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přehled 



nová perorální  
 

antikoagulancia 



   NOAC new oral anticoagulants 

„stará“ orální antikoagulancia 

• antagonisté vitamínu K 

„nová“ orální antikoagulancia 

 

• přímé inhibitory trombinu 

• inhibitory faktoru Xa 



Factor Xa - inhibitors 

     rivaroxaban Xarelto® 

     apixaban Eliquis® 

     edoxaban Lixiana® 

     betrixaban APEX study 

     eribaxaban codename 

direct thrombin - inhibitors 

     dabigatran Pradaxa® 

     argatroban Argartra® 

     bivaluridin Angiox® 



„stará“ „nová“ 

profylaxe CMP, PE, 

úmrtí 
prokázaný účinek účinek v.s. lepší 

komplikace (krvácení) dobře známé v.s. nižší (ICH) 

dávkování variabilní konstantní 

onset/offset pomalé rychlé 

bridging zpravidla třeba zpravidla netřeba 

monitorace účinku potřeba (snadná) není třeba (velmi obtížná) 

lékové interakce nízká vysoká 

antidotum vitamín K není 

dlouholeté zkušenosti ano nejsou 

cena + ++++ 







 velká výhoda:  
standardní účinek bez nutnosti monitorace 
 

 velká nevýhoda:  
nejsou standardní monitorovací testy 
nejsou specifická antidota 

NOAC 

new oral anticoagulants 

Quick INR PTT thrombin fibrinogen 

dabigatran     -- 

rivaroxaban    -- -- 



vlastnosti 
 

 





doporučení 



 recommendations  

     - are not so much based on clinical experience 

     - reflect experts’ opinions or laboratory endpoints 

  

 NOAC  

     - have relatively short elimination half-lives 

     - time is the most important antidote of the NOACs 

     - ‘wait-and-see’ 

not enough data 



elektivní 
 

výkon 







akutní  
 

operační 
 

výkon 



 NOAC should be discontinued 

 surgery should be deferred (if possible) 

     - until at least 12h (ideally 24h) after the last dose 

 common coagulation tests should be performed 

     - aPTT for direct thrombin inhibitors 

     - sensitive PT for FXa inhibitors 

 specific coagulation tests should be performed 

     - dTT for direct thrombin inhibitors 

     - chromogenic assays for FXa inhibitors 



bleeding 
 

management 





 dabigatran 

     - fresh frozen plasma 

     - activated prothrombin complex conc. 50 IE/kg 

     - activated FVII 

 rivaroxaban 

     - fresh frozen plasma 

     - non-activated prothrombin complex conc. 25 U/kg 

     - activated FVII 



regionální 
 

anestézie 



guidelines? 

recommendations of Levy and colleagues 

recommendations of Liew and Douketis 

recommendations of Sie and colleagues 

recommendations of French Study Group 

recommendations of European guidelines 

recommendations of Scandinavian guidelines 

recommendations of OEGARI 













měření funkce 
 

 trombocytů 





VerifyNow® 



 clopidogrel, prasugrel, ticagrerol… 
 

 často používaná antiagregační terapie (+ASS) 

 indikace: ACS, PCI, iCMP… 

 ireverzibilně blokuje P2Y12 receptor 
trombocytů 

 v játrech metabolizovány na aktivní látky 

 

P2Y12 inhibitors 

krvácení trombóza 



 krvácivý stav 
způsoben působením 
P2Y12 inhibitorů? 

 je možné provést 
svodnou či regionální 
anestézii? 

 je pac. dostatečně 
inhibován? 

VerifyNow® 



koncentráty 
protrombinového 

komplexu 



 Prothrombin Complex Concentrate 
 

 FII, VII, IX, X 

 + fakult. protein C,S, antitrombin, heparin 

 účinné zejména u antagonistů vit. K 

 PPSB 1 IE/kg t. hm. zvýši aktivitu 
koagulačních faktorů cca o 1% 

 počáteční dávka: cca 20-40 IE/kg t. hm. 
 

 KI: hemofilie A,B, hyperfibrinolýza, HIT 

PPSB 



PPSB 

factors II, VII, IX, X 

proteins C,S antithrombin heparin 

Cofact - - - 

Octaplex  -  

Prothromplex - -  

Beriplex    



…děkuji Vám za pozornost 



dabigatran 



dabigatran 

- přímý inhibitor trombinu 

- účinkuje nezávisle na antitrombinu 

- peak plasma concentration in 1,5-3 h 

- half-life 14-17 h 

- nízká inter- a intraindividuální variabilita 

- 80% se vylučuje močí 

- RI: koncentrace  až 6x, poločas  až 2x 

- KI u CrCl<30 ml.kg-1.min-1 



dabigatran 

- přímý inhibitor trombinu 

- účinkuje nezávisle na antitrombinu 

- peak plasma concentration in 1,5-3 h 

- half-life 14-17 h 

- nízká inter- a intraindividuální variabilita 

- 80% se vylučuje močí 

- RI: koncentrace  až 6x, poločas  až 2x 

- KI u CrCl<30 ml.kg-1.min-1 


