
Съображения за употребата на ДТИ Dabigatran – ефикасност, 
безопасност и открити въпроси 



Какво имахме на полето на пероралната 
антикоагулация над 50 години
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Какво се случи през последните 
години
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………. и настъпи време за 
оценка………..
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Големия въпрос
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Предсърдното мъждене (ПМ) значително увеличава риска 
от мозъчен инсулт

• ПМ се асоциира с протромботични състояния1
– ~5 пъти увеличаване на риска от мозъчен инсулт2

• Всяка година 3 милиона души в света страдат от мозъчен инсулт 
свързан с ПМ 2-4  

• Инсулта, свързан с ПМ показва тенденция да бъде особено тежък и 
инвалидизиращ, като в рамките на първата година смъртността е 
~50%4,5

– При кардиогенния мозъчен инсулт смъртността на 30ия ден е 
25%4

1. Watson T, et al. Lancet  2009;373:155-166. 2. Wolf PA, et al. Stroke 1991;22:983-988. 
3. Atlas of Heart Disease and Stroke, World Health Organization, September 2004. Viewed at 
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf. 
4. Lin HJ, et al. Stroke 1996;27:1760-1764. 5. Marini C, et al. Stroke 2005;36:1115-1119. 



1. Dulli DA, et al. Neuroepidemiology 2003;22:118-123. 2. Lin HJ, et al. Stroke 1996;27:1760-1764.

ИНСУЛТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПМ ПОКАЗВАТ ПО-ГОЛЯМА 
ИНВАЛИДИЗАЦИЯ И СА С ПО-ВИСОКА СМЪРТНОСТ
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Над 9 от всеки 10 инсулта свързани с ПМ са 
исхемични

• Based on data collected in the Danish National Indicator Project for 39 484 patients 
hospitalized for stroke 
(80% of all stroke admissions in Denmark) including 6294 patients with AF); OAC 
use not recorded  

•  

• Andersen KK et al. Stroke 2009;40:2068–72

Видове инсулт при пациенти с ПМ

Исхемичен
92%

(n=5810)

Хеморагичен
8%

(n=484)



ВЧК е най-плашещото усложнение в 
традиционната антитромботична терапия

• ВЧК може да бъде животозастрашаващо1

• Традиционните антитромботици могат да 
повишат риска от ВЧК*:1

– Употребата на АСК  увеличава риска до 
40%

– Употребата на Warfarin удвоява риска
(INR 2.0–3.0; процентно 0.3–0.6%/yr)

– Употребата на Warfarin също така 
увеличава тежестта на  ВЧК2

• *Compared with placebo
ASA = acetylsalicylic acid; ICH = intracranial haemorrhage; INR = international normalized ratio
1. Hart RG et al. Stroke 2005;36:1588–93; 2. Fang MC et al. Stroke 2012;43:1795–9
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АСК не се препоръчва вече за превенция на инсулт при ПМ!
(Освен при отказ на пациента да приема какъвто и да е OAК (независимо дали е VKA или НОАК), трябва да се 

обсъди комбинирана антитромбоцитна терапия с ASA 75–100 мг + Сlopidogrel 75 мг дн. (при нисък риск от кървене) 
или (с по-малък ефект): ASA 75–325 мг дн.)



Оценка на риска от кървене 
Препоръки за поведение при предсърдно мъждене
Европейско кардиологично дружество (ESC) актуализация 2012

Литература: Pisters R et al. Chest. 2010;138:1093–100; ESC guidelines: Camm J et al. Eur Heart J 2010;31:2369–429; www.escardio.org/guidelines

HAS-BLED score трябва да се използва за изчисление на 
оценка на риска от кървене, като стойност ≥ 3 означава 
"висок риск“.
Необходима е предпазливост както и периодичен преглед, 
след започване на антитромботично лечение, независимо 
дали с OAК1 или антиагрегантна терапия

Използването HAS-BLED score трябва да се използва за 
идентифициране на променливите рискове от кървене, 
които трябва да бъдат разгледани, но не трябва да се 
използва само по себе си да се изключат пациенти от 
терапия OAК

Риск от голямо кървене с антиагрегантно лечение 
(комбинирана терапия с AСК 2-клопидогрел , особено в 
напреднала възраст и при монотерапия с AСК) следва да 
се разглежда като сходно с това при OAК

1. ОАК-Орален антикоагулант. АСК-Ацетилсалицилова киселина

Стойност ≥ 3 –висок риск

Преди да предпишете PRADAXA, моля прочетете кратката характеристика на лекарствения продукт:
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20120830124193/anx_124193_bg.pdf
Лекарствен продукт по лекарско предписание. Pradaxa® КХП 30.08.2012.

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20120830124193/anx_124193_bg.pdf


Дабигатран етексилат 
150 mg два пъти дневно

 
N=6,000 (планувани)

Предсърдно Мъждене с ≥ 1 рисков фактор

Липса на контраиндикации

RE-LY® – дизайн на проучването

Първична цел: да се установи еквивалентност на дабигатран етексилат 
спрямо варфарин 
Проследяване = средно 2 години (най-малко  = 1 година, максимум = 3 години)

Варфарин
1 mg, 3 mg, 5 mg

 (INR 2.03.0) 

N=6,000 (планувани)

Дабигатран етексилат 
110 mg два пъти дневно

N=6,000 (планувани)

INR = International normalized ratio.
Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009; 361:1139-1151. Ezekowitz MD, et al. Am Heart J 2009;157:805-810.

R
N=18 113, 44 държави, 951 
центъра, вкл. България



Дабигатран 2 х 150 mg

1 Conolly S et al. NEJM 2009;361:1139-1151, 
NEJM 2010; 363:1875-1872 
2.Dabigatran etexilate 110 mg /150 mg Summary 
of Product Characteristics
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ЕДИНСТВЕНИЯТ  НОВ АНТИКОАГУЛАНT



Дабигатран 2 х 150 mg

14
1 Conolly S et al. NEJM 2009;361:1139-1151, NEJM 2010; 363:1875-1872 
2.Dabigatran etexilate 110 mg /150 mg Summary of Product Characteristics



            Вид ПМ поданализ: Инсулт/СЕ 
 Dabigatran 2 х 150 mg спрямо warfarin

D150 = dabigatran 2x150 mg BID; HR = hazard ratio 
(рисков коефициент)
Flaker G et al. J Am Coll Cardiol. 2012;59:854–5

Вид ПМ 

D150 Warfarin D150 спрямо 
warfarin

Годишна 
честота(%)

Рисков 
коефициент 

(95% CI)

Пароксизмално 1.09 1.77 0.61 
(0.42–0.90)

Персистиращо 1.14 1.80 0.64 
(0.43–0.93)

Постоянно 1.11 1.58 0.70 
(0.48–1.01)

RE-LY® Общо 1.11 1.71 0.65 
(0.52–0.81)

Interaction 
P=0.8835

1
Hazard ratio

100.1



Редукция на инсулт/СЕ:
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Aspirin Clopidogrel + ASAWarfarin Dabigatran 150

Reference: Granger et al. 2012; 
CIRCULATION; 125: 159-164

META-ANALYSIS      ACTIVE-A               ACTIVE-W                  RELY
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RE-LY®: кървене

Characteristic

Dabigatran
110 mg 

BID
(n=6015)

Dabigatran
150 mg 

BID
(n=6076)

Warfarin
(n=6022)

P value
D 110 mg 

vs W

P value
D 150 mg 

vs W

Major bleeding 2.87 3.32 3.57 0.003 0.31

– Life-
threatening 1.24 1.49 1.85 <0.001 0.03

– Non-life 
threatening 1.83 2.06 1.92 0.65 0.39

–
Gastrointestinal 1.15 1.56 1.07 0.52 0.001

Intracranial bleeding 0.23 0.32 0.76 <0.001 <0.001

Data represent %/year
D = dabigatran; W = warfarin; Intention-to-treat 
population
Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010;363:1875–6
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14ти март 2013 в NEJM “Dabigatran и 
постмаркетингови съобщения за кървене” 

• “Случаите на кървене, свързани с използването на дабигатран не 
изглежда да са по-чести от тези, които са свързани с варфарин" и че 
"дабигатран осигурява важна полза за здравето, когато се използва по 
предназначение".

• Също така се затвърждават  клиничните ползи, показани в RE-LY, 
където дабигатран "е довел до по-нисък процент както на тромботични, 
така и на хеморагични инсулти, спрямо варфарин", т.е. 
превъзходството на дабигатран, което  "доведе до одобрението му от  
FDA "

• “През периода от октомври 2010 г. до 31 декември, 2011, ГИК и ВЧК, 
свързани с нова употреба на дабигатран са оценени от FDA Mini-
Sentinel в база данни, където не се демонстрира  по-висока, честота 
спрямо свързаните с варфарин”

6/27/13 18
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Засега само RE-LY® дава информация за комбиниране 
на 
нов антикоагулант (Дабигатран) с 
антиагреганти (АСК и/или Клопидогрел)

Инсулт / СЕ
Всички инсулти
Исхемичен Инсулт
Сърдечно съдова смърт

Голямо кървене
Малко кървене
Общо кървене
Вътречерепно кървене
Извънчерепно кървене

В полза на дабигатран В полза на варфарин В полза на дабигатран В полза на варфарин

Без Антиагреганти
С антиагреганти

•Комбинирането на антиагреганти и антикоагулант увеличава значително риска от голямо 
кървене, независимо от избора на антикоагуланта 

•Относителното увеличаване на риска е сходно и при трите терапевтични възможности, но 
абсолютният риск от кървене е най-нисък при Dabigatran 2 x 110 mg, което би могло да бъде 
добър избор за пациенти с ПМ, при които се налага и антиагрегантна Th

Dans AL, Connolly SJ, Wallentin L, Yang S, Nakamya J, Brueckmann M et al. Circulation doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.115386 



Едновременна терапия с антиагреганти 
подгрупов анализ: изводи

• В RE-LY®, едновременното прилагане на антиагреганти не променя 
ефикасността и безопасността на  

– Dabigatran 150 mg два пъти дневно

• Превъзходство спрямо warfarin за профилактика на инсулт и 
системен емболизъм 

• Сравним с warfarin по отношение на риска от голямо кървене 

– Dabigatran 110 mg два пъти дневно

• Еквивалентен на warfarin за профилактика на инсулт и системен 
емболизъм 

• Превъзходство спрямо warfarin за намаление на риска от голямо 
кървене 

• Едновременното прилагане на антиагреганти повишава риска от голямо 
кървене 1.6-пъти във всички терапевтични групи 

– Абсолютният риск е най-нисък в групата dabigatran 110 mg
Dans AL et al. Presented at ESC 2011; Session 709009 – 709010; e-slides available at: 
http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=48&fp=1161 (accessed Sept 2011)
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http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=48&fp=1161


Нетни клинични ползи при лечението с 
дабигатран във времето

• Dаbigatran 150 mg BID сигнификантно превъзхожда варфарин по 
отношение на нетните клинични ползи*

– Няма други сигнификантни различия между групите

• *Composite of stroke, MI, cardiovascular death, pulmonary embolism, SEE, or 
major bleeding

• CABG = coronary artery bypass surgery; BID = twice daily; MI = myocardial 
infarction; PCI = percutaneous coronary intervention; UA = unstable angina; SEE = 
systemic embolism
Hohnloser SH et al. Circulation doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.055970

• Disclaimer: Dabigatran etexilate is now approved for 
clinical use in stroke prevention in atrial fibrillation in 
certain countries. Please check local prescribing 
information for further details 

Years of follow-up
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Субанализ на случаите с миокардна 
исхемия

• Няма сигнификантно увеличение на случаите с МИ при 
дабигатран спрямо варфарин

– Няма сигнификантно повишение на случаите с миокардна 
исхемия

• Ползите от лечението с дабигатран са независими от основния 
рисков профил на пациента за развитие на МИ 

• Дабигатран се свързва  с по-благоприятни нетни клинични ползи 
спрямо варфарин

– По-изразени за дабигатран 150 mg BID

• *Composite of stroke, MI, cardiovascular death, pulmonary embolism, SEE, or 
major bleeding 
MI = myocardial infarction
Hohnloser SH et al. Circulation doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.055970

• Disclaimer: Dabigatran etexilate is now approved for 
clinical use in stroke prevention in atrial fibrillation in 
certain countries. Please check local prescribing 
information for further details 
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RELY-ABLE®: удължен RE-LY®
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ПМ и ≥ 1 допълнителен рисков фактор за инсулт
Липса на противопоказания

Warfarin
 (INR 2.0–3.0)
n=6022

Dabigatran 
etexilate 

110 mg BID
n=6015

Dabigatran 
etexilate 

150 mg BID
n=6076

Dabigatran 
etexilate 

110 mg BID
N=2914

Dabigatran 
etexilate 

150 mg BID
N=2937

RELY-ABLE®

RE-LY®

R

Цел: оценка на дългосрочната безопасност на дабигатран етексилат (двете дози) 
при пациенти с ПМ

BID = Два пъти дневно

N=18 113, 44 държави, 951 
центъра, вкл. България
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Изводи

По време на 2,3 годишно допълнително лечение след 
RE-LY® (общо средно проследяване 4,3 години), 
процентите на инсулт и голям кръвоизлив при 
пациентите на дабигатран остават ниски и са в 
съответствие с тези, наблюдавани по време на RE-
LY®

Дабигатран 150 спрямо Дабигатран 110
– И двете дози имат много нисък процент на хеморагичен 

инсулт 
– Дабигатран 150 значимо намалява исхемичния инсулт, но е с 

по-висок процент на голямо кървене
– И двете дози са сходни по отношение на смъртността



Ефикасност и безопасност на дабигатран и варфарин в 
реалната клинична практика при пациенти с ПМ: проспективно 

национално кохортно проучване

• Датски регистър обхващащ периода на въвеждане на 
Pradaxa в Дания от Август 2011 до края на 2012 и 
сравняващ го с warfarin

• Данни за ефикасност и безопасност на dabigatran 
etexilate в сравнение с warfarin в условията на 
реалната клинична практика.



Цел

• Да оцени ефикасност и безопасност на dabigatran 
etexilate след официалното му одобрение в Дания в 
сравнение с warfarin при пациенти с ПМ, които не са 
били лекувани с антикоагуланти в условията на 
реалната клинична практика.

 



Изводи

• Подобна честота на инсулт/системен емболизъм и на 
голямо кървене при лечение с dabigatran (двете дози) в 
сравнение с warfarin. 

• По-ниски нива на смъртност, интракраниално кървене, 
белодробен емболизъм и миокарден инфаркт при лечение 
с dabigatran в сравнение с warfarin. 

• Липсват доказателства за повече случаи на кървене или 
миокарден инфаркт при болните лекувани с dabigatran в 
сравнение с warfarin, дори и в подгрупата, която е 
проследена ≥1 г.



Резултати



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

üЕВРОПА:
− Дабигатран (или друг НОАК) е за предпочитане пред ВКА
− Дабигатран е алтернатива на warfarin при болни, подлежащи на 

кардиоверсио
− Има данни подкрепящи приложението на дабигатран след аблация на 

ПМ

ü САЩ – ACCP:

− Дабигатран е медикамент на избор при болни с  CHA2DS2-VASc ≥1
− Дабигатран е алтернатива на ВКА при болни за кардиоверсио

üСАЩ – АHA/ASA:
− Дабигатран 150 mg 2х дневно е ефикасна алтернатива на warfarin
− Дабигатран е с по-високо ниво на препоръки от ривароксабан 

üКанада:
      -    Дабигатран (или друг НОАК) са за предпочитане спрямо  warfarin при 

повечето болни с CHADS2 ≥1 

ДАБИГАТРАН В РЪКОВОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА НА МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ПМ



Аблация на ПМ и Дабигатран

ü  В лимитирана серия случаи с дабигатран след аблация се 

установява нисък дял на емболични усложнения или кървене

ü  Кратко прекъсване на използването на дабигатран е 

свързано с тромбоемболични усложнения

Camm AJ et al. Eur Heart J doi:10.1093/eurheartj/ehs253



Прилагане на дабигатран при пациенти, подложени на 
катетърна аблация

• Изследването е преглед  на проспективно събран регистър на пациенти, 
подложени на  изолация на белодробната вена(PVI) в  клиника Кливланд 

• Между декември 2010 г. и юли 2012, 999 последователно включени 
пациенти са подложени на PVI  : 376 пациенти са били на дабигатран (150 
мг) и 623 са били на непрекъснат варфарин.

• Dabigatran e приложен в 1 до 2 дози преди PVI, според предпочитанията на 
лекаря извършващ процедурата, като се възобновява след приключването 
на процедурата, или веднага след като пациентите са били изведени от 
операционната.

• Не са били установени доказателства за по-висок риск от развитие на 
тромбоемболични  или хеморагични усложнения при перипроцедурна 
антикоагулация с дабигатран  при пациенти, подложени на PVI спрямо 
варфарин- непрекъсната терапия.

• Това е най-голмата публикувана кохорта на дабигатран при пациенти с ПМ 
положени на аблация , която се добавя към други наскоро публикувани 
поредици, предоставящи насърчтелни данни.



Dabigatran при перипроцедурния период на радиочестотна
аблация при предсърдно мъждене: ефикасност, безопасност и влияние 

върху 
 продължителността на болничния престой

6/27/13 33

Перипроцедурната антикоагулантна терапия с
дабигатран при  RFCA по повод на ПМ е  еднако 
безопасна и ефективна спрямо "бриджинг" с варфарин 
и хепарин.  Използването на дабигатран за RFCA на AF 
съкращава продължителността на болничния престой.

n= 227 



Кардиоверзия препоръки

• Camm AJ et al. Eur Heart J doi:10.1093/eurheartj/ehs253

Препоръка Клас Степен

За пациенти с ПМ от ≥ 48 часа продължителност, или 
когато продължителността на ПМ е неизвестна, се 
препоръчва  OAК терапия (напр. VKA с INR 2-3 или 
дабигатран) за ≥ 3 седмици преди и за ≥ 4 седмици след 
кардиоверзия, независимо метода (електрическa или p. o. / 
I.V. фармакологичнa)

I B

При пациенти с рискови фактори за инсулт или рецидив на 
ПМ, OAК терапия, независимо дали с адаптирана доза ВKA 
(INR 2-3) или НOAК, трябва да продължи през целия живот 
въпреки явното поддържане на синусовия ритъм след 
кардиоверзията

I B



Лекарствени взаимодействия и контраиндикации

Лекарство Eфект Препоръки
Verapamil ↑ 20–150% Използвай ниската доза (110 mg BID)
Quinidine ↑ 50% Предпазливо, оцени риска от кървене
Amiodаrone ↑ 60% Предпазливо, оцени риска от кървене
Clarithromycin ↑ 19% Предпазливо, оцени риска от кървене
Dronedarone ↑ 100% Не се препоръчва
Rifampicin ↓ 67% Не се препоръчва
Carbamazepine ↓ % не е докладван Не се препоръчва
Protease 
inhibitors

Не е докладван Не се препоръчва

BID = два пъти дневно

Huisman M et al. Thromb Haemost doi:10.1160/TH11-10-0718

Pradaxa®  SmPC Jan-2013

Dabigatran е контраиндициран при пациенти със системна употреба на 
ketoconazole, itraconazole, tacrolimus, dronedarone, cyclosporin

Dabigatran е контраиндициран при пациенти със сърдечни клапни протези 



Най-често срещани странични явления

Adverse events occurring in >5% of patients in any treatment 
group; *occurred more commonly with dabigatran, P<0.001; BID = 
twice daily
Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009;361:1139–51

Disclaimer: Dabigatran etexilate is now 
approved for clinical use in stroke prevention 
in atrial fibrillation in certain countries. Please 
check local prescribing information for further 
details 

Dec 2011
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Huisman M et al. Thromb Haemost doi:10.1160/TH11-10-0718

Как да се справим с диспепсията?

Засегнати са около 5 до 10% от пациентите,    води 
до прекратяване на лечението при               2% от 

пациентите в RE-LY 

Обяснете на пациентите възможността за поява 
на диспепсия от самото начало на лечение, за да 

се намали риска от спиране на лечението 

Симптомите често са леки и преходни, започват 
рано след началото на лечението 

Препоръчва се прием на лекарството                      
с повече вода или храна

Обмислете включване на                                    
Инхибитор на протонната помпа

При пациенти с гастрит, езофагит или ГЕРБ – 
препоръчвана доза 110 mg BID



Дозиране на Дабигатран

Риск за инсулт Креат. 
Клирънс

Dabigatran etexilate

Предходен инсулт, ПНМК 
или системен емболизъм

 Левокамерна фракция на 
изтласкване ≤40%

 Симптомна СН ≥ NYHA II 
клас

 Възраст ≥ 75 год
 Възраст ≥ 65 год и 

съпътстващ РФ: захарен 
диабет, коронарна    болест 
или артериална хипертония

< 30 
ml/min

Контраиндициран в Европа

30-50 
ml/min

При висок хеморагичен 
риск 2 х 110 mg

В останалите случаи 2 x 150 mg

> 50 
ml/min

При висок хеморагичен 
риск; Възраст > 80 год. 2 х 110 mg

В останалите случаи 2 x 150 mg

Huisman M et al. Thromb Haemost doi:10.1160/TH11-10-0718



Временно преустановяване на приема преди           
планова хирургия / инвазивна процедура

Ако се наложи спешна интервенция, Dabigatran трябва временно да се спре. 
Хирургичната интервенция трябва да се отложи, ако е възможно, 
поне 12 часа след последната доза.

След хирургичната операция приемът на медикамента се възстановява 
възможно най-скоро след осигуряване на хемостаза.

* Висок риск от кървене – сърдечна хирургия, неврохирургия, абдоминална    
хирургия, хирургична интервенция на голям орган. 
При спинална анестезия – пълна хемостазна функция

        Huisman M et al. Thromb Haemost 
doi:10.1160/TH11-10-0718

Кога да се спре Dabigatran etexilate:
Бъбречна функция
 (CrCl в mL/min)

Стандартен риск 
              от кървене

Висок риск 
 от кървене *

≥ 80 24 ч. преди 2 дни преди
≥ 50 to < 80 1–2 дни преди 2–3 дни преди

≥ 30 to < 50 2–3 дни преди (> 48 часа) 4 дни преди



Какво да направим, ако пациентът пропусне доза

Правило на 6-те часа

Време от пропуснатата доза Препоръка

< 6 часа Пациентът трябва да приеме 
пропусната доза

> 6 часа Пациентът трябва да изчака до 
следващата редовна доза

Huisman M et al. Thromb Haemost 
doi:10.1160/TH11-10-0718



Превключване на пациенти към Dabigatran etexilate

INR = international normalized ratio 
Huisman M et al. Thromb Haemost 
doi:10.1160/TH11-10-0718

От Warfarin към dabigatran: 

От парентерален антикоагулант 
към Dabigatran:

Започни Dabigatran 2 часа
 

преди следващата доза

Започни Dabigatran
 

по време на преустановяването
 

на интравенозната инфузия

От продължителна и.в. 
инфузия към Dabigatran:

Проследи INR 

да се понижи под 2



Кога да започнем Dabigatran след исхемичен инсулт?

Huisman M et al. Thromb Haemost doi:10.1160/TH11-10-0718

Тежест на инсулта Включване на Dabigatran

ТИА Веднага след отхвърляне на 
мозъчна хеморагия (CT)

Лек Инсулт 3–5 дни след инсулта

Умерен Инсулт 5–7 дни след инсулта

Тежък Инсулт 2 седмици след инсулта



Коагулационни тестове за оценка на риска от кървене

Клинична интерпретация

aPTT > 80 секунди 
непосредствено преди приема

 на следващата доза се 
асоциира с повишен риск 

от кървене1,3

Активирано парциално 
тромбопластиново време 

(aPTT)

Може да бъде полезен за
оценка на антикоагулантната

активност в хода на терапията1,2

INR = international normalized ratio
1. van Ryn J et al. Thromb Haemost 2010; 103:1116–1127; 
2. Liesenfeld K-H et al. Br J Clin Pharmacol 2006; 62:527–537;
3. Huisman M et al. Thromb Haemost doi:10.1160/TH11-10-0718



Коагулационни тестове за оценка на риска от кървене 

* Hyphen BioMed, Neuville-sur-Oise, France; BID = twice daily;
van Ryn J et al. Thromb Haemost 2010;103:1116–27

Tромбиново време (TT) 

Препоръчва се използване
на калибриран Hemoclot®
Thrombin Inhibitor assay*

Клинична интерпретация

TТ > 65 sec (> 200 ng/ml

плазмена концентрация на

Dabigatran) непосредствено

преди следващата доза 

(10-16 ч. след прием на 

150 mg BID) се асоциира
 

с повишен риск от кървене

Нормално ТТ показва клинично
 незначим антикоагулантен

 ефект на Dabigatran 



Повечето случаи на кървене могат лесно да се управляват с 
наличните в момента подходи

PCC = prothrombin complex concentrates; rFVIIa = recombinant Factor VIIa 
* Ограничени неклинични данни  (липсва опит с доброволци или пациенти)  

Пациент с кървене

ЖивотозастрашаващоУмерено/тежкоЛеко

• Отложи 
следващата 
доза или 
прекрати 
приема на  
медикамента

• Симптоматично 
лечение 

• Механична 
компресия

• Обемно 
заместване

• Хемотрансфузия
• Активен въглен *
• Хемодиализа

• Обмисляне на 
rFVIIa или PCC *

• Активен въглен *

Антидот за Dabigatran е 
във фаза на изпитване

van Ryn J et al. Thromb Haemost 2010;103:1116–27 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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