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– Töölön sairaalan ohjeet
uusien oraalisten antikoagulanttien ja trombosyyttiestäjien 
kumoamisesta vuodon, vamman tai päivystysleikkauksen 
yhteydessä on toistaiseksi vähän kokemusta.

Y
hä useampi sairaalahoitoon joutuva 
potilas käyttää antitromboottista lää-
kitystä. Viime vuosina markkinoille on 
tullut lukuisia uusia antikoagulantteja 

ja trombosyyttiestäjiä. Näiden kumoamisesta 
akuutin vuodon, vamman tai päivystysleikkauk-
sen yhteydessä sekä uusiin lääkkeisiin liittyvien 
vuotokomplikaatioiden hoidosta on toistaiseksi 
vain vähän kokemusta. 

Esitämme tässä katsauksessa Töölön sairaalaan 
vuonna 2012 laaditun yksinkertaisen ohjeistuksen 
erilaisten hyytymistä estävien lääkeaineiden ku-
moamisesta monivamma- tai aivovammapotilaal-
la sekä suuren vuotoriskin päivystysleikkauksen 
yhteydessä. Ohje on laadittu taulukkomuotoon 
(Taulukko 1). Akuuttitilanteita ajatellen taulukos-
ta löytyy helposti myös toistaiseksi varsin vieraat 

kauppanimet ja tietoa lääkeaineiden farmako-
kinetiikasta. 

Ohjeessa on huomioitu erilaisten vammojen 
lisäksi Töölön sairaalan käyttämä leikkausten kii-
reellisyysluokitus ja sairaalan ohje verensiirroista 
(massive transfusion protocol, MTP). Näistä syistä 
ohje ei suoraan sovellu yleiseen käyttöön kaikkial-
la Suomessa. Suositeltavaa on luoda sairaala- tai 
sairaanhoitopiirikohtaiset ohjeet, joissa huomioi-
daan mm. verituotteiden ja laboratoriomääritysten 
saatavuus ja leikkaussalien toiminnanohjaus.

Uusia oraalisia antikoagulantteja ja trom-
bosyyttiestäjiä tulee jatkuvasti markkinoille ja 
jo käytössä olevienkin käyttöaiheet laajenevat. 
Samaan aikaan kertyy kokemusta näihin lääk-
keisiin liittyvien vuotojen hoidosta. Ohjeiden 
tiheä päivittäminen onkin siksi tarpeellista, jopa 
puolivuosittain.
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Varfariini
Uusien oraalisten antikoagulanttien myötä vanhan 
tutun varfariinin edut akuutissa vuodossa ovat ko-
rostuneet. Vaikka varfariinin vaikutusmekanismi 
on varsin epätäsmällinen verrattuna uusiin oraali-
siin antikoagulantteihin, sen vaikutus on helposti 
määritettävissä INR-mittauksella ja kumottavissa 
K-vitamiinilla ja hyytymistekijöillä. Varfariini 
kumotaan akuutin vuodon tai päivystystoimen-
piteen yhteydessä hyytymistekijävalmisteella, 
protrombiinikompleksi-konsentraatilla (PCC) 
(1). Plasmaa (Octaplas®) ei tule käyttää varfariinin 
kumoamiseen, koska se on varsin tehoton, ja tar-
vittava plasman määrä (20–30 ml/kg) aiheuttaa 
merkittävän tilavuuskuormituksen (2-4). Tosin jos 
potilas tarvitsee nestetäyttöä, plasmaa käytetään 
edelleen ajoittain varfariinin kumoamiseen. On 
kuitenkin huomattava, että akuutisti vuotavalla 
potilaalla plasma yksin ei riitä varfariinin vaiku-
tuksen kumoamiseen. 

Kaikille varfariinin käyttäjille pitää antaa 
K-vitamiinia akuutin vuodon tai päivystys-
toimenpiteen yhteydessä. Näin varmistetaan 
K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden 
normaali synteesi ja turvataan hemostaasi myös 
PCC-valmisteen lyhyen vaikutusajan jälkeen. 
Elektiivisten toimenpiteiden ja suunnitellun 
varfariinin tauotuksen ja siltahoidon yhteydessä 
suositeltava K-vitamiinin annos on yleensä 1–2 mg 
(5), mikä on johtanut virheelliseen käsitykseen sii-
tä, että pieni annos riittää myös akuuttitilanteissa. 
Akuutin vuodon tai päivystysleikkauksen yhtey-
dessä sopiva K-vitamiiniannos on suurempi 5–10 
mg, jolla varfariinin vaikutus kumoutuu täysin 
6–8 tunnin kuluessa. Näissä tilanteissa varfariinin 

aloittamisella uudelleen ei ole kiirettä, ja korvaava 
tromboosiprofylaksi toteutetaan pienimolekyyli-
sellä hepariinilla.

Hepariinit ja fondaparinuuksi
Pienimolekyylisten hepariinien (LMWH) vai-
kutus on osittain kumottavissa protamiinilla (6). 
Tintsapariini kumoutuu 80 %:sti, daltepariini ja 
enoksapariini selvästi huonommin, noin 50 %:sti 
(7). LMWH-vaikutusta veressä voi mitata antiF-
Xa-mittauksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, 
ettei verestä mitattu antiFXa kuvaa antikoagu-
laation koko vaikutusta (esim. trombiinin esto), 
eikä kerro LMWH-vaikutuksesta kudoksissa. 
Tintsapariinin kohdalla tulee ottaa huomioon 
laboratoriokohtainen korjauskerroin 0.9 eli todel-
linen antiFXa = 0.9 x mitattu antiFXa).

Fondaparinuuksia ei Töölön sairaalan ohjee-
seen otettu mukaan, koska sen käyttö HUS:n 
erityisvastuualueella on erittäin vähäistä. Fon-
daparinuuksille ei ole vastalääkettä, eikä prota-
miini kumoa sen vaikutusta. Munuaisten kautta 
erittyvän fondaparinuuksin puoliintumisaika on 
18–22 tuntia. Myös fondaparinuuksin vaikutus-
ta voi monitoroida antiFXa-mittauksella, jossa 
huomioidaan laboratoriokohtainen korjauskerroin 
0.5 (todellinen antiFXa = 0.5 x mitattu antiFXa). 
Hemodialyysi poistaa arviolta n. 20 % veressä 
kiertävästä fondaparinuuksista. Rekombinantti 
hyytymistekijä VIIa (rFVIIa) saattaa olla käyttö-
kelpoinen fondaparinuuksin kumoamisessa (8).

Akuutissa vuodossa plasma ei yksin riitä 
varfariinin vaikutuksen kumoamiseen.

>>



vaikuttava-aine varfariini daltepariini
Enoksapariini Tintsapariini dabigatraani Rivaroksabaani apiksabaani asa

klopidogreeli 
Prasugreeli 
Tikagrelori

asa +
klopidogreeli

Kauppanimi Marevan® Fragmin®, Klexane® Innohep® Pradaxa® Xarelto® Eliquis® Asperin®, Primaspan®
Plavix®, Clopidrogel®

Efient®, Brilique®

Vaikutus hyytymisen estossa
K-vit riippuvaiset hyyt.tekijät  

(F II, VII, IX, X)
F Xa  / trombiini F Xa / trombiini

FIIa
suora trombiinin esto

suora F Xa esto suora F Xa esto
Trombosyyttien 

aggregaatio
Trombosyyttien  

aggregaatio
Trombosyyttien aggregaatio

Laboratoriomääritys INR, P-TT% P-antiFXa P-antiFXa (x 0.9)
P-Dabi-Ta  

(ei päiv. tutkimus)
P-trombiiniaika

P-antiFXa
(erill. kalibrointi)

P-antiFXa
(erill. kalibrointi)

B –TrFuPFA
(ei päiv. tutkimus)

VerifyNow
(ei päiv. tutkimus)

B –TrFuPFA, VerifyNow  
(ei päiv. tutkimuksia)

Vaikutuksen spontaani 
häviäminen*

2-4 vrk
12 t profylaksiassa

24 t hoitoannoksella
12 t profylaksiassa

24 t hoitoannoksella
1-5 vrk

10 mg 18 t
15-20 mg 24t

20-30 t 5-10 vrk 5-10 vrk 5-10 vrk

Välitön
kumoaminen

PCC (erill. ohje INR:n mukaan)
+

K-vit 5 - 10 mg i.v. (vaikutus alkaa 
4-6 tunnissa ja maksimissaan

12-24 tunnissa)

Protamiini
(kumoaa ad. 50%)

Protamiini
(kumoaa ad. 80%)

Ei vastalääkettä
Lääkehiili, jos <2t otosta

Harkitse:
(PCC 25-50  ky/kg)

Traneksaamihappo 1g
rVII 4-6 mg

hemodialyysi

Ei vastalääkettä
Harkitse:

PCC 25-50  ky/kg
Traneksaamihappo 1g

rVIIa 4-6 mg

Ei vastalääkettä
Harkitse:

PCC 25-50  ky/kg
Traneksaamihappo 1g

rVIIa 4-6 mg

Trombosyyttisiirto  
8-12 yks

Trombosyyttisiirto 8-12 yks Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Suuren vuotoriskin leikkaus
- kiireellinen (punainen)

PCC + K-vit 5-10 mg i.v.

Harkitse:
Protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

Protamiini 
1 mg /100 ky

Lääkehiili, jos <2t otosta
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
 PCC 25-50 ky/kg

rVII 4-6 mg

Harkitse:
Traneksaamihappo 1g

PCC 25-50 ky /kg 
rVIIa 4-6 mg

Harkitse:
Traneksaamihappo 1g

PCC 25-50 ky /kg
rVIIa 4-6 mg

Harkitse:
Trombosyyttisiirto  

8-12 yks

Harkitse:
Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Harkitse:
rVIIa 4-6 mg

Suuren vuotoriskin leikkaus
- kiireetön (keltainen)

K-vit 5 mg i.v. + odota kunnes 
INR on alle 1,5

Odota 12-24 t Odota 12-24 t Odota 2-5 vrk Odota 18-24 t Odota 20-30 t Odota 5 vrk Odota 5 vrk Klopidogreeli tauko  5 vrk

Vuotava monivamma  
- ei aivovammaa

PCC, K-vit
Aloita MTP

MTP
Harkitse: Protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

MTP
Harkitse: Protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP MTP MTP

Vuotava monivamma ja 
aivovamma

PCC, K-vit
Aloita MTP

MTP
Harkitse protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

Protamiini 
1 mg/100 ky
Aloita MTP

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
MTP ja anna heti 

trombosyyttisiirto 8-12 yks
MTP  ja anna heti 

trombosyyttisiirto 8-12 yks

Isoloitu aivovamma ja 
kraniotomia

PCC, K-vit
Harkitse protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

Protamiini
1 mg/100 ky

PCC 25-50 ky/kg
Traneksaamihappo 1g

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

PCC 25-50 ky/kg
Traneksaamihappo 1g

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

PCC 25-50 ky/kg
Traneksaamihappo 1g

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

Harkitse:
Trombosyyttisiirto 8-12 

yks

Harkitse:
Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

MTP= massive transfusion protocol, PCC = prothrombin complex concentrate (Cofact®, Octaplex®), rFVIIa = rekombinantti hyytymistekijä VIIa 
(NovoSeven®)

huOM: kaikissa akuuteissa tilanteissa antitromboottisen lääkityksen kumoamisen aloittaminen ja ajoitus sovitaan yhteistyössä 
kirurgin ja anestesialääkärin kanssa

* Lääkkeen eliminaatio riippuu kliinisestä tilanteesta (voi olla merkittävästi hidastunut esim. akuutti inflammaatio, munuaisten tai maksan vajaatoi-
minta, pienipainoinen henkilö, vanhus) 
Huomioi muutkin mahdolliset vuotoriskitekijät ja korjaa; anemia (Hb>100), trombopenia (>100), K-vit vaje (TT % >50), Mg ja Ca
Jos uusi antikoagulantti ja vuotokomplikaatio, kirjaa D68.3 sairauskertomukseen ja laadi haittavaikutusilmoitus Fimea:an
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Taulukko 1. Suositus antitromboottisen lääkityksen kumoamiseksi Töölön sairaalassa.



vaikuttava-aine varfariini daltepariini
Enoksapariini Tintsapariini dabigatraani Rivaroksabaani apiksabaani asa

klopidogreeli 
Prasugreeli 
Tikagrelori

asa +
klopidogreeli

Kauppanimi Marevan® Fragmin®, Klexane® Innohep® Pradaxa® Xarelto® Eliquis® Asperin®, Primaspan®
Plavix®, Clopidrogel®

Efient®, Brilique®

Vaikutus hyytymisen estossa
K-vit riippuvaiset hyyt.tekijät  

(F II, VII, IX, X)
F Xa  / trombiini F Xa / trombiini

FIIa
suora trombiinin esto

suora F Xa esto suora F Xa esto
Trombosyyttien 

aggregaatio
Trombosyyttien  

aggregaatio
Trombosyyttien aggregaatio

Laboratoriomääritys INR, P-TT% P-antiFXa P-antiFXa (x 0.9)
P-Dabi-Ta  

(ei päiv. tutkimus)
P-trombiiniaika

P-antiFXa
(erill. kalibrointi)

P-antiFXa
(erill. kalibrointi)

B –TrFuPFA
(ei päiv. tutkimus)

VerifyNow
(ei päiv. tutkimus)

B –TrFuPFA, VerifyNow  
(ei päiv. tutkimuksia)

Vaikutuksen spontaani 
häviäminen*

2-4 vrk
12 t profylaksiassa

24 t hoitoannoksella
12 t profylaksiassa

24 t hoitoannoksella
1-5 vrk

10 mg 18 t
15-20 mg 24t

20-30 t 5-10 vrk 5-10 vrk 5-10 vrk

Välitön
kumoaminen

PCC (erill. ohje INR:n mukaan)
+

K-vit 5 - 10 mg i.v. (vaikutus alkaa 
4-6 tunnissa ja maksimissaan

12-24 tunnissa)

Protamiini
(kumoaa ad. 50%)

Protamiini
(kumoaa ad. 80%)

Ei vastalääkettä
Lääkehiili, jos <2t otosta

Harkitse:
(PCC 25-50  ky/kg)

Traneksaamihappo 1g
rVII 4-6 mg

hemodialyysi

Ei vastalääkettä
Harkitse:

PCC 25-50  ky/kg
Traneksaamihappo 1g

rVIIa 4-6 mg

Ei vastalääkettä
Harkitse:

PCC 25-50  ky/kg
Traneksaamihappo 1g

rVIIa 4-6 mg

Trombosyyttisiirto  
8-12 yks

Trombosyyttisiirto 8-12 yks Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Suuren vuotoriskin leikkaus
- kiireellinen (punainen)

PCC + K-vit 5-10 mg i.v.

Harkitse:
Protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

Protamiini 
1 mg /100 ky

Lääkehiili, jos <2t otosta
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
 PCC 25-50 ky/kg

rVII 4-6 mg

Harkitse:
Traneksaamihappo 1g

PCC 25-50 ky /kg 
rVIIa 4-6 mg

Harkitse:
Traneksaamihappo 1g

PCC 25-50 ky /kg
rVIIa 4-6 mg

Harkitse:
Trombosyyttisiirto  

8-12 yks

Harkitse:
Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Harkitse:
rVIIa 4-6 mg

Suuren vuotoriskin leikkaus
- kiireetön (keltainen)

K-vit 5 mg i.v. + odota kunnes 
INR on alle 1,5

Odota 12-24 t Odota 12-24 t Odota 2-5 vrk Odota 18-24 t Odota 20-30 t Odota 5 vrk Odota 5 vrk Klopidogreeli tauko  5 vrk

Vuotava monivamma  
- ei aivovammaa

PCC, K-vit
Aloita MTP

MTP
Harkitse: Protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

MTP
Harkitse: Protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP MTP MTP

Vuotava monivamma ja 
aivovamma

PCC, K-vit
Aloita MTP

MTP
Harkitse protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

Protamiini 
1 mg/100 ky
Aloita MTP

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
Harkitse:

Traneksaamihappo 1g
PCC 25-50 ky/kg

rVIIa 4-6 mg

MTP
MTP ja anna heti 

trombosyyttisiirto 8-12 yks
MTP  ja anna heti 

trombosyyttisiirto 8-12 yks

Isoloitu aivovamma ja 
kraniotomia

PCC, K-vit
Harkitse protamiini

1mg/100 ky daltepariinia
1mg/1mg enoksapariinia

Protamiini
1 mg/100 ky

PCC 25-50 ky/kg
Traneksaamihappo 1g

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

PCC 25-50 ky/kg
Traneksaamihappo 1g

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

PCC 25-50 ky/kg
Traneksaamihappo 1g

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

Harkitse:
Trombosyyttisiirto 8-12 

yks

Harkitse:
Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Trombosyyttisiirto 8-12 yks

Harkitse
rVIIa 4-6 mg

Finnanest  492013; 46 (1)

Trombosyyttiestäjät
Trombosyyttiestäjille ei ole olemassa spesifi-
siä vastalääkkeitä. Vaihtoehdoksi jääkin antaa 
potilaalle trombosyyttejä (9). On kuitenkin 
huomattava, että verenkierrossa jäljellä oleva 

trombosyyttiestäjäpitoisuus vaikuttaa myös siirret-
tyihin trombosyytteihin, joten vaste trombosyytti-
siirrolle voi olla huono. Mikäli aivovammapotilaalla 
on ASA-klopidogreeli -kombinaatiolääkitys, kan-
nattaa trombosyyttisiirron lisäksi harkita rFVIIa:ta >>



50  Finnanest

(10,11). Kokeellisessa asetelmassa rFVIIa:n onkin 
osoitettu vähentävän klopidogreeliin liittyvää 
vuotoriskiä (12). 

Erityistilanteissa asetyylisalisyylihapon vaiku-
tuksen arviointia voidaan tehdä joissakin sairaa-
loissa mm. PFA (Platelet Function Analyser) tai 

VerifyNow -laitteilla. Myös ADP-estäjien vastetta 
voidaan tutkia VerifyNow-laitteella. Näiden me-
netelmien saatavuus (erityisesti päivystysaikaan) 
tai toisaalta tuloksen kliininen hyöty ovat ra-
jallisia. Tutkimusten tulosten suhteuttamisesta 
toimenpiteen vuotoriskiin ei ole riittävää näyttöä.

Uudet oraaliset antikoagulantit
Muutamassa vuodessa Suomen markkinoille on 
tullut kolme uutta oraalista antikoagulanttia. 
Suoran trombiininestäjän dabigatraanin käyttö-
aiheita ovat aivohalvauksen esto ei-läppäperäisessä 
eteisvärinässä sekä tukosprofylaksi elektiivisessä 
tekonivelkirurgiassa. Hyytymistekijä Xa:n (FXa) 
estäjistä rivaroksabaanin käyttöaiheet ovat aivo-
halvauksen esto ei-läppäperäisessä eteisvärinässä, 
syvän laskimotukoksen hoito (6 kk) sekä tukos-
profylaksi elektiivisessä tekonivelkirurgiassa. Uu-
sin suora FXa-estäjä, apiksabaani, on rekisteröity 
elektiivisen tekonivelkirurgian profylaksin lisäksi 
hiljattain myös aivohalvauksen estoon ei-läppä-
peräisessä eteisvärinässä.

Millekään uusista oraalisista antikoagulanteis-
ta ei toistaiseksi ole vastalääkettä. Hoito-ohjeet 
akuutin vuodon tai päivystysleikkauksen yhtey-
dessä perustuvat edelleen vahvasti asiantuntija-
näkemyksiin (mm. 13,14); varsinaista tutkimus-
näyttöä on toistaiseksi vähän. Dabigatraanin 
imeytymistä voi yrittää estää lääkehiilellä, jos 

lääkkeen otosta on riittävän vähän (alle 2 tuntia) 
aikaa. Lääkehiilen tehosta rivaroksabaanin tai 
apiksabaanin imeytymiseen ei ole tietoa. 

Dabigatraanin poistamiseksi elimistöstä suosi-
tellaan dialyysia. Noin kaksi kolmasosaa plasmas-
sa olevasta dabigatraanista dialysoituu lääkkeen 
kerta-annoksen jälkeen (15,16). Dialyysiä ei kui-
tenkaan aina voi hyödyntää, esimerkiksi akuutin 
vuodon yhteydessä. Dialyysin teho voi olla vaati-
maton, mikäli dabigatraani on ollut säännöllisessä 
käytössä (17). Rivaroksabaani ja apiksabaani eivät 
dialysoidu.

Uusien oraalisten antikoagulanttien vaiku-
tusta voi yrittää kumota PCC:llä. Terveillä koe-
henkilöillä PCC isolla annoksella (25–50 yks/kg) 
tehoaa rivaroksabaanin laboratoriovaikutuksiin, 
muttei kumoa dabigatraanin vaikutuksia veren 
hyytymiseen (18,19). Vaikka tavanomainen PCC 
(hyytymistekijät II, VII, IX, X, proteiinit C ja S) 
näyttää tehottomalta dabigatraanin kumoamises-
sa, aktivoitu PCC (FEIBA®, hyytymistekijät II, 
IX, X, VIIa) saattaa olla tehokas (19-21). Toisaalta 
suuren PCC-annoksen käyttö myös dabigatraania 
käyttävän potilaan akuutin vuodon tai päivystys-
leikkauksen yhteydessä on perusteltua. Ajatukse-
na on tarjota hyytymisjärjestelmän käyttöön niin 
paljon hyytymistekijöitä, että syntyvän trombiinin 
määrä ylittäisi verenkierrossa ja kudoksissa olevan 
dabigatraanin kyvyn estää trombiinia.

Uusien oraalisten antikoagulanttien kumoa-
miseen suositellaan yleisesti rFVIIa:ta. Se ei kui-
tenkaan ole ”ihmelääke” akuutisti vuotavalla poti-
laalla. Teho voi jäädä yllättävän heikoksi erityisesti 
dabigatraania käyttäneellä potilaalla (17,22). Ku-
ten PCC, myös rFVIIa näyttää tehoavan parem-
min rivaroksabaaniin kuin dabigatraaniin (19,23).

Apiksabaanin kumoamisesta ei toistaiseksi 
ole julkaisuja, mutta ihmisverellä toteutetussa 
kokeellisessa asetelmassa PCC, FEIBA ja rFVIIa 
korjasivat vaihtelevasti erilaisia apiksabaanin labo-
ratoriovaikutuksia (24).

Laboratoriomääritys sekä dabigatraanin että 
rivaroksabaanin vaikutuksen mittaamiseen on jo 
kliinisessä käytössä (ks. alla). Kumpikaan näis-
tä ei kuitenkaan ole päivystystutkimus. Vaikka 
vastaus ei olisikaan heti käytettävissä, laborato-
riotutkimukset kannattaa kuitenkin pyytää, jotta 
kokemus niiden tulkitsemisesta karttuisi. 

Dabigatraanilla on hoitoannoksilla vain vä-
häinen vaikutus INR-mittaukseen. Mikäli INR 
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on koholla, tulee epäillä dabigatraanin kumu-
loitumista tai muuta syytä (K-vitamiinin puute 
tai imeytymishäiriö, maksan vajaatoiminta, 
varfariinin vaikutus). Dabigatraanin hoitoan-
noksilla perinteinen trombiiniaika (P-Trombai) on 
yleensä mittaamattoman pitkä, ja normaali trom-
biiniaika sulkee pois lääkevaikutuksen. Plasman 
dabigatraanipitoisuutta kuvaa trombiiniajan lai-
mennossarjaan (Hemoclot) perustuva menetelmä 
(HUSLAB tutkimus P-Dabi-Ta). On kuitenkin 
huomattava, että pitoisuusmittaus on niin epä-
herkkä, että dabigatraanipitoisuuden ollessa alle 
mittausrajan (<40 µg/l) trombiiniaika on kuiten-
kin usein mittaamattomissa, eli lääkevaikutus on 
merkittävä. FXa:n estäjien vaikutusta voi mitata 
kyseiselle lääkeaineelle kalibroidulla antiFXa-
mittauksella. Rivaroksabaanille tämä tutkimus 
onkin jo saatavissa HUSLABissa (P-aFXaRiv), 
apiksabaanille vastaava menetelmä on kehitteillä.

Yleinen hoito
Tilanteissa, joissa käytetylle antitromboottiselle 
lääkeaineelle ei ole vastalääkettä, hemostaasin 
yleisistä edellytyksistä huolehtimisen merkitys 
korostuu. Vuotavalta tai päivystysleikkaukseen 
tulevalta potilaalta tulee korjata anemia (B-Hb 
-tavoite >100 g/l) ja trombosytopenia (B-tromb 
-tavoite >100 x109/l ), ja huolehtia elektrolyytti-
tasapainosta (kalsium ja magnesium) sekä estää 
asidoosi ja hypotermia. K-vitamiinivaje on erityi-
sesti vanhusväestössä yllättävän yleinen, ja K-vita-
miinia (annos 5–10 mg) kannattaakin antaa aina, 
jos P-TT on <50 %. 

Töölön sairaalan ohjeessa muistutetaan 
traneksaamihapon antamisesta erityisesti uusien 
oraalisten antikoagulanttien yhteydessä. Tranek-
saamihapon edut traumapotilailla (25) ovat toki 
tiedossa ja luonnollisesti fibrinolyysin estäjää tulee 
harkita vuodon jatkuessa tai kun fibrinolyysi on 
todettu laboratoriotutkimuksin (tromboelasto-
metria). Lisäksi aina rFVIIa:ta käytettäessä tulisi 
muistaa antaa samanaikaisesti traneksaamihappoa 
(26,27).

Verenvuodon korvaushoidossa käytetään 
Töölön sairaalassa MTP-periaatteita (massive 
transfusion protocol), jossa jo varhaisessa vai-
heessa annetaan punasolujen kanssa jääplasmaa 
ja trombosyyttejä. Verivalmisteiden saatavuudesta 
johtuen maailmalla käytetään erilaisia protokollia, 

eikä punasolujen ja jääplasman antosuhteesta ole 
yksimielisyyttä (28).

Lopuksi
Akuutisti vuotavan tai suuren vuotoriskin päivys-
tysleikkaukseen tulevan potilaan antitrombootti-
nen lääkitys tulee aina tauottaa ja kumota – ainoan 
poikkeuksen muodostavat trombosyyttiestäjät 
potilaalla, jolla on alle 4–6 viikkoa metallistentin 
tai alle 12 kk lääkestentin asettamisesta sepelval-
timoon. Tällöin tulee ennen lääkkeen keskeytystä 
punnita riski mahdollisesti ongelmalliseksi muo-
dostuvan vuodon ja toisaalta stenttitromboosin 
välillä. 

Akuuttitilanteen jälkeen tai jo päivystysleik-
kausta odottaessa (Töölön sairaalassa keltainen 
kiireellisyysluokitus: leikkaus 24–48 tunnin ku-
luessa) tulee arvioida potilaan tukos- ja vuotoriskit 
sekä aloittaa LMWH joko tukosprofylaksina tai 
siltahoitona (5). Potilaalla kotona käytössä ollee-
seen antitromboottiseen lääkitykseen kannattaa 
palata aikaisintaan kotiutusvaiheessa. 

Mikäli vuotokomplikaatio liittyy uusiin oraa-
lisiin antikoagulantteihin, näitä ei pidä jatkaa vaan 
toteuttaa antikoagulaatio akuutin vaiheen jälkeen 
jatkossa varfariinilla tai LMWH:lla. Vuotokomp-
likaatioiden tilastoimiseksi potilasasiakirjoihin 
tulee merkitä diagnoosi D68.3 ”antikoagulaatio-
hoidon aiheuttama vakava verenvuoto (käytetty 
lääkeaine)” ja ilmoittaa haitasta Fimealle (29). 
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