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ПРЕПОРЪКИ НА КОМИТЕТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО ДРУЖЕСТВО ПО 

ТРОМБОЗА И ХЕМОСТАЗА – ГРУПА ПО КОНТРОЛ НА АК

Първият вид са полуколичествени анализи в 
случай на спешност или неотложни клинични 
ситуации. Резултатът от този вид лабораторен тест 
следва да се разглежда като супра-, терапевтична 
или субтерапевтична антикоагулация.
Вторият тип тест е този, който дава количествени 
резултати, за да се определи нивото на 
мидикамента

Baglin T, Hillarp A, Tripodi A, Elalamy I, Buller H, Ageno W. Measuring oral direct inhibitors of thrombin and factor 
Xa: a recommendation from the Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization 
Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. J Thromb Haemost 2013; 11: 756–60.

ДВА ВИДА КОАГУЛАЦИОННИ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ОРАЛНИТЕ ДИРЕКТНИ ИНХИБИТОРИ:



Вземане на кръвната проба

 Лабораторните измервания зависят от 
времето когато е приета последната доза 
от медикамента

 Пикова стойност ~ 2 часа след приема
 Най-ниска плазмена концентрация около 10 

– 16 часа след последен прием
 Очакван полуживот
 Потенциални фактори, които влияят върху 

фармакокинетиката

10 май 2015 София



Оценка на антикоагулантна 
активност на дабигатран

• Съществува близка корелация между плазмените 
концентрации на дабигатран и ефектът върху 
коагулационните тестове или степента на АК

• Достъпни коагулационни тестове : dTT, TT, aPTT, ECT

Pradaxa®: EU SmPC, Budapest 2014; van Ryn et al. Am J Med 2012;125:417–20

Не използвайте INR
• РТ не е достатъчно чувствителен към повишаване на 

дозата, не е валидирано за връзка с кървене
• Point-of-care устройства показват завишени стойности 



APTT



Тромбиново време
Добра линейна 

зависимост - плазмена 
концентрация спрямо 
удълженото време на 
съсирване

Добро съответствие

ТТ е свръхчувствителено 
(~ 10-20 х контр.) към 

терапевтичните нива на 
дабигатран в RE-LY и 
надхвърля границите на 
линейност 



DTT -  Разредено тромбиново време 

 1 част цитратна плазма 
се разрежда с 3 части 
сборна нормална 
плазма. 

 100 μL от тази разредена 
плазма се смесва с 100 
μL STA thrombin, 
съдържащ  1.5 NIH 
човешки а-thrombin/ml.

 Терапевтични граници: 
50–90 sec (отговарящи 
на 70 – 190 ng/mL  
дабигатран)

 Извършва се 24ч/дневно

РФ: 50–90 sec 
(70.2 -195.1 ng/mL) 

STA Thrombin Diagnostica

Разреденото тромбиново време може да бъде приложено 
за мониториране АК ефект, но изисква стандартизиране !!
Разреденото тромбиново време може да бъде приложено 
за мониториране АК ефект, но изисква стандартизиране !!

Plasma-Diluted Thrombin Time to Measure Dabigatran 
Concentrations During Dabigatran Etexilate Therapy.
Scott T. Avecilla, Chris Ferrell, Wayne L. Chandler, 
Morayma Reyes. 2012
From Laboratory Medicine, University of Washington, Seattle;
Professional Education, New York Blood Center, New York, NY
Department of Pathology and Laboratory Medicine, The 
Methodist Hospital, Houston, TX.



МОДИФИЦИРАНО ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ С ДИЛУЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ НА PRADAXA 

И. Паскалева, Е. Дончева, Д. Динева, В. Байчева

50–90 sec (70.2 до 195.1 ng/mL), S. Avecilla et al.

Паскалева и сътр. 45 sec (70 ng/ml) 2 х 150 mg
(40 s ± 14) 2 x 110 mg

150mg BID
Ctrough, 10–16 часа 
след поглъщане

91 (61–143)

110 mg BID 65 (43–102)

Терапевтични граници: 50–90 sec (отговарящи 
на 70 – 190 ng/mL Dabigatran), Peace Health Lab.



Hemoclot/Technoclot измерване: 
базирано на разредено тромбиново време

 Hemoclot/Technoclot - тест 
за  бърза оценка на АК 
активност на дабигатран.

 Измерва 
фармакодинамичния  
ефект на дабигатран

 Включва разр. на пробата с 0.9% 
NaCL и добавяне на константно 
количество високо пречистен 
човешки а-тромбин за 
иницииране на 
антикоагулацията.  

 Този стандартизиран метод 
позволява оценка 
концентрацията на 
дабигатран спрямо 
коагулационното време в 
граници 47 – 943 ng/ml 

КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ С КАЛИБРАТОРИ ЗА ДАБИГАТРАН



Количествен тест: разредено тромбиново време 
(dTT)

Калибрираното dTT (напр. HEMOCLOT®) може да бъде използван за определяне 
на плазменото ниво на dabigatran  

Това измерване се извършва в края на дозовия интервал– т. е. 10–16 ч 
след предходната доза

Стойности на dTT ≥65 sec ( >200 ng/mL) се асоциират с повишен риск от кървене

Очаквани плазмени нива на dabigatran след прием на обичайните дози:

10

Дозировка 
и схема

Средно (25ти–75ти персантил) 
steady-state (равновесно състояние) на плазмената концентрация 

на dabigatran, ng/mL
Най-висока стойност

 (Cmax, около 2 часа след 
поглъщане)

Най-ниска стойност

 (Ctrough, 10–16 часа след 
поглъщане)

150mg BID 175 (117–275) 91 (61–143)

110 mg BID 126 (85–200) 65 (43–102)

RE-LY (2 х 150 mg) дабигатран
Пикова плазмена концентрация ~ 270 ng/ml

Heidbuchel H et al. Europace 2013;15:625–51,  HEMOCLOT® Thrombin Inhibitor Assay (HYPHEN BioMed, France)



HemosIL Direct Thrombin Inhibitor тестове



Измерване антикоагулантно действие 
при прием на 2 х 150 mg/дн дабигатран 

Тест Увеличен риск от кървене Очаквани стойности на 
пикова концентрация 

(2 ч след дозата)
АРТТ > 80 s на 12 час

(2–3 x изходна стойност)
> 2–3 x изходна стойност

Hemoclot ® > 65 s на 12-ти час -

Разредено ТТ > 100 s на 12-ти час

INR - -

ECT 3-4 х изходни стойности 3 х изходни стойности

Huisman M.V., Lip G.Y.H., Diener H-C., Brueckmann M., van Ryn J.,Clemens A. Thromb Haemost 2012; 107: 838–847



Оценка на коагулационната активност

Не изследвайте INR
Изследвайте aPTT и/или dTT ( HEMOCLOT®) на всеки 3 часа
Използвайте резултатите от тестовете, за да определяте 
подхода си в терапията

aPTT отнощение >2 -3 x горна 
граница ( удължаване на aPTT 
~80 sec.), може да подсказва 
повишен риск от кървене

При пациенти, приемащи 2 х 150 mg 
най-ниската серумна концентрация 

(определена 10–16  часа след 
последния прием): 

HEMOCLOT® TT стойност >60 sec. 
(>200 ng/mL dabigatran плазмена 
концентрация) се асоциира с по-
висок риск от кървене

EU SmPC, 2014 



Препоръчвани полуколичествени тестове: 

van Ryn J et al. Thromb Haemost 2010;103:1116–27, Baglin et al.  J Thromb Haemost 2013; 11: 756–60

– НОРМАЛНО ECT = ЛИПСВА ФАРМАКОЛОГИЧНО ЗНАЧИМА АК 
• 3−4 ПЪТИ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДИ ПРИЕМ  → ВИСОК РИСК ОТ КЪРВЕНЕ

– НОРМАЛНО TT = ЛИПСВА КЛИНИЧНО ЗНАЧИМА АК АКТИВНОСТ 

– И ПРИ ДВАТА ТЕСТА ЛИПСВА СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕЖДУ ЛАБОРАТОРИИТЕ

ECT

TT

aPTT

– НОРМАЛНО APTT = ЛИПСВА ФАРМАКОЛОГИЧНО ЗНАЧИМА АК 
• ~2–3 ПЪТИ УДЪЛЖАВАНЕ ПРЕДИ ПРИЕМ  → ВИСОК РИСК ОТ КЪРВЕНЕ
• ~1.5-ПЪТИ УДЪЛЖАВАНЕ СЕ ОЧАКВА ПРЕДИ СЛЕДВАЩ ПРИЕМ 150 MG 

BID

– МОЖЕ ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕНО ПРИ НАЛИЧИЕ НА ХЕПАРИН ИЛИ НЕГОВИ 
ДЕРИВАТИ 



Обратимост на действие на дабигатран

При слабо кървене е достатъчно 
преустановяване на приема.
Изследване на CrCL няколко дни преди 
планова хирургия
ТТ трябва да бъде измерено 6-12 часа преди 
операцията – референтни граници !
Мониторинг на обратимостта на АК ефект 
на дабигатрана може да бъде извършвана 
чрез измерване на ТТ.  



Клиничен случай

70-годишен мъж, 
Черепно-мозъчна травма     Травматичен субарахноидален 
кръвоизлив на фона на терапия със Синтром
Провежда 3-месечно лечение с НМХ
T – 70 кг; CrCl 60 ml/min
Започната терапия с Pradaxa 2x110 mg     DTT 80 sec                          
                                    

                                      Pradaxa 1x150 mg      DTT 59; 47; 44; 35 sec
                                      Pradaxa 2x110 mg      DTT 60 sec

Коморбидност Терапия

Данни за ППМ, 
имплантиран ПМ

Lanitop
Isoptine
Furanthril
Nootropil
Milurit
Teotard



Клиничен случай №2
55-годишен мъж, 
Състояние след ОМИ; PCI/1xDES LAD – септември 2012; ППМ 
T – 116 кг; CrCl 120 ml/min

Коморбидност Терапия

ЗД тип 2
АХ
Хроничен гастрит

Concor 
Preductal
Valtensin
Insulin
Furanthril
Lipanthyl

Дата: ADP-тест
Clopidogrel

75 mg

DTT-тест
Pradaxa

2x150 mg
18.01.2013 25 AU (1 tabl) 37 sec

10.04.2013 5 AU (1/2 tabl) 42 sec

28.06.2013 8 AU (1/2 tabl) 43 sec

22.08.2013 8 AU (1/2 tabl) 42 sec



Мониториране на Rivaroxaban

PT – удължава се по концентрационно зависим 
механизъм, добра линейност и дозов отговор
– Различна чувствителност на търговските тромбопластини 

към директните Ха инхибитори 
– когато INR е калибриран за Ривароксабан (INR-rivar) се 

осигурява съпоставимост на РТ (ISI rivaroxaban)

aPTT - по-слабо чувствително към високи дози, 
резултатите зависят от реактивите, преди следващ 
прием не е значимо удължено
TT - не се повлиява от директните Ха инхибитори

Анти-FХа активност: най-добър избор, големи 
различия между реактивите, трудна стандартизация



Протромбиновото време корелира силно с 
плазмената концентрация на Rivaroxaban



Специфично INR за Rivaroxaban
КОГАТО INR Е КАЛИБРИРАН ЗА РИВАРОКСАБАН СЕ ОСИГУРЯВА 
СЪПОСТАВИМОСТ НА PT

Определя се ISI rivaroxaban, базиран на измерване с палзми с 
покачващи се концентрации на ривароксабан. Превръщане на  PT отн 
в INR, калибрирано за ривароксабан INR-rivaroxaban.

Neoplastin (ISI 1.75) 0.42; 
Neoplastin Plus (ISI 1.17) 0.30; 
Innovin (ISI 0.93) 0.70; 
Thromborel S (ISI 1.07) 0.50; 
Recombiplastin (ISI 1.00) 0.30; 

Samama et al.2010; Hilarp et al.2011





Количествено определяне на анти-FXa чрез 
колориметрични тестове  STA - Liquid Anti-Xa, Stago

Базиран на компетитивно 
инхибиране
–  Хидролиза на субстрата 

от ф-р Xa
–  Инхибиране на ф-р Ха от 

rivaroxaban

[ ] ng/mL DO/min

•Резултати в ng/mL

•Интерфериращи 
субстанции 
(UFH , LMWH)



24-ри лаборатории измерват контролни плазми с 20, 199 и 662 ng/ml rivaroxabane с локални 
реактиви или със стандартен реактив на STA Rotachrome



Важни съображения при измерване 
антикоагулантното действие на НОАК

Тясна корелация между плазмената концентрация на дабигатран и степента на 
антикоагулантния ефект

Важно е да се знае точно кога е приет НОАК по отношение на момента на вземане 
на кръвна проба

– Максимален ефект при максимална плазмена концентрация (около 3 часа 
след приема)

Чрез aPTT се прави качествената оценка на дабигатран

Чрез PT се прави качествена оценка на ривароксабан

Heidbuchel H et al. Europace 2013;15:625–51
Pradaxa® EU SmPC, 2014; van Ryn et al. Am J Med 2012;125:417–20

Не използвайте INR 
Не е достатъчно чувствителен 

Отчитат се фалшиво повишени стойности

Чрез PT не може да се направи качествена оценка на  апиксабан. 
Коагулационният статус на пациенти, приемащи апиксабан, 
може да се оцени единствено чрез тест анти-FXa



Измерване на антикоагулантното действие на НОАК

Heidbuchel H et al. Europace 2013;15:625–51 



 Измерване на антикоагулантното действие

Рутинно наблюдение на коагулацията не се 
изисква, но може да е необходима количествена 
оценка на експозицията на лекарството при 
спешни случаи: 
– Сериозно кървене и тромботични събития на 

фона на АК терапия, оценка  на супра/ 
субтерапевтична антикоагулация

– Спешна операция
– За подобрение на отношението полза/риск при 

определени случаи, избор на подходяща доза:
- бъбречна или чернодробна недостатъчност
- възможно лекарствено взаимодействие
- съмнение за предозиране
- телесно тегло ≤ 50 kg или ≥ 120 kg



Проблеми, които следва да бъдат решени, за да 
се получи безопасна антикоагулация с НОАК

Нови перорални антикоагуланти са въведени, за да се 
подобри антикоагулантна терапия в света, но безопасното 
изпълнението може да изисква допълнителни мерки.

Терапевтичните диапазони на всеки НОАК трябва да станат 
достъпни въз основа на концентрациите и / или доза-
отговор ефекти на лабораторите тестове. Това ще осигури 
оптимизиране на необходимата доза при отделните 
пациенти, повече, отколкото от сегашните алгоритми.
Приемане на мерки за предотвратяване на непридържане на 
пациентите към редовен прием на медикаментите.

Наличието на подходящ лабораторен тест на базата на 24-
часова готовност за изследване, е една от предпазните 
мерки, която болниците трябва да предприемат, за да бъдат 
подготвени за ежедневна работа с НОАК.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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Нивата на дабигатран са 
зависими от:

бъбречна функция,
възраст, 
тегло, 
женски пол 
прием на аспирин или 

клопидогрел

ОЦЕНКА НА РИСКОВИ ФАКТОРИ И 
ПЛАЗМЕНИ НИВА  НА ДАБИГАТРАН



ВРЪЗКА НА ПЛАЗМЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
ДАБИГАТРАН И КЛИНИЧНИ СЪБИТИЯ

DE 150 mg 41% vs DE 110 mg

Reilly et al., JACC  2014;63:321-8

55%



Моделът на рискови фактори за ICI/SE 
включва (c-statistic 0.657) :

 възраст (p < 0.0001), 
прекаран ICI/TIA (p < 0.0001), 
плазмени конц (p < 0.045), 
диабет (p < 0.167).

 удвоена честота на кървене 
при 210 ng/ml vs 88 ng/ml

 увеличен риск с 50% от 
исхемичен инсулт/ТЕ при 
нива 28 ng/ml vs 59 ng/ml.

ВЪЗМОЖНИ КЛИНИЧНИ СЪБИТИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ 
ПЛАЗМЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ДАБИГАТРАН
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