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Leczenie p-zakrzepowe 
RÓWNOWAŻYĆ RYZYKO 

ryzyko 
Wysokie ryzyko  
Zakrzepowo zatorowe Złoty środek 

Wysokie ryzyko 
krwawień 

Intensywność leczenia p- zakrzepowego 

Ryzyko zakrzepu Ryzyko krwawienia 
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Równoważenie korzyści/ryzyka podczas stosowania leków  
p-zakrzepowych 



Miejsca uchwytu leków działających p-zakrzepowo 

Rivaroxaban 

Apixaban 

Dabigatran 



Aktywacja płytki na drodze pobudzenia różnych szlaków prowadzi do reakcji obejmujących zmianę 
kształtu, uwolnienie ATP, 5HT i ADP z gęstych ziarnistości (wiążą się z receptorami P2Y1 i P2Y12 wpływając 
silnie na zwiększenie aktywności), sekrecję chemokin z ziarnistości α, które aktywują leukocyty i komórki 
endotelium, oraz czynniki krzepnięcia – prokoagulacyjne zmiany na powierzchni błony płytkowej 
podtrzymują wytwarzanie trombiny i aktywują receptor IIb/IIIa prowadząc do agregacji i sygnalizowania 
na zewnątrz zwiększonej aktywacji.  
Uwalnianie NO i PGI2 ze śródbłonka zmniejsza aktywność płytek. 

 

Mechanizmy przeciwzakrzepowe na poziomie płytki krwi 
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Aspiryna – kiedy stosować 

• U chorych z udokumentowanymi zmianami 
miażdżycowymi w obszarze tętnic mózgowych, 
wieńcowych i kończyn dolnych niezależnie od 
objawów klinicznych leczenie aspiryną jest 
zalecane.  

• U chorych bez udokumentowanej choroby 
miażdżycowej w ramach „prewencji pierwotnej” 
(bardzo wysokie ryzyko zakrzepicy (>10%) cukrzyca ( ? ) 
– leczenie aspiryną nie jest rekomendowane. 

ESC NSTEMI, Kardiologia Polska 2011;69(supl.V) 

Europejskie Wytyczne dot. Zapobiegania Chorobom Serca i Naczyń w Praktyce Klinicznej, Kardiologia Polska;2012;70( supl.I) 
Wytyczne ESC dotyczące rozpoznania i leczenia chorób tętnic obwodowych. Kardiologia polska 2011;69 (supl.VI)  



Profil bezpieczeństwa ASA. 

Po roku  leczenia aspiryną ( 0, 75 mg – 0,150 mg ) obserwujemy: 

1 epizod krwawienia  z przewodu pokarmowego / 248 chorych 

1 zgon spowodowany  krwawieniem  z przewodu pokarmowego / 2066.   

Po roku leczenia statyną obserwujemy: 

1 przypadek zapalenia mięśni / 100 000 chorych  

1 zgon z powodu toksycznego działania leku / 1000 000.     

 S. Grajek, PTK, Poznań 20-22 wrzesień 2012 



Metaanaliza 41 badań  49590 chorych operowanych z powodów niekardiologicznych 
leczonych ASA lub po jej odstawieniu (J.Int.Med.2005) 

Wzrost liczby krwawień o 50% pod wpływem ASA ale brak wpływu na ich ciężkość 

Trzykrotny wzrost incydentów sercowo naczyniowych u chorych z IHD bez ASA 

Badanie randomizowane ASA vs placebo 10010 chorych (POISE-2) (Eur.H.J.2011) 

Brak wpływu na częstość zgonów wewnątrzszpitalnych 

Częstość krwawień większa przy ASA – HR = 1,23 

Z badania wykluczono pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepowo zatorowym 

Nie wiadomo czy pacjenci z niskim ryzykiem krwawienia i wysokim zakrzepowo- 
zatorowym nie odnieśliby korzyści z podawania ASA w okr. okołooperacyjnym 

WNIOSKI 

Podawanie  ASA należy przerwać jeśli ryzyko krwawień przeważa nad potencjalnymi 
korzyściami sercowo-naczyniowymi. 
Zaleca się odstawianie ASA na co najmniej 7 dni przed operacjami w obrębie rdzenia 
kręgowego, niektórymi neurochirurgicznymi i okulistycznymi.  

ASA w okresie okołooperacyjnym 

Wytyczne ESC 2014r 



Rekomendacje dotyczące leczenia p- płytkowego w ostrych zespołach wieńcowych  2011/2015 
 

Zalecenie Klasa Poziom ufn 

ASA dla wszystkich bez p-wskazań 150-300mg i podtrz. 75-100mg/d 
niezależnie od strategii leczenia 

      I          A 

Inhibitory P2Y12 dodać tak szybko jak to możliwe i utrzymać przez 12 mies 
jeśli brak p-wskazań jak np. zwiększone ryzyko krwawień 

      I          A 

Inhibitory pompy protonowej (nie omeprazol) dołączyć do DAPT jeśli w 
wywiadzie krwawienia z pp lub wrzód trawienny i pacj. o zwiększonym 
ryzyku krwawień (Hel. pyl., wiek >65, stos antykoagulantów lub sterydów) 

 
      I 

 
         A 

*Nie zaleca się dłuższego odstawienia inhibitorów P2Y12 w okr 12 mies       I          C 

Ticagrelor (180mg-wstępna i 90mg 2x dz-podtrz.) dla chorych z 
umiarkowanym i wysokim ryzykiem w ozw (Tn+),pomimo rozpoczęcia 
leczenia clopidogrelem i niezależnie od strategii leczenia 

 
      I 

 
         B 

Prasugrel (60mg-wstępna i 10mg dobowa) dla chorych o zmniejszonej 
sprawności hamowania receptora P2Y12 (np.cukrzyca) o znanym układzie 
anatomicznym tt. wieńcowych, zakwalifikowanych do PCI, bez ryzyka 
krwawień i innych p-wskazań. 

 
      I 

 
         B 

Clopidogrel (300mg-wprow. i 75mg/dob podtrz) jeśli nie mogą otrzymać 
Ticagreloru lub Prasugrelu. 

      I          A 

Clopidogrel 600mg dla zakwalifikowanych do strategii inwazyjnej jeśli nie 
mogą otrzymać Ticagreloru lub Prasugrelu. 

      I          B 



Rekomendacje dotyczące leczenia p- płytkowego w ACS 2011/2015  
 Zalecenie Klasa Poziom ufn 

Dawkę podtrzymującą Clopidogrelu 150mg rozważyć wciągu 7 dni po PCI 
jeśli nie ma zwiększonego ryzyka krwawień 

   IIa         B 

Zwiększanie dawki Clopidogrelu w oparciu o testy aktywności płytek nie 
jest zalecane rutynowo ale może być rozważane w wybranych przypadkach 

   IIb         B 

Genotypowanie i /lub badanie aktywności płytek w pewnych przypadkach 
stosowania Clopidogrelu 

   IIb         B 

 W przypadkach wskazań do dużych operacji nie pilnych (CABG) rozważyć 
ich opóźnienie przynajmniej o 5 dni po przerwaniu Ticagreloru, o 7 
Prasugrelu jeśli to możliwe i nie ma wysokiego ryzyka powikłań 
niedokrwienia. 

 
   IIa 

 
        C 

Włączyć Ticagrelor lub Clopidogrel jak najszybciej po operacji    IIa          B 

Nie zaleca się łączenia ASA z NLPZ    III          C 

*W razie koniecznego, pozasercowego zabiegu chirurgicznego lub 
powikłania krwotocznego przerwanie podawania inhibitorów P2Y12 
można rozważyć po min 1 mies (BMS) lub 3 mies (DES) po PCI 

IIb C 

*W razie wysokiego ryzyka krwawień (HAS-BLED≥3) rozważyć przerwanie 
ASA lub inhibitora P2Y12 stosowanych wraz z doustnym lekiem p- 
zakrzepowym po 1 miesiącu 

IIb C 

European Heart J. 2011,32,2999-3054 
Kongres ESC Londyn 2015 



DAPT w okresie okołooperacyjnym 
5-25% chorych po implantacji stentu wymaga operacji nie kardiochirurgicznej w ciągu 5 lat 

Przerwanie DAPT w pierwszych tygodniach leczenia prowadzi do zakrzepicy w stencie, która jest 
na ogół śmiertelna 

Operacje nie kardiologiczne wykonywane w pierwszych tyg po implantacji stentu, po przerwaniu 
DAPT wiążą się z ok 20% ryzykiem zgonu okołooperacyjnego 

Opóźniać operacje ≥ 4 tyg po BMS i ≥ 6 mies po DES, w pewnych wypadkach można operować 
po 3 mies. (w przypadku DES pokrytego zotarolimusem lub ewerolimusem)  

Po OZW DAPT utrzymać przez 12 miesięcy niezależnie od rodzaju stentu 

Jeśli operacji nie można odroczyć to ≥ 1(BMS) i ≥ 3 mies (DES) w ośrodku z kardiologią 
interwencyjną 24/7 po konsultacjach chirurg-kardiolog 

Utrzymać ASA w okresie okołooperacyjnym 

Odstawić clopidogrel, tikagrelor na 5 dni przed operacją, a prasugrel na 7 dni 

W sytuacjach pilnych można wykonać testy agregacji płytek 

Nie podawać heparyn w miejsce DAPT bo nie zastępują tego leczenia  

W przypadku krwawień w okr. okołooperacyjnym, przetoczyć płytki 

Wytyczne ESC 2014r 



Leczenie p-zakrzepowe w migotaniu 
przedsionków – dlaczego leczyć ? 

• Choruje średnio 2% populacji w Polsce = ok 400 tys 

• Ryzyko powikłań  zakrzepowo zatorowych w tym udaru 
mózgu ok 6 razy większe niż przy rytmie zatokowym 

• Przeżycie długoterminowe w tym kontekście znamiennie 
gorsze 

• Trudna identyfikacja napadowego AF i bezobjawowego np. 
w HF częstość występowania do 80% 

• Może powodować niewydolność serca u ok 30% 

• Ryzyko zgonu ok 2x większe niż przy rytmie zatokowym – 
jedynym czynnikiem redukującym ryzyko jest leczenie 
przeciwzakrzepowe 

Kongres PTK październik 2015 





Zmniejszenie ryzyka udarów OUN u chorych z 
migotaniem przedsionków 

• 70% zmniejszenie ryzyka podczas leczenia warfaryną z 
dobrą kontrolą INR vs placebo. 

• 80% zmniejszenie ryzyka podczas leczenia NOACs w 
porównaniu z placebo. 

• 40% zmniejszenie ryzyka podczas leczenia ASA w 
porównaniu z placebo. 

• 30% zmniejszenie ryzyka podczas leczenia warfaryną z 
niewystarczającą kontrolą INR (<2). 

The Atrial Fibrillations Investigators. Arch. Intern. Med. 1994; 154(13): 1449-57. 
Roskell NS, et al. Thromb. Haemost. 2010; 104(6): 1106-15. 
Hart RG, et al. Ann. Intern. Med. 1999;131(7): 492-501. 



Wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo 
zatorowych 

• AF i ≥ 4 pkt w skali CHA2DS2VASc 

• Zastawką mechaniczną  

• Niedawno wszczepioną zastawką biologiczną 

• W okresie 3 mies po plastyce zastawki dwudzielnej 

• Po żylnej chorobie zakrzepowo zatorowej przebytej 
w okresie ostatnich 3 mies 

• U chorych z trombofilią 

• Aktywna choroba nowotworowa 

Wytyczne ESC 2014r 

U chorych z: 



Przewlekłe leczenie p-zakrzepowe powikłań zatorowo 
zakrzepowych – chorzy z nowotworem 

U pacjentów „nie nowotworowych”, VKA – terapia standardowa 
U pacjentów „nowotworowych”, słabe działanie VKA 
 Większe ryzyko nawrotów VTE i powikłań krwotocznych 

Czas, miesiące 
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Stosunek ryzyka Stosunek ryzyka 

  NEO   NEO 

  Bez NEO   Bez NEO 



Wzrost zagrożenia wystąpieniem migotania przedsionków 
z wiekiem 
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Leczenie pomostowe heparyną w okresie 
okołooperacyjnym 

• Przerwać leczenie VKA na 3-5 dni przed operacją 
• Codziennie oznaczać INR do osiągnięcia wartości ≤ 2 
• Podawanie LMWH lub UFH rozpocząć przy INR ok 2. lub dzień po 

przerwaniu VKA 
• Lepsze wyniki przy LMWH niż UFH 
• LMWH 2x dobę dawka terapeutyczna - u chorych o 

podwyższonym ryzyku zakrzepowo zatorowym zależnie od masy 
ciała i wydolności nerek, przy niskim ryzyku - dawka 
profilaktyczna 1x dobę. Ostatnia dawka 12 godz przed zabiegiem 

• Operować gdy INR ≤ 1,5 
• Powrót do heparyny 12 godz po zabiegu do uzyskania INR ≥ 2 
• Powrót do VKA od 2-3 doby dawka podtrzymująca + 50% przez 2-

3 dni pod kontrolą INR, później dawka podtrzymująca 
 

Wytyczne ESC 2014r 



The New England Journal of Medicine  June 22. 2015 

Original Article 

Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with  

Atrial Fibrillation 
James D. Douketis, M.D., Alex C. Spyropoulos, M.D., Scott Kaatz, D.O., Richard C. Becker, M.D., Joseph A. Caprini, M.D.,  
Andrew S. Dunn, M.D., David A. Garcia, M.D., Alan Jacobson, M.D., Amir K. Jaffer, M.D., M.B.A., David F. Kong, M.D.,  
Sam Schulman, M.D., Ph.D., Alexander G.G. Turpie, M.B., Vic Hasselblad, Ph.D., and Thomas L. Ortel, M.D., Ph.D.  
for the BRIDGE Investigators 
 
June 22, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1501035 
 



Badanie BRIDGE 



Badanie BRIDGE - wyniki 



zabieg 

Włączyć warfin 

Odstawić warfin 

Warfin dawka podtrzymująca+50% 

Kontrola INR 

Schemat leczenia / odstawienia warfinu po  
badaniu BRIDGE 

Dawka podtrzymująca jeśli INR≥2 



Neutralizacja działania heparyn i VKA 

• UFH – przy wlewie dożylnym przerwać wlew. Przy 
podawaniu podskórnym podać siarczan protaminy w dawce 
odpowiadającej ilości heparyny podanej w okresie ostatnich 
dwóch godzin 

• U otrzymujących LMWH – jeśli ≥ 8 godz wcześniej nic nie 
podawać. Jeśli potrzebna natychmiastowa neutralizacja – 
siarczan protaminy iv. 1j/1j ale aktywność anty-Xa można 
zneutralizować max do 50% 

• Odwrócenie działania VKA – 2,5-5 mg vit K iv – działanie po 
6-12 godzinach. 

• W przypadkach nagłych – świeżo mrożone osocze lub 
koncentrat czynników kompleksu protrombiny (PCC) 

Wytyczne ESC 2014r 



NOAC 

• Nie wymagają stosowania leczenia pomostowego – dobrze 
zdefiniowany początek i koniec działania 

• Wyjątkiem są pacjenci  o wysokim ryzyku zakrzepowo 
zatorowym 

• Odstawić przed operacją na czas 2-3x okres półtrwania, a 
przy wysokim ryzyku krwawienia 4-5x okres półtrwania 

• Powrót do leczenia po 1-2 dniach po operacji, a w przypadku 
wyższego ryzyka krwawień pooperacyjnych po 3-5 dni.  

Wytyczne ESC 2014r 



Porównanie nowych doustnych antykoagulantów 
(NOACs) 



Zapobieganie udarom niedokrwiennym w AF 
Powikłania leczenia 

Duże krwawienia NOAC                    Warfin 

Przewaga NOAC Przewaga warfin 

Grupa 
NOAC 

Grupa 
warfin 

Przewaga NOAC 

 
Przewaga warfin 
 



Ryzyko krwawień - metaanaliza porównująca 
NOAC z warfaryną 

Udary 
krwotoczne  

Krwawienia z PP 

Stosunek ryzyka 

Przewaga NOAC 
 

Przewaga warfin 
 





W stanach zagrożenia życia spowodowanych dużymi 
krwawieniami rozważ zastosowanie niespecyficznych 

leków hemostatycznych 

• PCC – zawiera 3-4 nieaktywne, zależne od vit K 
prokoagulanty: 25u/kg 

• aPCC - zawiera 3 zależne od vit K czynniki prokoagulacyjne 
głównie w formie nieaktywnej z aktywowanym czynnikiem 
VII: 50 IE/kg max  200 IE/dobę 

• rFVIIa – inicjuje powstawanie trombiny poprzez 
aktywowanie czynnika X: 90µg/kg 

• Przeprowadzona w 2011r metaanaliza wykazała ryzyko 
zakrzepicy związane z podaniem PCC w koagulopatiach 
spowodowanych antagonistami vit K (VKA) 

 

 
Heidbuchel H, et al. Europace 2013;15: 625-651 

PCC – prothrombin complex concentrate 
rFVIIa – rekombinowany cz. VIIa 



ANNEXA 
Rekombinowana proteina przeznaczona do neutralizowania 

antykoagulacyjnej aktywności u chorych leczonych doustnymi 
lub parenteralnymi inhibitorami czynnika Xa 



Przeciwciało monoklonalne, którego fragment 
ma wysokie powinowactwo do Debigatranu 

Praxbind (Boehringer Ingelheim) 

FDA approval - październik 2015 



Szybkie, całkowite 
znormalizowanie czasu 
 

trombinowego  
Idarucizumabem 

w aktywnym 
krwawieniu  



Strategia neutralizowania działania 
antykoagulantów w przypadku powikłań 

Odstawić lek 

Poszerzające się i ciągle propagowane stosowanie antykoagulantów nie 
pociąga za sobą wystarczającego pogłębiania wiedzy wśród pracowników 
opieki zdrowotnej i pacjentów co jest, a co nie jest antykoagulantem 

Rozpoznać i leczyć przyczynę krwawienia 

Antykoagulanty nie są przyczyną krwawienia, one tę przyczynę ujawniają 

3. Podać antidotum 
_ Jeżeli specyficzne antidotum jest dostępne, należy je podać gdy ryzyko  

ostrej zakrzepicy jest oceniane jako niższe niż związane z utrzymywaniem  
działania antykoagulanta  
• pacjent jest leczony antykoagulantem z jakiegoś konkretnego powodu 
      który może się ujawnić w postaci ostrej zakrzepicy po zahamowaniu  
      działania antykoagulanta 

Reversal Strategies for Bleeding Patients 
Crowther MA. Medscape Education 2015 



Dziękuję za uwagę 

Warszawa 6.11.2015 





       

Leczenie przeciwpłytkowe w okresie okołooperacyjnym ESC 2014    

   

     

  

ZALECENIA KLASA POZIOM 

Zaleca się, aby kontynuować podawanie ASA przez 4 tygodnie po 

wszczepieniu BMS oraz 3–12 miesięcy po wszczepieniu DES, chyba że ryzyko 

zagrażającego życiu krwawienia chirurgicznego podczas leczenia ASA jest 

niedopuszczalnie wysokie  

I C 

W okresie okołooperacyjnym można rozważyć kontynuację podawania ASA u 

pacjentów przyjmujących ten lek uprzednio, a decyzje powinny być 

podejmowane indywidualnie z uwzględnieniem zarówno ryzyka krwawienia w 

okresie okołooperacyjnym, jak i ryzyka powikłań zakrzepowych  

IIb B 

Należy rozważyć przerwanie podawania ASA u przyjmujących ten lek uprzednio 

pacjentów, u których przewiduje się trudności z kontrolą hemostazy podczas 

operacji  

IIa B 

Należy rozważyć kontynuację leczenia inhibitorem receptora P2Y12 przez 4 

tygodnie po wszczepieniu BMS oraz 3–12 miesięcy po wszczepieniu DES, 

chyba że ryzyko zagrażającego życiu krwawienia chirurgicznego w trakcie 

stosowania tego leku jest niedopuszczalnie wysokie  

IIa C  

U pacjentów leczonych inhibitorami receptora P2Y12, u których konieczna jest 

operacja, należy rozważyć, jeżeli jest to klinicznie możliwe, odłożenie jej o ≥ 5 

dni po przerwaniu podawania tikagreloru lub klopidogrelu — oraz o 7 dni w 

przypadku prasugrelu — chyba że pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka 

incydentu sercowego 

IIa 
 

C 



Leczenie przeciwzakrzepowe w grupach ryzyka  
wg CHA2DS2-VASc 

Brak leczenia 
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Wpływ krwawienia w okresie wewnątrzszpitalnym 
na 6-mies rokowanie 

8,4% 

6,9% 

p<0,001 

3,3% 

2,7% 

p<0,001 
 

Metaanaliza 4 badań randomizowanych – PURSUIT, PARAGON-A, PARAGON-B, SYNERGY. Łącznie 27 807 chorych 

Mark Y. Chan 


