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Antitromboottisen hoidon haasteita 
toimenpiteissä

Elina Armstrong

Jokaisen	sairaalan	joutuvan	potilaan	tromboosiprofylaksin	tarve	tulee	arvioi-
da.	Tromboosiprofylaksin	kirurgiset	indikaatiot	ovat	raskas	ortopedia,	alaraa-
jan	suurienergiset	vammat,	merkittävät	ruhjeet,	monivammapotilas,	lantion	
murtumat,	selkärankavammat,	lantion	ja	mahan	alueen	leikkaukset,	erityisesti	
syöpäpotilaalla.	Tehohoito-	ja	palovammapotilaiden	profylaksitarve	harkitaan	
yksilöllisesti.	Suositeltavia	profylaksilääkkeitä	ovat	daltepariini	(Fragmin®),	enok-
sapariini	(Klexane®),	ja	suuren	riskin	potilailla	fondaparinuuksi	(Arixtra®).	Trom-
boosiprofylaksin	kestoksi	suositellaan	vähintään	10	vrk	tai	immobilisaation	ajan,	
ja	4	viikkoa	suuren-	ja	keskisuuren	riskin	potilailla.	

Pysyvän antikoagulaation indikaatioita ovat 
toistuvat tromboemboliset sairaudet ja/
tai tukosalttius + vakava tukos (aivoveren-

kiertohäiriö, raajaembolia, syvä laskimotukos tai 
keuhkoveritulppa), sydämen mekaaninen tekoläp-
pä, eteisvärinä yli 60-vuotiaalla potilaalla tai muun 
sydänsairauden ohessa, sydämen vaikea vajaatoi-
minta ja muut sydänsairaudet. Antikoagulaatio-
hoidon tauotus ja profylaksin toteuttaminen vaati-
vat suunnittelua etukäteen, jolloin otetaan huomi-
oon sekä leikkauksen että potilaan riskit (Tauluk-
ko: Siltaterapia). 

Siltaterapia

Siltaterapialla (bridging therapy) tarkoitetaan var-
fariinihoidon sijasta käytettävää perioperatiivista 
hepariinihoitoa (LMWH tai fraktioimaton hepa-
riini). Toimenpiteen vaatima antikoagulaatiotauko 
rajoitetaan mahdollisimman lyhyeksi, ellei tiedos-
sa ole muita välittömiä toimenpiteitä. Tauko tar-
vitaan, kun kyseessä on suuri toimenpide tai toi-
menpide, johon liittyy ilmeinen vuotoriski (esim. 
neuro-, sisäkorva-, silmä-, virtsarakko- ja prosta-
takirurgia). Suuren vuotoriskin ja perioperatiivi-
sen vuodon yhteydessä LMWH-annosta tulee ly-
kätä tai vähentää. Vuotoriskin kannalta pienet toi-
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menpiteet, kuten luomenpoisto, endoskopia ilman 
biopsiaa, kaihileikkaus ja pienet hammastoimen-
piteet (hammaskiven poisto, juurihoito, yksinker-
tainen hampaanpoisto) voidaan suorittaa INR-
arvon ollessa 2,0:n tuntumassa. Siltaterapian in-
dikaatioita toimenpiteissä, joissa INR:n tulee ol-
la < 1,5, ovat pysyvää antikoagulaatiota vaativat ja 
suuren tukosriskin potilaat, ja edeltävä tromboem-
bolinen tapahtuma alle 3 kk enne leikkausta silloin 
kun toimenpidettä ei voida lykätä.

Suuren riskin potilaiden varfariinilääkitys tau-
otetaan 3–5 päivää ennen leikkausta ja tilalle aloi-
tetaan pienimolekyylinen hepariini hoitoannok-
sella. Toimenpidepäivän aamuna pistos jätetään 
pois. Leikkauksen jälkeen hoito aloitetaan kun 
leikkauksesta on kulunut 6–12 tuntia potilaan, tu-
kos- ja vuotoriski huomioiden. Takaisin varfarii-
niin siirrytään vasta kun potilas on riittävästi toi-
punut, käyttäen potilaan aikaisempaa kotiannos-
ta. Komplikaatiotilanteissa, kuten post-operatii-
visten infektioiden yhteydessä, on hyvä siirtää 
varfariinin aloittamista kotiuttamisen jälkeen, jot-
ta vältyttäisiin suurilta INR vaihteluilta esimer-
kiksi antibioottihoidon tai ruokavaliomuutos-
ten johdosta. Varhainen mobilisaatio ja hoitosuk-
ka ovat olennaisia tromboosiprofylaksissa. Vuo-
toalttius (syynä esim. munuaisten vajaatoimin-
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ta, NSAID, muu antitromboottinen lääkitys) on 
arvioitava yksilöllisesti. Suuren aterotromboosi-
riskin potilaiden ASA:a ei tauoteta. Klopidogree-
li yleensä tauotetaan 5 vrk ennen toimenpidettä. 
ASA:a ja klopidogreelia yhdessä käyttävän poti-
laan lääketauotuksesta on konsultoitava kardio-
logia tai muuta erikoislääkäriä. Ongelmatilanteis-
sa tai kysymyksissä on aiheellista pyytää hemato-
login tai hyytymishäiriölääkärin konsultaatio. 
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Pienen riskin potilaat Suuren riskin potilaat

Ennen leikkausta •	varfariinihoito	keskeytetään	3–5	päivää	
ennen	leikkausta.

•	varfariinihoito	keskeytetään	3–5	päivää	
ennen	leikkausta

2–3 päivää  
ennen leikkausta

•	jos	INR	>	2,	anna	1–2	mg	K-vitamiinia	iv.	(tai	
po.)

•	kun	INR	<	2,5,	aloitetaan	LMWH	
hoitoannoksella**

•	munuaisten	vajaatoiminnassa	anti-FXa	
seuranta	ja	annosreduktio

Leikkausta  
edeltävä ilta

•	APTT,	TT		%/INR,	Hb,	Tromb

•	tarvittaessa	K-vitamiinia	1–2mg	iv.	(tai	po.)

•	LMWH**	annetaan	12–18	t	ennen	
toimenpidettä

Leikkauspäivänä •	jos	INR	≤	1,5,	leikkaus	voidaan	suorittaa

•	jos	INR	>	1,5,	lykätään	toimenpidettä	tai	se	
tehdään	Prothromplexin-T®:n	tai	Cofactin®	ja/
tai	jääplasman	suojassa

•	jos	INR	≤	1,5,	leikkaus	voidaan	suorittaa

•	jos	INR	>	1,5,	lykätään	toimenpidettä	tai	se	
tehdään	Prothromplexin-T®:n	tai	Cofactin®	ja/
tai	jääplasman	suojassa

•	postoperatiinen	LMWH	aloitetaan	noin	6–8	t	
toimenpiteen	loppumisesta

Leikkauksen jälkeen •	aloitetaan	varfariini	kotiannoksella,	kun	
potilas	voi	ottaa	suun	kautta	ja	hemostaasi	on	
varmistettu

•	käytetään	LMWH	profylaksia*,	jos	
operaatioon	liittyy	tukosvaara	(esim.	
ortopedia,	syöpäkirurgia,	mahan	ja	lantion	
alueen	operaatio)

•	aloitetaan	varfariini	enintään	kotiannoksella,	
kun	potilas	voi	ottaa	suun	kautta	ja	
hemostaasi	on	varmistettu

•	LMWH	jatkuu	hoitoannoksella**	kunnes	INR	
on	hoitoalueella	2	vrk	ajan

*enoksapariini	(Klexane®)	40	mg	×	1	tai	daltepariini	(Fragmin®)	5000	yks	×	1	sc.

**enoksapariini	(Klexane®)	1	mg/kg	×	2	tai	daltepariini	(Fragmin®)	100	yks/kg	×	2	sc.




