos bei insulto ir sisteminės embolijos
profilaktikai, esant prieširdžių virpėjimui [5, 14]. Planuojant atlikti invazinę procedūrą, rivaroksabano vartojimą rekomenduojama nutraukti likus mažiausiai 12 val. iki intervencijos. Jeigu invazinė procedūra turi būti atlikta skubiai,
reikia įvertinti padidėjusios kraujavimo rizikos ir intervencijos skubumo žalos-naudos santykį [15-17]. Specifinio
antidoto prieš farmakologinį rivaroksabano poveikį nėra.
Specifinio atvirkštinio prokoaguliacinio preparato, pvz.,
protrombino komplekso koncentrato (PKK), skyrimas galimas, tačiau klinikinė patirtis, skiriant šiuos preparatus yra
ribota [15,16,19].
Apiksabanas. Apiksabanas yra tiesioginis aktyvuoto X
(Xa) faktoriaus inhibitorius, pasižymintis gera rezorbcija,
retomis sąveikomis su kitais vaistais bei turintis ilgą pusinį
eliminacijos laiką (12 val.). Turėdamas didelį afinitetą Xa
faktoriui, apiksabanas konkuruodamas jungiasi prie laisvo
Xa faktoriaus, protrombinazės komplekse esančio Xa, bei
Xa faktoriaus, prisijungusio prie trombocitų [5]. Sutrikdomas protrombino vertimas trombinu, todėl fibrinogenas
nebėra verčiamas fibrinu. Vartojant du kartus per parą, optimalus įsotinimas pasiekiamas per 3 paras [20]. Vaisto eliminacija vyksta per inkstus ir virškinimo traktą [21].
Šiuo metu daugėja klinikinių tyrimų apie apiksabano
veiksmingumą įvairiose klinikinėse situacijose. Atliktose
naujausiose studijose buvo lyginamas apiksabano ir enoksaparino veiksmingumas veninės trombozės profilaktikai po kelio protezavimo operacijos, kuriose apiksabanas
buvo pranašesnis bei nedidino ūmaus kraujavimo rizikos
[22]. Kitose studijoje buvo lyginamas aspirino ir apiksabano veiksmingumas trombozinių komplikacijų profilaktikai pacientams, sergantiems lėtiniu prieširdžių virpėjimu.
Apiksabanas buvo veiksmingesnis nei aspirinas insulto ir
sisteminės embolijos profilaktikai bei nedidino kraujavimo
rizikos [23, 24].
Nėra duomenų apie patikimą reversinio gydymo strategiją apiksabano perdozavimo ar skubios chirurginės
intervencijos atveju [25]. Klinikinių įrodymų, kad PKK
patikimai mažina apiksabano poveikį, nėra [26]. Skirtingai nei dabigatranas, apiksabanas negali būti pašalintas iš
organizmo hemodializių būdu. Remiantis apiksabano farmakokinetinėmis savybėmis, rekomenduojama jį vėl pradėti skirti praėjus 12-24 val. po invazinės procedūros [22].
Koreliacija tarp vaisto koncentracijos plazmoje ir SPA/INR
yra silpna [27].
NPA poveikio monitoravimas įprastiniais krešėjimo
sistemos tyrimais. Jungtinėse Amerikos Valstijose, sie-
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kiant išvengti tromboembolinių komplikacijų, daugiau nei
šešiems milijonams gyventojų skiriama ilgalaikė antikoaguliacinė terapija, ir šis skaičius toliau didėja. Daugėjant
klinikinių duomenų apie NPA efektyvumą, jų vartojimas
taip pat didėja [28]. Per metus apie 10 proc. pacientų, vartojančių antikoaguliantus, atliekamos operacijos ar kitos
inervencinės procedūros [29]. Pacientams, vartojantiems
NPA, rutininis krešėjimo rodiklių stebėjimas nėra rekomenduojamas. Tačiau esant hemoraginėms komplikacijoms, vaistų perdozavimui ar skubiai chirurginei patologijai gydytojai susiduria su rimtais iššūkiais. Visų pirma nėra
patikimų ir greitai atliekamų tyrimų, kurie leistų įvertinti
NPA sąlygotą antikoaguliacijos laipsnį. Be to, šiuo metu
NPA nėra veiksmingos antidotinės terapijos [30].
Įprastiniai krešėjimo tyrimai, tokie kaip dalinis aktyvuoto tromboplastino laikas (DATL), tarptautinis normalizuotas santykis (TNS), trombino laikas (TL) tiksliai neatspindi antikoaguliacijos laipsnio. Naudojant dabigatraną
terapinėmis dozėmis DATL pailgėja 2-3 kartus, tačiau esant
vaisto perdozavimui DATL tampa neinformatyvus. TNS
yra nejautrus ir netinkamas tyrimas NPA antikoaguliacijos
laipsnio nustatymui. TL atspindi terapines dabigatrano koncentracijas, tačiau esant didelėms vaisto koncentracijoms
šis metodas tampa per jautrus. Hemoclot tyrimas leidžia
įvertinti tiesioginių trombino inhibitorių aktyvumą ir atspindi ryšį tarp dabigatrano ir trombino laiko. Dabigatrano
plazmos koncentracijos nustatymo tyrimas šiuo metu dar
yra tiriamas klinikinėse studijose. Ekarino krešėjimo laikas
atspindi trombino generaciją ir tiesiogiai parodo tiesioginių
trombino inhibitorių aktyvumą, tačiau klinikinėse studijose
su dabigatranu jis nėra išbandytas [7, 30].
Tromboelastografija (TEG). Anksčiau minėti tyrimai
parodo kraujo krešėjimo sistemos būklę iki fibrino tinklo
formavimosi ir vertina tik atskirus krešėjimo sistemos komponentus. TEG suteikia informaciją apie tolimesnę trombino sąlygotą fibrino polimerizaciją ir trombocitų aktyvaciją.
Didžioji dalis trombino susidaro jau po krešulio iniciacijos
pradžios, o šis procesas yra tiksliau atspindimas TEG metu
[31]. TEG leidžia ištirti visą krešėjimo procesą – krešulio
susidarymo pradžią, jo formavimosi greitį, stiprumą, stabilumą bei lizę – viskoelastines krešulio savybes [32]. Vertinimas vyksta viso tyrimo metu, todėl esant nukrypimams
nuo normos tam tikrus sprendimus galima priimti jau tyrimo pradžioje. Šiuo metu klinikinėje praktikoje naudojami
du tromboelastografai: TEG ir ROTEM. Pagrindiniai TEG
parametrai: 1) R laikas (laikas iki fibrino formavimosi pradžios); 2) K (laikas nuo fibrino formavimosi pradžios iki
tuomet, kai krešulio tvirtumo amplitudė pasiekia 20 mm);
3) alfa kampas (parodo krešulio formavimosi laipsnį); 4)
MA (angl. - maximal amplitude, absoliutus krešulio stipru-

mas). ROTEM prietaiso parametrai atitinka TEG: CT – R
laiką, CFT – K ir alfa kampą, MCF – MA; taip pat vertinami atskirai išorinis (Extem) ir vidinis (Intem) krešėjimo
keliai [31].
TEG šiandien yra plačiai naudojama kepenų transplantacijų, širdies operacijų metu ir valdant masyvų kraujavimą. 2013 m. TEG yra įtraukta į atnaujintas Europos anesteziologų draugijos sunkaus perioperacinio kraujavimo valdymo bei Europos kraujavimo ir koaguliopatijos valdymo
sunkios traumos atveju gaires [33, 34]. TEG taikymas vertinant naujųjų peroralinių antikoaguliantų poveikį dar nėra
plačiai ištirtas ir klinikinėje praktikoje remiasi keletu studijų bei pavieniais klinikiniais atvejais. Tačiau šiuo metu
viena iš plačiai tyrinėjamų TEG krypčių yra būtent NPA
poveikio bei perdozavimo diagnostika ir gydymas, klinikinių studijų šia tema vis daugėja. TEG nėra rutininis NPA
poveikio vertinimo metodas, tačiau patikimų, standartizuotų ir klinikinėje praktikoje lengvai prieinamų kitų NPA
monitoravimui skirtų tyrimų taip pat nėra. Anesteziologui
ligoniai, vartojantys NPA, tampa tikru iššūkiu. Tokių pacientų vis daugėja, todėl neišvengiamai su jais susiduriama ir
urgentinėse situacijose [35- 37].
Atliekamos studijos, kuriose TEG naudojama vertinant
potencialių NPA antidotų poveikį. Teoriškai trombino formavimasis gali būti atkurtas skiriant II arba X faktorius
(pvz., PKK), taip pat skiriant rekombinantinį aktyvuotą
VII faktorių (rVIIaF), kuris gali inicijuoti Xa faktoriaus gamybą ir skatinti trombino generaciją. Remiantis aprašyta
hipoteze šie du prokoaguliaciniai preparatai gali būti efektyvūs tiesioginių Xa faktoriaus inhibitorių (rivaroksabano
ir apiksabano) perdozavimo reversijai. Atliktoje studijoje
su gyvūnais apiksabano antikoaguliacinio poveikio reversijai buvo naudoti rVIIaF, PKK ir fibrinogeno koncentratas. Apiksabano antikoaguliacinis poveikis buvo nesunkiai
aptinkamas naudojant ROTEM [38]. Analogiškoje eksperimentinėje studijoje su triušiais buvo ištirtas rVIIaF ir PKK
veiksmingumas bei saugumas rivaroksabano antikoaguliacinio poveikio reversijos vertinimui. Tyrimo metu nustatyta, kad rivaroksabanas protrombino laiką (PL) pailgino
tris kartus, DATL du kartus; PKK ir rVIIaF pilnai koregavo
DATL ir dalinai PL. Kaip ir anksčiau minėtoje studijoje,
rivaroksabano vartojimas buvo lengvai aptinkamas naudojant ROTEM, kuris pasireiškė CT ir CFT reikšmių pailgėjimu Extem ir Intem tyrimuose, o prokoaguliacinių preparatų
panaudojimas šias reikšmes koregavo tik dalinai. Abiejose
studijose nei PKK nei rVIIaF neturėjo reikšmingo efekto
Xa tiesioginių inhibitorių sukelto kraujavimo valdymui ir
tik dalinai koregavo keletą laboratorinių parametrų [38, 39].
Šveicarų atliktoje studijoje buvo vertintas rivaroksabano poveikis ROTEM parametrams. Šiame tyrime dalyvavo
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11 sveikų savanorių, kurie vartojo šį vaistą, siekiant ištirti
krešėjimo rodiklių pakitimus. Po rivaroksabano skyrimo,
lyginant su pradinėmis vertėmis, gauti statistiškai reikšmingi skirtumai Extem tyrime: CT, CFT pailgėjimas ir α
kampo sumažėjimas, Intem tyrime CT pailgėjimas, MCF
abiejuose tyrimuose liko nepakitęs. CT laikas atspindi,
kada prasideda pirmųjų fibrino grandinių formavimasis, tai
priklauso nuo krešėjimo faktorių, kurie šiuo atveju yra veikiami tiesioginio Xa faktoriaus inhibitoriaus. Pagrindiniai
faktoriai, turintys įtakos CFT laikui ir α kampui, yra trombocitų skaičius ir jų įtaka krešulio stiprumui, taip pat kaip
ir fibrinogeno kiekis ir gebėjimas polimerizuotis. MCF atspindi maksimalų krešulio stiprumą, o labiausiai jam įtakos
turi trombocitai, fibrinogenas ir XIII faktorius. MCF reikšmė ROTEM metu nebuvo sumažėjusi, nes rivaroksibanas
neveikia šios krešėjimo grandies, o CFT pailgėjimas buvo
nežymus, nes vaistas šią grandį veikia tik iš dalies. Taip
pat šiame tyrime buvo pastebėta, kad 7 iš 11 Intem CT ir 4
iš 11 Extem CT po rivaroksabano vartojimo buvo normos
ribose, nors koaguliacija buvo sutrikusi. Rivaroksabanas
statistiškai reikšmingai pailgina CT parametrą lyginant
su pradine reikšme, tačiau ši vis tiek gali likti normos ribose. Autorių nuomone, vien tik šio tyrimo gali nepakakti rivaroksabano poveikiui įvertinti. ROC kreivės analizė
parodė, kad labiausiai tinkamas tyrimas numatant rivaroksabano sukeltam antikoaguliaciniam poveikiui vertinti yra
DATL. Intem CT ir Extem CT buvo mažiau tikslūs, o PL
yra netinkamas [35].
TEG taikymas ir nauda klinikinėje praktikoje, esant
NPA vartojimui, šiuo metu yra aprašyti tik keliuose klinikiniuose atvejuose. Amerikiečių paskelbtame straipsnyje
aprašomas 84 metų vyro, vartojusio dabigatraną, klinikinis atvejis, kuriam buvo nustatyta ūmi subdurinė hematoma. Paciento DATL buvo 41 s, TL>50 s, todėl buvo skirta
VIII koaguliacijos faktoriaus antiinhibitoriaus-koagulianto
komplekso (FEIBA), po kurio DATL normalizavosi, tačiau
trombino laikas išliko 48 s. Buvo nutarta atlikti TEG, kurios rodikliai buvo normos ribose. Atlikus ventrikulodrenažą nebuvo stebėta ūmaus kraujavimo požymių, todėl,
autorių teigimu, TEG gali būti naudingas urgentinėse situacijose [4]. Analogiška klinikinė situacija aprašyta kitame
amerikiečių straipsnyje, kuriame hemoraginį insultą patyręs 76 metų vyras vartojo dabigatraną. Pirmąją ligos parą
TEG buvo stebėtas pailgėjęs R laikas. Paskyrus rVIIaF krešėjimo rodiklių pagerėjimas buvo trumpalaikis (<4 val.),
jie normalizavosi tik pasibaigus dabigatrano veikimui.
Straipsnio autorių teigimu, šis klinikinis atvejis parodo,
kad TEG yra labai svarbus tyrimas monitoruojant dabigatrano hipokoaguliacinį poveikį ūmiose situacijose [40].

Išvados
Vis daugiau žmonių vartoja ilgalaikę antikoaguliantų
terapiją, siekiant išvengti trombozinių komplikacijų. Naujieji peroraliniai antikoaguliantai, tokie kaip dabigatranas,
rivaroksabanas, apiksabanas, yra patogūs vartoti, efektyvūs ir sąlygiškai saugūs. Vis dėlto antikoaguliantų terapija visuomet yra susijusi su padidėjusia kraujavimo rizika,
kylančia dėl vaisto perdozavimo, traumų ar urgentinių intervencinių procedūrų. Dėl šių priežasčių būtinas tyrimo
metodas, leidžiantis greitai ir patikimai įvertinti kraujo
krešėjimo sistemos būklę. Šiuo metu TEG yra vienas iš potencialių tyrimo metodų, kuris padės spręsti šias problemas
klinikinėje praktikoje.
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Summary
New oral anticoagulants (NOA) - dabigatran, rivaroxaban,
apixaban are superior to older anticoagulants (vitamin K
antagonists or low molecular weight heparins). NOA are safe
and easy to use; however, the risk of acute bleeding remains,
especially after severe traumatic injury or in other acute conditions.
Conventional assays, such as activated partial thromboplastin time,

international normalized ratio, thrombin time do not accurate show
anticoagulation level in patients using NOA. Thromboelastography
(TEG) is one of the most perspective methods for determining
anticoagulation level and efficiency of antidotes against NOA. TEG
is becoming important in clinical practice, as growing number of
clinical trials comfirm the role of TEG in monitoring of daily use
and overdosing of NOA’s.
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