
KÄYPÄNEN HOITO: 
UUDET AK-HOIDOT IÄKKÄILLÄ 

EL KARI KOSKELA 
TURUN KAUPUNGINSAIRAALA 

 



Johdanto 
• Uudet antikoagulantit (novel oral anticoagulants, NOAC):  

– Dabigatraani, (Pradaxa™) 
– Rivaroksabaani, (Xarelto™) 
– Apiksabaani, (Eliquis™) 

• Farmakologiset ominaisuudet 
• Käyttöaiheet 
• Tärkeimmät kliiniset tutkimukset hyväksytyissä 

käyttöaiheissa 
• Kliininen käyttö 
• Toimenpiteet vuodoissa 

 
  

 



Farmakologiset ominaisuudet 

 

Lassila et al 
SLL,2011 



Zarraga & Kron , JAGS epub  



Hyväksytyt käyttöaiheet 
• Tukosten ehkäisy ortopedisten lonkka- ja 

polvileikkausten yhteydessä 
– Dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani 
– Dabigatraanilla ja rivaroksabaanilla peruskorvaus 2 kk ajan 

reseptimerkinnällä 
• Aivohalvausten ja systeemisen embolian ehkäisy ei-

läppäperäisen eteisvärinän hoidossa 
– Dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani 
– Dabigatraani ja rivaroksabaani peruskorvattavia 

erillisselvityksen perusteella, jos varfariinilla ei ole saatu 
tyydyttävää hoitotasapainoa tai varfariinia ei voida käyttää 
haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia. 
 

 



Hyväksytyt käyttöaiheet 

• Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian 
hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy 
– Rivaroksabaani 6 kk ajan reseptimerkinnällä 
 



Tukosten ehkäisy ortopediassa 

 

BMJ, 2012 



Tukosten ehkäisy ortopediassa 

• 16 tutkimusta, 38 747 potilasta 
• Verrattuna enoksapariiniin 

– Rivaroksabaani tehokkaampi tukosten ehkäisyssä, 
mutta enemmän vuotoja 

– Dabigatraanin teho ja turvallisuus sama 
– Apiksabaanin teho sama, vähemmän vuotoja 

• Ei merkittäviä eroja uusien antikoagulanttien 
kesken   
 







Tromboembolisten komplikaatioiden  
ehkäisy eteisvärinässä 

 
 

• 18 113 potilasta 



 



 



Tromboembolisten komplikaatioiden  
ehkäisy eteisvärinässä 

 

• 14 264 potilasta 
• Mediaani ikä 73 v., 25 % yli 78-v   







Tromboembolisten komplikaatioiden  
ehkäisy eteisvärinässä 

 

• 18 201 potilasta 
• Mediaani-ikä 70 v., 31 % yli 75-vuotiaita 

 











Apiksabaani vs. aspiriini 
eteisvärinäpotilailla 

 
 
 
 
 
 
 

• Tutkimus keskeytettiin  1,1 v. seurannan jälkeen 
 
 



Rivaroksabaani laskimotukosten 
hoitona 

 







Rivaroksabaani keuhkoembolian 
hoitona 

 







Kliininen käyttö 

• Varfariini edelleen peruslääke ja usein 
ensijainen lääkehoito ainakin 
pitkäaikaiskäytössä 
– Korvauskäytäntö 

• Hyvin toteutunutta varfariinihoitoa ei ole 
syytä vaihtaa 

  
 



Uudet antikoagulantit 

• Etuja:  
– Suun kautta otettavia 
– Ei rutiininomaista hoitovasteen laboratorioseurantaa 
– Varfariiniin verrattuna vähemmän lääkeinteraktioita 
– Teho ja turvallisuus varfariiniin verrattuna vähintään 

yhtä hyviä 
– Annostelu yksinkertaista 
– Nopea vaikutuksen alku 
– Hyvin siedettyjä 

 

 



Uudet antikoagulantit 

• Ongelmia ja avoimia kysymyksiä: 
– Lääkkeet ovat uusia, käyttökokemukset tavallisessa 

väestössä lyhytaikaisia 
– Iäkkäiden ja/tai monisairaiden osalta kokemukset 

vähäisiä 
– Ei tietoa syöpätautia sairastavilla 
– Sydämen tekoläppäpotilailla dabigatraani vasta-

aiheinen, muista ei tietoa 
– Ei julkaistua tietoa tukosprofylaksiasta sisätauti-

indikaatioissa, immobilisaation yhteydessä, 
leikkausten, perinnöllisten tai hankittujen 
tukostaipumusten hoidossa  

 



Uudet antikoagulantit 

– Yhteiskäyttö antitromboottisten lääkeaineiden 
kanssa 

• Dans et al.; Circulation. Epub December 27, 2012 

– Lääkevaikutuksen seurantaan ei (vielä) 
laboratoriomittareita yleisessä käytössä 

– Antidoottien puute 
– Vakavien vuotojen hoidosta niukasti tutkittua 

tietoa 
– Hinta  

 



Uudet antikoagulantit iäkkäillä 

• Lääkärin tunnettava määräämänsä lääke hyvin 
– Lääkekohtaiset annosvähennykset  
– Munuaisfunktion arviointi vaikeaa 
– Varoajat elektiivisten toimenpiteiden yhteydessä 
– Turvallisuus ensin-periaate 

• Käytettävä vain hyväksyttyjen indikaatioiden 
mukaisesti 
– Muissa indikaatioissa hyvän tutkimusnäytön tai 

perusteellisen harkinnan jälkeen 
 



Uudet antikoagulantit iäkkäillä 

• Antikoagulanttihoidon tarve ja vasta-aiheet  aina 
harkittava yksilöllisesti  
– Tukosriski (CHA2DS2-VASc) vs. vuotoriski (HAS-BLED) 
– Uusia lääkkeitä ei saa ajatella turvallisempina eli 

käyttää herkemmin riskipotilaalle 
– Uudet antikoagulantit eivät korvaa varfariinihoitoa, jos 

hoito epäonnistuu huonon komplianssin vuoksi 
• Ikä ei sinänsä este uusien lääkkeiden käytölle 

– Korkea ikä, hauraus ja pienikokoisuus lisäävät 
vuotoriskiä 

 



Antikoagulanttihoidon yleisiä vasta-
aiheita 

Lassila et al SLL, 2011 



Uudet antikoagulantit iäkkäillä 

• Ennen hoidon aloitusta ja säännölllisesti hoidon 
aikana (vähintään vuosittain) arvioitava: 
– Terveydentila, verenpaine, munuaisten ja maksan 

toiminta, verenvuotoriski  
– Muu vuotoriskiä lisäävä lääkitys tai interaktiota 

aiheuttavat lääkkeet (mm. tulehduskipulääkkeet, SSRI-
lääkkeet, omega-3-valmisteet)  

– Laboratorioseuranta: PVK, eGFR, ALAT, AFOS, 
Bilirubiini, INR, APTT  

• Äkillisen sairauden aikana vuotoriski voi lisääntyä 
huomattavasti ja pitkäaikaisesti 
– Lääkehoidon tauotusta harkittava 



Dabigatraanin vaikutuksen 
kumoaminen 

* Suositus perustuu rajoitettuun määrään ei-kliinistä tutkimustietoa, ei kokemusta 
vapaaehtoisilla tai potilailla 

1: Van Ryn et al. : Thrombosis and Haemostasis 2010 (103); 



Komplikaatiot 

• Varautuminen ja ohjeistus 
vuotokomplikaatioiden varalta 

• Verenvuotokomplikaatioiden kirjaus 
sairauskertomukseen (ICD-10 D68.32) ja 
haittailmoitus FIMEAlle 



Kiitos! 
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