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TRATAMENTULUI 
ANTICOAGULANT ÎN PRACTICA 
MEDICULUI DE FAMILIE
ÎN PERIOADA DE COVID-19 ȘI 
NU DOAR...

CONF. DIACONU NADEJDA



Obiectivele prezentării

▪ La sfârsitul acestei prezentari participantii vor fi informati despre:

▪ Definitii utile

▪ Conduita anticoagulantelor utilizate ambulator: HMMM, antivitamine K, ACOD

▪ Particularitățile anticoagulării la pacientul în risc: Insuficientă renală, Sindrom 
coronar acut, COVID- 19

▪ Cum pregatim pacientul pentru manipulații (endoscopie, stomatologie etc.)



ANTICOAGULANTE ...locul I în topul medicamentelor 2020

Medicamente esențiale și inevitabile

 Autorizate pentru tratamentul și prevenirea evenimentelor
tromboembolice

 Eficiență înaltă demonstrată 

▪

Dar

Medicamente asociate cu risc hemoragic crescut



Anticoagulantele – medicamente cu risc înalt

Anticoagulantele sunt considerate agenți care cauzează daună prevenibilă pacienților

Top 20 medicamente implicate în erori medicale (2016-2017)

• indice terapeutic îngust -

supra sau subdozarea 

anticoagulantului poate 

fi urmată de rezultat 

final advers

 Prevenirea riscului 

iatrogenic este esențial

 Alegerea 

anticoagulantului se va 

baza pe varietatea 

factorilor legate de 

pacient și indicația 

pentru tratament



Cascada de coagulare 
….
locul de acțiune a 
anticoagulantelor 



Elementele anticoagularii

Heparina nefractionată

Heparina cu MMM

Pentazaharidele 

Inhibitorii directi de trombina

Fibrinoliticele 

Antagonistii Vit.K

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban



Anticoagularea... are istorie bogată



HGMM: Mecanism de acțiune

• HGMM  sunt un amestec de polizaharide obținute după fracționarea 

chimică sau enzimatică a HNF

• Sunt caracterizate prin activitate anti Xa- ridicată și slabă anti- IIa

• T1/2 lung și Se elimină renal!!!!

Indicații la etapa de ambulator

- Anticoagulare la pacienții cu cancer

- Pacientii la etapa de trecere la ACO sau subdozarea acestuia

- Gravide și perioada puerperala

- Pacienții cu risc trombotic inalt si dificultăți de utilizare a ACO 

(malabsorbtie, intoleranta, dificultati de diglutitie etc. )

- Preferința pacientului

- Unele cazuri de COVID-19



▪ Nu modifică (semnificativ) TTPa

▪ Creșterea TTPa poate semnifica supradozaj 
semnificativ sau prezența altor factori ce 
influienteaza TTPa

▪ RFG este importanta  (20-30 ml/min deja 
este contraindicație)

▪ Efect anticoagulant ireversibil

▪ Selectarea dozei in funcție de masa 
corporala și funcția renală

▪ Nu necesită monitotorizare uzuală, cu 
excepția situațiilor speciale (IR, masă 
corporala extrema, sarcină, proteze 
mecanice, cancer, tromboză si hemoragie 
inexplicabilă)

▪ Evitați injecțiile IM și puncțiile arteriale

▪ Corectia dozei curative prin activitatea 
reziduala a Fxa 9

HEPARINELE CU MASA MOLECULARA MICĂ



HGMM- dozare

Obțineți inițial INR, aPTT, fibrinogen, hemograma și funcția renală+ masa corporală



Anticoagulante 
orale

▪ ACO antivitamine K:

▪ Acenocumarol (trombostop 2 mg, sincumar (1,4 mg))

▪ Warfarina (varafarina orion, varfarex, cumadin (3,5 mg))

▪ Fenprocumon (marcumar 3 mg)

▪ ACO directe sau non antivitamine K

▪ Rivaroxaban (2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg)

▪ Apixaban (2,5 mg, 5 mg)

▪ Dabigatran (110 mg, 150 mg)

▪ Edoxaban (15 mg, 30 mg, 60 mg)

Conduita în ambulator



Anticoagulantele au culoare!



▪ Warfarina nu înlătură cheagul deja format

▪ Warfarina preîntâmpină formarea cheagului de sânge sau 
creşterea celui existent

Cum funcţionează Warfarina

Warfarina inhibă competitiv complexul 1 de vitamina K

epoxid reductază (VKORC1), care este o enzimă

esențială pentru activarea vitaminei K disponibile în

organism Prin acest mecanism, warfarina poate

epuiza rezervele funcționale de vitamină K și, prin

urmare, reduce sinteza factorilor activi de coagulare.

Sinteza hepatică a factorilor de coagulare II, VII, IX și X,

precum și a factorilor de reglare a coagulării: proteina

C și proteina S, necesită prezența vitaminei K.



Cum administrăm Warfarina?

▪ O dată pe zi

▪ De preferat seara

▪ La aceeaşi oră

▪ Cu cantitate suficientă de 
apă

De ce ???

Anticoagulante antivitamine K

Aţi uitat sa luaţi warfarina la timp?

▪ Puteţi administra doza uitată cu o 
întârziere de maxim 8 ore,  nu mai 
mult

▪ Dacă au trecut mai mult de 8 ore –
rataţi doza precedentă şi recomandați 
trecerea la doza următoare 

▪ Nu recomandaţi doză dublă de 
warfarină!

▪ Contactaţi specialistul pentru mai 
multă siguranţă.



Anticoagulante antivitamine K



Cum explicăm diferenţele rezultatelor 
INR din diferite laboratoare ?

Sângele unui singur 

pacient

Reactivul 

trombo-

plastinei

TP a 

pacien-

tului, 

sec.

Val.

medie 

normală, 

sec.

PRT

IP

IP

%

ISI INR

A 16 12 1,3 75 3,2 2,6

B 18 12 1,5 66,6 2,4 2,6

C 21 13 1,6 61,9 2,0 2,6

D 24 11 2,2 45,8 1,2 2,6

E 38 14,5 2,6 38,1 1,0 2,6



Atenţie!

Valoarea optima a INR este între 

2,0 – 3,0

▪ In cazul pacienţilor cu valve cardiace artificiale 
metalice valoarea optima este între 3,0- 3,5. 

▪ Dacă valoarea INR < 2  » tratamentul anticoagulant nu 
este eficient şi trebuie crescute dozele de medicament. 

▪ Dacă valoarea INR > 3,5 exista risc de sângerare şi 
dozele de medicament trebuie reduse

▪ În timpul tratamentului anticoagulant sunt interzise injecţiile 
intramusculare şi infiltraţiile.



Indicațiile și Țintele de tratament cu AVK



Contraindicații pentru tratamentul ACO



Interacțini medicamentoase ale tratamentului cu 
ACO



Dar…….

▪ Început și sfârșit întârziat, cât și reversibilitate întârziată

▪ Doza – răspuns impredictibil (fără farmacogentică)

▪ Indice terapeutic îngust
▪ Monitorizare frecventă (nu este întotdeauna disponibilă)

▪ Risc de hemoragie (în special HIC)

▪ Numeroase contraindicații și interacțiuni cu alimente și medicamente

▪ Restricții în ceea ce privește stilul de viață

▪ Nivel scăzut de complianță și persistență

▪ Consecință: mulți pacienți nu primesc tratament anticoagulant adecvat 
▪ Datele din registru au indicat că pacienții cu risc crescut sunt tratați insuficient, în timp ce 

pacienții cu risc scăzut sunt tratați excesiv.1



Majoritatea pacienților care primesc 
AVK sunt tratați insuficient
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Anticoagulante orale directe (DOAC)



DOAC- avantaje



Dozele ACON aprobate în prevenirea emboliilor 
periferice sau a AVC la pacienții cu FANV

Dabigatran Apixaban Edoxaban * Rivaroxaban

Action
Direct thrombin 

inhibitor

Activated factor Xa

(FXa) inhibitor 

Activated factor Xa

(FXa) inhibitor

Activated factor Xa

(FXa) inhibitor

Dose
150 mg BID

110 mg BID

5 mg BID

2.5 mg BID

60 mg QD

30 mg QD

15 mg QD

20 mg QD

15 mg QD

Phase III clinical trial RE-LY 1
ARISTOTLE 2

AVERROES 3
ENGAGE-AF 4 ROCKET-AF 5

1. Connolly et al, N Engl J Med 2009; 361:1139-51  4. Ruff et al,   Am Heart J 2010; 160:635-41

2. Granger et al,  N Engl J Med 2011; 365:981-92 5. Patel et al, N Engl J Med 2011;365:883-91

3. Connolly et al , N Engl J Med 2011; 364:806-17 



NOAC- Indicații 

▪ Reducerea riscului de AVC și embolism sistemic în FA non 
valvulară

▪ Prevenirea tromboembolismului venos după protezarea 
coapsei sau genunchiului

▪ Tratamentul si prevenirea recurentelor TEV

• Trtatament additional în boala coronara cronica și
patologia arterial periferica



NOAC –
dirijarea tratamentului 

Cum începem și

Cum urmărim?



NOAC –
initierea tratamentului 

▪ Educarea pacienților…
▪ Aderență strictă la regimul prescris al ACON și motivația
▪ Administrarea o dată pe zi poate fi de ajutor.

▪ Hemoragii minore greu de oprit (deranjante) ≠ încetarea terapiei 
sau reducerea dozei

▪ Nu adăugați niciodată medicație concomitentă de sinestatator

▪ Preveniți medicul înaintea oricărei intervenții

▪ Nu este necesară monitorizarea indicelor de coagulare



Aderența la tratament este cheia succesului 
terapeutic

Important !
Efectul anticoagulant al 
NOAC scade rapid
după 12-24 h 

În cazul complianței scăzute în ciuda acestora, ia în considerare

AVK



NOAC –
interacțiuni medicamentoase 



Măsurile care trebuie întreprinse în cazul 
interacțiunilor medicamentoase

Trei niveluri de alertă:

Roșu - contraindicat / nu este recomandat pentru utilizare

Oranj– adaptați doza ACON

▪ dabigatran:   150 mg la 110 mg BID

▪ rivaroxaban:  20 mg la 15 mg QD

▪ apixaban:      5 mg la 2.5 mg BID

Galben - ia în considerare reducerea dozei în cazul a două interacțiuni galbene 
concomitente

Brun- contraindicat din motivul reducerii semnificative a concentrației NOAC, 

Albastru- scaderea concentratiei NOAC nesemnificativă, clinic nerelevant

▪ În cazul în care nu există date disponibile, ACON nerecomandate
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Interacțiuni medicamentoase /1

PRCM: proteină de rezistență la cancerul mamar; GI: gastrointestinal; gp P: glicoproteina P
Heidbuchel H et al. Eur Heart J 2013;34:2094–2106; Europace 2013;15:625–651.

Medicament Metabolism Dabigatran Apixaban Edoxaban* Rivaroxaban

Atorvastatină Inhibiție a Gp-P/CYP3A4 +18% Niciun efect Niciun efect

Digoxină Competiție cu Gp- P Niciun efect Niciun efect Niciun efect Niciun efect

Verapamil
Competiție cu Gp- P, slabă

inhibiție a CYP3A4

+12–180% (reducerea 

dozei și administrare 

simultană)

+ 53% (eliberare lentă) 

(reducerea dozei cu 50%)

Efect minor (precauție

dacă CrCl

15-50 ml/min.)

Diltiazem
Competiție cu Gp P și

slabă inhibiție a CYP3A4
Niciun efect +40%

Efect minor (precauție

dacă CrCl

15-50 ml/min.)

Chinidină Competiție cu Gp- P +50%
+80% (reducerea

dozei cu 50%)
+50%

Amiodaronă Competiție cu Gp- P +12–60% +53%

Efect minor (precauție

dacă CrCl

15-50 ml/min.)

Dronedaronă Gp -P/CYP3A4
+70–100%

(SUA: 2x75 mg)

+80% (reducerea

dozei cu 50%)

Ketoconazol; 

itraconazol; 

voriconazol; 

posaconazol

Gp- P și PRCM/ CYP3A4
+140-150%

(SUA: 2x75 mg)
+100%

+87-95% (reduceți doza 

cu 50%)
Până la +160%

naproxen Competiție cu Gp P
Nu-s date

+55% Nici un  efect Nu-s date
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Interacțiuni medicamentoase /2

PRCM: proteină de rezistență la cancerul mamar; GI: gastrointestinal; gp P: glicoproteina P
Heidbuchel H et al. Eur Heart J 2013;34:2094–2106; Europace 2013;15:625–651.

Dabigatran Apixaban Edoxaban* Rivaroxaban

Fluconazol Slabă inhibiție a CYP3A4

+42% (dacă se 

administrează 

sistemic)

Ciclosporină; 

tacrolimus
Competiție cu Gp -P Nu-i recomandat +73% +50%

Claritromicină; 

eritromicină

Competiție cu Gp -P și

inhibiție a CYP3A4
+15-20%

+90% (reduceți doza

cu 50%)
+30-50%

Inhibitori 

proteazici ai 

HIV (de 

exemplu, 

ritonavir)

Competiție cu sau inductor 

pentru Gp- P și PRCM; 

inhibiție a CYP3A4

Creștere 
semnificativ

ă
Până la+ 153%

Rifampicină; 

sunătoare; 

carbamazepină; 

fenitoină; 

fenobarbital

Inductori pentru Gp –P

/PRCM și CYP3A4/CYP2J2
-66% -54% -35% Până la -50%

Antacide (H2B; 

IPP; hidroxid de 

Al-Mg)

Absorbție GI -12-30% Niciun efect Niciun efect Niciun efect
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Interacțiuni medicamentoase /3

PRCM: proteină de rezistență la cancerul mamar; GI: gastrointestinal; gp P: glicoproteina P
Heidbuchel H et al. Eur Heart J 2013;34:2094–2106; Europace 2013;15:625–651.

Dabigatran Apixaban Edoxaban* Rivaroxaban

Vârsta ≥ 80 ani
Concentrație 

plasmatică crescută

Vârsta ≥ 75 ani
Concentrație

plasmatică crescută

Greutatea ≤ 60 

kg

Concentrație

plasmatică crescută

Funcția renală
Concentrație

plasmatică crescută
A se vedea tabelul de dozare în cazul patologiei renale

Alți factoi ce 

cresc riscul de 

hemoragie

(în special dacă 

HAS-BLED ≥ 3)

Interacțiuni farmacodinamice (medicamente antitrombocitare; AINS; terapie 

sistemică cu steroizi; alte anticoagulante); hemoragie GI activă sau în antecedente; 

intervenție chirurgicală recentă la nivelul unui organ critic (creier; ochi); 
trombocitopenie (de exemplu, chimioterapie)



Dabigatran 

(Pradaxa®)

 A se înghiți întregi, cu sau fără alimente

 Nu mestecați sau deschideți capsula

 Păstrați în ambalajul original

 A nu se transfera capsula în drugbox

Apixaban 

(Eliquis®)

 A se înghiți întregi, cu sau fără alimente

 Poate fi folosită cutia de medicamente

Rivaroxaban 

(Xarelto®)

 10 mg comprimate poate fi luat cu sau fără 

alimente

 15 mg și comprimat de 20 mg trebuie 

administrat cu alimente

 Poate fi utilizat în dispozitivele de 

administrare a dozei

NOAC –
instructiuni de administrare



NOAC –
Erori de dozaj

▪ Incertitudine  de administrare
▪ Pentru ACON  od: luați un alt comprimat; apoi continuați regimul planificat (în funcție 

de riscul tromboembolic  CHA2DS2-VASc în raport cu riscul hemoragic HAS-BLED), dacă 
riscul hemoragic este foarte ridicat așteptați următoarea doză.

▪ Pentru ACON  bd.: nu luați un alt comprimat; așteptați până la următoarea doză 

▪ Doză omisă
▪ Nu se ia o doză dublă pentru a compensa.

▪ Dacă a trecut < 50% din timpul intervalului de dozare (respectiv, < 6 sau 12 h): 
se ia în continuare.

▪ Dacă a trecut > 50% din timpul intervalului de dozare (respectiv, > 6 sau 12 h): 
se așteaptă următoarea doză. (dacă riscul tromboembolic  este f. ridicat se administrează 
pastila in momentul in care si-a amintit)

▪ Doză dublă- (pacienții cu supradozaj de obicei se spitalizează)

▪ Pentru ACON od.: continuați regimul de dozare normal.

▪ Pentru ACON bd.: se omite următoarea doză (sau se ia, în funcție de profilul de risc).



NOAC –
dirijarea tratamentului 

Cum trecem de la un anticoagulant la 
altul?



NOAC –
schimbarea anticoagulantului 



Cui îi recomandam doze reduse de ACO?

•Dacă riscul hemoragiilor intracraniene sau sistemice este crescut 
(HAS-BLED ↑↑↑, HIC precedenta, leukoaraiosis++, microhemoragii
++)

•În timpul tratamentului simultan cu terapia antiplachetară (dupa 
indicații) sau alte situații cu risc crescut

•În cazul interacțiunilor medicamentoase posibile 

•Insuficiență renală, hepatică

•Malnutriție etc



NOAC – contraindicații

▪ Hipersensibilitate cunoscută la ingredienții NOAC

▪ Copiii sub 18 ani

▪ Femeile însărcinate și care alăptează

▪ Risc hemoragic crescut (antecedente patologice sau intervenții efectuate sau planificate)

▪ Administrarea altor anticoagulante concomitent

▪ Fibrinoliza în ultimele 10 zile

▪ Tulburări de hemostază (patologia Von Willebrand sau deficitul factorilor de coagulare s.a)

▪ Sângerare activă, clinic semnificativă

▪ Boală de ficat (Child-Pugh grad B sau C, sau ALT >2 ori ULN) 

▪ FA valvulară

▪ Insuficienţă renală (o doză redusă poate fi utilizat la pacienți cu IR moderată)

▪ AVC recent

▪ Medicație concomitenta cu interferență
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Monitorizarea indicelor de coagulare-
cui?

1. Heidbuchel H et al. Europace 2013;15:625 –651. 2.Haas S et al. Vasc Health Risk Manag 2014;10:101–114.

▪ Vârstnicii (>75 ani)

▪ Malnutriții (<50 Kg)

▪ Insuficiența renală (<30 ml/min)

▪ Terapie antiplachetară asociată

▪ Interacțiuni medicamentoase (Gp-P/CYP3A4)

▪ Coagulopatii (trombocitopenie)

▪ Lipsa aderenței

▪ Situațiile de urgență
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Monitorizarea indicelor de coagulare-
cum?

1. Heidbuchel H et al. Europace 2013;15:625 –651. 2.Haas S et al. Vasc Health Risk Manag 2014;10:101–114.

Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban

Concentrație
plasmatică maximă

La 2–3 ore după
ingerare

La 2–3 ore după
ingerare

La 2–3 ore după
ingerare

La 2–3 ore după
ingerare

Concentrație
plasmatică minimă

La 12–24 ore după 
ingerare

La 12–24 ore după 
ingerare

La 12–24 ore după 
ingerare

La 16–24 ore după 
ingerare

INR Nu se poate utiliza Nu se poate utiliza Nu se poate utiliza Nu se poate utiliza

PT Nu se poate utiliza Nu există date.
Prelungit: nu există 

asociere cunoscută cu 
riscul de hemoragie

Prelungit: poate indica 
un risc hemoragic 
excesiv, dar este 

necesară calibrarea 
locală

aPTT
La concentrația minimă:
> 2x LSVN sugerează un 
risc hemoragic excesiv

Nu se poate utiliza
Prelungit: nu există 

asociere cunoscută cu 
riscul de hemoragie

Nu se poate utiliza

dTT
La concentrația minimă: 
> 200 ng/ml sau > 65 s; 
risc hemoragic excesiv

Nu se poate utiliza Nu se poate utiliza Nu se poate utiliza

Test cromogen
anti-factor Xa

Nu este cazul

Cantitativ: nu există 
date referitoare la 

valorile de prag pentru 
hemoragie sau 

tromboză

Cantitativ: nu există 
date referitoare la 

valorile de prag pentru 
hemoragie sau 

tromboză

Cantitativ: nu există 
date referitoare la 

valorile de prag pentru 
hemoragie sau 

tromboză
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Reacții adverse altele decât hemoragii

1. Heidbuchel H et al. Europace 2013;15:625 –651. 2.Haas S et al. Vasc Health Risk Manag 2014;10:101–114.

Rivaroxaban

(N=7111)

Warfarin 

(N=7125)

Any Adverse Event

Any Serious Adverse Event

AE leading to study drug discontinuation

82.4

37.3

15.7

82.2

38.2

15.2

Epistaxis

Peripheral edema

Dizziness

Nasopharyngitis

Cardiac failure

Bronchitis

Dyspnea

Diarrhea

10.1

6.1

6.1

5.9

5.6

5.6

5.3

5.3

8.6

6.2

6.3

6.4

5.9

5.9

5.5

5.6

ALT Elevation

>3 x ULN

>5 x ULN

>3 x ULN and T Bili > 2 x ULN

2.9

1.0

0.4

2.9

1.0

0.5



Pacientul complicat – în 
aspectul tratamentului cu 
NOAC 



Insuficiență renală



Pacienți cu patologie renală cronică

Camm AJ, Savelieva I. “R” for “renal” and for “risk”: refining risk 

stratification for stroke in atrial fibrillation. Circulation 2013;127:169–

71.

▪ Boala renală cronică (BRC) sau funcția renală scăzută sporește riscul tromboembolic și 
cel hemoragic

▪ Cercetările recente sugerează că ClCr <60 ml/min  poate fi predicator independent în 
tromboembolism

▪ Există puține date publicate care ghidează ajustarea dozelor de AVK la pacienții cu 
funcție renală scăzută

▪ În general, funcția renală diminuată necesită doze mai mici de warfarină pentru 
obținerea unei valori INR între 2,0 și 3,01

▪ Insuficiența renală moderată (CrCl 30–59 ml/min.) 
a necesitat o doză de warfarină cu 9,5% mai mică

▪ Insuficiența renală severă (CrCl <30 ml/min.) 
a necesitat o doză de warfarină cu 19,1% mai mică

▪ Beneficiul clinic net al anticoagulării cu AVK necesită o evaluare atentă la pacienții cu 
funcție renală scăzută



ACON în disfuncție renală

Camm AJ, Savelieva I. “R” for “renal” and for “risk”: refining risk 

stratification for stroke in atrial fibrillation. Circulation 2013;127:169–

71.

Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban

% of absorbed dose 
renally excreted

80% 27% 50%1 35%

Bio-availability 3-7% 50% 62%2 66% without food
~ 100% with food

% of administered 
dose renally excreted

4% 14% 37% 33%

Approved for CrCl ≥30 ml/min ≥15 ml/min not available ≥15 ml/min

Label dosing 
recommendation

CrCl ≥15 
ml/min, no 
adjustment
(i.e. 150 mg BID) 

Serum creatinine ≥1.5 
ml/dl, no adjustment
(i.e. 5 mg BID)

CrCl ≥ 50 ml/min, 
no adjustment
(i.e. 20 mg QD)



ACON în disfuncție renală-
regim de dozare



ACON în disfuncție renală- Guidelines

Camm AJ, Savelieva I. “R” for “renal” and for “risk”: refining risk 

stratification for stroke in atrial fibrillation. Circulation 2013;127:169–

71.



Evaluarea funcției renale

▪ „Evaluarea funcției renale (prin ClCr) este obligatorie pentru toți pacienții cu ACON

▪ ClCr – metoda Cockcroft-Gault

CrCl = (140 – vârstă) × masa (în kg) × [0.85 dacă femeie]/72 × creatinina serică (în 
mg/dL)

▪ Regimul de evaluare a funcției renale:
▪ Anual- funcției normale (CrCl ≥ 80 ml/min) sau disfuncției ușoare (CrCl 60–79 ml/min)

▪ De 2–3 ori pe an, în cazul pacienților fragili

▪ Dacă ClCr este < 60 ml/min – intervalul reexaminărilor-

Nr. lunilor= ClCr/10
▪ După maladii acute sau acutizări - reevaluați funcția renală suplimentar

Camm AJ et al. Europace 2012;14:1385-1413. Heidbuchel H et al. Europace 2013;15:625-651.



Profilul pacientului 
…impune prudență

▪ Funcția renala necesită a fi evaluată mai frecvent la:

▪ Vârstnici ( peste 75-80 ani)

▪ Fragili - definiți ca ≥ 3 din următoarele criterii:

▪ pierdere ponderala neintenționată, 

▪ epuizare raportata personal de pacient, 

▪ slăbiciune evaluată prin testul de strângere a mâinii, 

▪ viteza joasa a mersului/apraxia mișcării,

▪ activitate fizică scăzută)

▪ sau la cei la care o condiție intercurentă poate afecta funcția renală, deoarece toate NOACs necesită reducerea dozei
în dependență de funcția renală

▪ Un calculator a dezabilității online poate fi accesat pe http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/57



Pacientul complicat 2
Cardiopatie ischemică

▪ ACO în monoterapie se recomandă la pacienții cu FA și CI stabilă (fără SCA și 
intervenții coronare în ultimele 12 luni)

▪ Pacienții cu FA cu risc crescut de AVC, VM, pacienții în primele 3 luni după TEV –
trebuie să continuie ACO în timpul și după PCI

▪ În terapia combinată se recomandă regimul dozelor reduse a ACO pe toată perioada 
terapiei triple

▪ Utilizarea Prasugrelului sau Ticagrelolului ca parte a triplei terapii (cu NOAC) trebuie 
evitată

▪ După SCA fără implantare de stent la pacienții cu FA cu risc crescut de AVC se 
recomandă terapia duală timp de 12 luni



Pacientul complicat 2
SCA cu PCI de urgență 



Pacientul complicat 2
CI  cu PCI electiv



Conduita perioperatorie la pacienții cu terapie 
antitrombotică

▪Este oare necesara stoparea 
administrării NOAC ?



Intervenții chirurgicale–
conduita antitrombotică (Anticoagulante)

▪ Influențată de diferiți factori:

▪ - Farmacocinetica medicamentului

▪ - Funcția renală

▪ - Intervenție chirurgicală electivă sau de urgență

▪ - Riscul de sângerare a procedurii



Intervenții chirurgicale–
risc hemoragic periprocedural

▪ Procedurile care nu necesită întreruperea tratamentului cu anticoagulante:
▪ - dentare
▪ - operatie de cataracta
▪ - Operatii superficiale (biopsie de piele)

▪ Proceduri cu risc de sângerare redusă:
▪ - prostata / biopsii ale vezicii urinare
▪ - Implantare stimulator cardiac

▪ Proceduri cu risc crescut de sângerare:
▪ - operatie majora
▪ - Anestezia epidurală 
▪ - Punctie lombara
▪ - Rezecția transurectală a prostatei
▪ - Biopsie de rinichi



Intervenții chirurgicale–
omiterea ACO

NOAC
(half life)

CrCl
(ml/min)

LOW BLEEDING RISK HIGH BLEEDING RISK

Dabigatran (Pradaxa)

14 (12-18)
18 (13-23) >50

30-50
≥ 24 hrs (skip 2 doses)
≥ 48 hrs (skip 4 doses)

≥ 48 hrs (skip 4 doses)
≥ 96 hrs (skip 8 doses)

Rivaroxaban
(Xarelto)

8 (7-10)
11 (9-13)

>50
30-50

≥ 24 hrs (skip 1 dose)
≥ 24 hrs (skip 1 dose)

≥ 48 hrs (skip 2 doses)
≥ 48 hrs (skip 2 doses)

Apixaban
(Eliquis)

8 (7-10)
11 (9-13)

>50
25-50

≥ 24 hrs (skip 2 doses)
≥ 24 hrs (skip 2 doses)

≥ 48 hrs (skip 4 doses)
≥ 48 hrs (skip 4 doses)



Intervenții chirurgicale–
Risc tromboembolic periprocedural

Proteze 
Valvulare 
Mecanice

Fibrilație 
atrială

TEV

Risc inalt

(>10%)

Orice tip de proteză de valvă
mitrală

Proteză de valvă aortică mai
veche

AVC recent sau AIT (în decurs
de 6 luni)

CHADS 5-6

AVC recent sau AIT (în
decurs de 3 luni)

Boala valvulară reumatică

TEV recent (în decurs
de 3 luni)

Trombofilie severă

Risc

Moderat
(5-10%)

Proteză de valvă aortică biliară 
+ ≥1 factor de risc suplimentar 
(CHADS)

CHADS 3-4 TEV în decurs de 3-12 
luni

Trombofilie neseveră

Risc redus

(<5%)

Proteză de valvă aortică biliară
fără factori de risc suplimentari
sau fibrilație atrială

CHADS 0-2 fără AIT sau
accident vascular cerebral 
anterior

TEV unic > 12 luni și
fără alți factori de risc



Manipulații endoscopice la pacienții cu terapie 
antitrombotică

▪Este oare necesara stoparea 
administrării NOAC ?



Manipulații endoscopice –
conduita antitrombotică

Pentru toate procedurile endoscopice se recomandă continuarea
ASA, cu exceptia:

▪ disecției submucoase endoscopice,

▪ rezecția endoscopică a mucoasei colonului peste 2 cm,
ampulectomie,

▪ rezecția mucoasei gastrice.

Rsc hemoragic 
periprocedural
(manipulații 
endoscopice)

Risc protrombotic
periprocedural
(patologia 
cardiovasculară)

European societyof gastrointestinal endoscopy (ESGE)guidelines



Manipulații endoscopice –
conduita antitrombotică (P2Y12 recept. antag)



Manipulații endoscopice –
conduita antitrombotică (Anticoagulante)



Manipulații endoscopice –
conduita antitrombotică (Anticoagulante)



Manipulații stomatologice la pacienții cu 
terapie antitrombotică

▪Este oare necesara stoparea 
administrării NOAC ?



Manipulații stomatologice –
conduita antitrombotică (Anticoagulante)

▪ Extragerea dentara simplă, chirurgie localizată periodontală, 
apicectomie, biopsie incizională, excizia localizată a mucoasei 
lezate – nu necesită stoparea ACO (risc similar cu W cu INR sub 
3)

▪ Efectuarea interventiei cât mai târziu posibil de la ingestia ultimei 
doze (momentul celei mai joase concentrații)

▪ Măsurile hemostazei locale (suturare, burete spongios, ac. 
tanexamic) pot fi de ajutor

▪ Profilul pacientului trebuie luat in considerație



Manipulații stomatologice –
conduita antitrombotică (Anticoagulante)

▪ În cazul intervențiilor cu risc hemoragic major 
(chirurgie maxilofacială)- ACO se omit pe 24h (mai mult 
in IR)

▪ Reinitierea tratamentului după 24-48 h de hemostază 
asigurată.

▪ Medicația postoperatorie: atent AINS (de preferat 
paracetamol, de evitat analgetice opioide), de evitat 
claritromicina, eritromicina, ketoconazolul



Este oare warfarina depășită de către ACON?



Warfarina este încă medicamentul de elecție !

▪ Valve mecanice

▪ Valvulopatii reumatice

▪ Stabilitate îndelungată (TTR ≥ 65 )

▪ Pacienți cu IR sau risc de dezvoltare a insuficienței renale

▪ Complianță compromisă pentru ACON

▪ Pacienți cu istoric de HGI

▪ Pacienți care iau medicamente cu interacțiuni importante cu ACON

▪ Prevenirea si tratamentul embolismului cardiogen (IM, miocardite, 
cardiomiopatii) 

▪ HTP

▪ Trombofilii cu risc inalt



Pacienții carora nu sunt indicate ACOD

Caracteristicele Preparatul de elecție Comentarii

TVP sau EP masivă HNF Nu au fost incluși în studii cu alte 

AC

Risc hemoragic înalt HNF Posibilitatea de titrare a dozei, 

întreruperea rapidă și prezența 

antidotului

Sdidrom antifosfolipidic warfarină Insuficiența studiilor cu alte AC

Sarcină HGMM Warfarina si ACOD trec bariera

placentară

Cancer activ HGMM ACON doar în unele situații

Stenoză mitrală moderată sau 

proteză mecanică

warfarină Ineficiența ACOD



Tromboptofilaxia 
la pacientul 
ambulator
cu COVID19

ASIMPTOMATICI ȘI FORME USOAE



Când riscul de TEV crește în COVID-19?





DOAC ÎN COVID-19

▪ Care e rolul ACOD în complicațiie 
trombotice in COVID-19? 

▪ Când administrăm (la ce etapă)? 

▪ În ce doză? 

▪ Care e categoria de pacienți?

▪ Ce facem cu ACOD administrate 
anterior? 

▪ La ce atragem atenția? 



Imunotromboza ....rolul ei? Benefic sau dauna 



Mecanismele de reducere a coagulopației în COVD prin HMMM



C.2.9.1 Tratamentul pacienților cu COVID-19 în condiții de ambulator (la domiciliu)

▪ Se încurajează mobilizare activă și hidratare adecvată.

▪ Terapia anticoagulantă sau antiplachetară NU trebuie utilizată pentru a preveni tromboza la pacienții cu forme usoare sau 
asimptomatice cu excepția recomandărilor în vigoare de conduită a pacienților fără COVID-19 (AIII). Anicoagulantele în COVID-19 fiind 
administrate pentru profilaxia TEV!!!

▪ Pacienții cu COVID-19 tratați la domiciliu, cu eveniment tromboembolic suspect sau confirmat, obligator se spitalizează. 

▪ Pacienții ambulatori cu COVID-19, cărora li se administrează warfarinum, dar care fiind în izolare, sunt incapabili să monitorizeze raportul 
internațional normalizat (INR), pot fi candidați pentru trecerea la terapia anticoagulantă orală directă (Rivaroxabanum, Apixabanum, 
Dabigatranum etc.).

▪ Pacienții care primesc warfarinum din motivul implantării de valvă cardiacă mecanică sau a unui dispozitiv de asistare ventriculară, 
pacienții cu fibrilație atrială valvulară sau sindrom antifosfolipidic, sau care alăptează trebuie să continue tratamentul cu warfarinum 
(AIII).

▪ Ori de câte ori se utilizează terapie anticoagulantă sau antiplachetară, trebuie luate în considerare potențialele interacțiuni 
medicamentoase cu alte medicamente concomitente (AIII), inclusiv interacțiunile între anticoagulante si anteplachetare (https://covid19-
druginteractions.org/).

▪ Pacienților care administrează medicație anticoagulantă se recomandă de evitat administrarea intramusculară a 
medicamentelor!!!

https://covid19-druginteractions.org/


Tromboprofilaxia 
de durata

PACIENT DUPĂ COVID-19



Rate înalte a Trombozelor și deceselor dupa externarea 
pacienților cu COVID-19



Risc TEV vs Risc Hemoragic



MICHELLE Trial: trombopofilaxia după externare a pacienților 
cu COVID-19: eficacitatea primra și siguranța



PROFILAXIA DE DURATĂ a TEV la pacienții spitalizați cu COVID-19:

 Fie HMMM, fie un ACOD (de exemplu, Rivaroxabanum) pot fi utilizate pentru tromboprofilaxie de durată
prelungită (Anexa 7, Tabelul 1)

 Continuarea anticoagulării pentru profilaxia extinsă a TEV după externare din spital poate fi luată în
considerare la pacienții cu risc scăzut de sângerare și cu risc crescut de TEV, conform protocoalelor pentru
pacienții fără COVID-19 (vezi detalii despre definirea pacienților cu risc crescut: Scor de risc IMPROVE VTE
≥4 sau Scorul de risc IMPROVE VTE modificat ≥2 și nivelul dimerului D> de 2 ori fată de limita superioară a
normei.) (BI) (Anexa 8).

 Durata tromboprofilaxiei post-externare poate fi de cel puțin 14 zile și până la 30 de zile.

 Orice decizie de utilizare a profilaxiei TEV post-externare pentru pacienții cu COVID-19 ar trebui să includă
luarea în considerare a factorilor de risc individuali ai pacientului pentru TEV, inclusiv mobilitate redusă, riscuri
de sângerare și fezabilitate. Participarea la studiile clinice este încurajată.

▪ NOTĂ: A se lua în considerație contraindicațiile pentru administrarea anticoagulantelor conform Anexei 
10!!!







Algoritmul conduitei pacientului care 
administreaza AVK în perioada COVID-19



Percepția pacientului utilizator de 
anticoagulante

▪ Toate evenimentele hemoragice sunt provocate 
de medici

▪ Evenimentele tromboembolice sunt determinate 
de soartă

▪ Prevenirea nu este adecvat recunoscută

▪ Nimeni din noi nu a primit scrisoare de 
mulțumire pentru un AVC care nu a avut loc!



VĂ MULȚUMESC 
PENTRU ATENȚIE !

ÎNTREBĂRI ȘI DISCUȚII 

www. sth.md


