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  CAVECAVE Clopidogrel…!? Clopidogrel…!?

 ▶ ▶ Major Bleeding !!!Major Bleeding !!!



 Какво е Какво е  ““Major BleedingMajor Bleeding””??

▶  Кръвозагуба ≥ 1000 ml/24h

 ▶   Спад на Hb > 5 g/dL

▶    Индикация за ревизия следоперативно

 ▶   Фатален мозъчен кръвоизлив

▶    24 Перикарна тампонада до h следоперативно



(1) (1)   Кървене след  Кървене след ClopidogrelClopidogrel
Impact of clopidogrel in patients with acute coronary syndromes requiring coronary artery bypass 

surgery: a multicenter analysis.
Berger JS, Frye CB, Harshaw Q, Edwards FH, Steinhubl SR, Becker RC

Duke Clinical Research Institute, Durham, North Carolina, USA
JACC 2008

Background : The purpose of our multicenter study was to examine the impact of pre-operative administration of 
clopidogrel on reoperation rates, incidence of life-threatening bleeding, inpatient length of stay, and other bleeding-
related outcomes in acute coronary syndrome (ACS) patients requiring cardiopulmonary bypass (coronary artery bypass 
graft surgery [CABG]) in a broad cross section of U.S. hospitals.
Methods: A retrospective cohort analysis was performed of randomly selected ACS patients requiring CABG in 14 
hospitals across the U.S. Patients exposed to clopidogrel were compared with those not exposed to clopidogrel within 5 
days prior to surgery.
Results: Of the 596 patients enrolled in the study, 298 had been exposed to clopidogrel within 5 days (Group A). 
Patients in Group A were more than 3-fold more likely to require reoperation for assessment of bleeding than patients 
not exposed to clopidogrel (6.4% vs. 1.7% Group B, p = 0.004). Major bleeding occurred in 35% of Group A patients 
versus 26% of Group B patients (p = 0.049). Length of stay was greater in Group A compared with Group B (9.7 +/- 6.0 
days vs. 8.6 +/- 4.7 days, unadjusted p = 0.016). After logistic regression analysis, clopidogrel exposure within 5 days of 
CABG was the strongest predictor of reoperation (odds ratio [OR]: 4.60, 95% confidence interval [CI]: 1.45 to 14.55) 
and major bleeding (OR: 1.824, 95% CI: 1.106 to 3.008).
Conclusions: After ACS, patients who undergo CABG within 5 days of receiving clopidogrel are at increased risk for 
reoperation, major bleeding, and increased length of stay. These risks must be balanced by the clinical benefits of 
clopidogrel use demonstrated in randomized clinical trials.



(2) (2)   Кървене след  Кървене след ClopidogrelClopidogrel

Coronary bypass surgery in patients treated with clopidogrel.
Is it safe?

Carrel T, Englberger L.
Department of Cardiovascular Surgery, University Hospital Berne (Inselspital), Berne, Switzerland.

Current Opinion in Cardiology 2009

Purpose of Review: Current guidelines for the management of acute coronary syndrome clearly recommend that 
clopidogrel should be started before diagnostic coronary angiography. If patients undergo coronary artery bypass 
grafting (CABG) early after clopidogrel loading or during continued exposure, it seems reasonable to expect an increase 
in bleeding complications.
Recent Findings: Earlier studies may have overestimated the risk of bleeding in patient undergoing CABG with prior 
clopidogrel exposure (5-10-fold increase). Some conflicting results are reported in literature. As reexploration because 
of excessive bleeding is concerned, a two to three-fold increase must be expected, which is demonstrated in actual trials 
properly matched to confounding factors. Discontinuation of clopidogrel for 5-7 days prior to urgent CABG as 
recommended by guidelines is not well adopted in clinical practice for several reasons.
Summary: There is a moderately elevated risk of bleeding complications after CABG due to prior clopidogrel exposure 
alone. However, in clinical practice this risk is added often to patients who carry already elevated surgical risks (urgent 
procedures, worse coronary anatomy, history of previous myocardial infarction and prior percutaneous intervention), and 
after bleeding complications singular patients may suffer from consecutive adverse outcome. Cessation of clopidogrel in 
patients before CABG clearly prolongs hospitalization time and has an estimated 1% risk of coronary events during the 
waiting period. Risk and benefit have to be balanced in every individual case.



((33) )   Кървене след  Кървене след ClopidogrelClopidogrel
Clopidogrel loading dose

and bleeding outcomes in urgent CABG procedures
Cruden NL, Morch K, Wong DR, Klinke WP Ofiesh J, Hilton JD

Victoria Heart Institute Foundation, Victoria, British Columbia, Canada
JACC 2011

Background : Coronary artery bypass grafting (CABG) performed within 5 days of clopidogrel administration is 
associated with increased bleeding. The impact of clopidogrel loading dose is unknown. We examined the effect of 
clopidogrel loading dose on bleeding outcomes in patients undergoing urgent CABG.
Methods: Clinical outcomes were examined retrospectively for 196 consecutive patients undergoing urgent CABG 
within 5 days of a clopidogrel loading dose between January 2003 and June 2009. Major bleeding was defined as a fall 
in hemoglobin > 5 g/dL, fatal or intracranial bleeding, or cardiac tamponade.
Results: One hundred forty-eight patients received 300 mg and 48 patients received ≥ 600 mg clopidogrel loading. 
Patients were predominantly male (78%) with a mean age of 66 ± 10 years. Mean duration from clopidogrel loading to 
CABG was 3.0 ± 1.5 and 3.0 ± 1.6 days for the 300 and 600 mg loading doses, respectively. Major bleeding occurred in 
47% of patients receiving 300 mg and 73% of patients receiving ≥ 600 mg clopidogrel loading (P = .002). Compared 
with 300 mg, patients receiving ≥ 600 mg had greater 24-hour chest tube output (391 ± 251 vs 536 ± 354 mL, P = .01), 
stayed longer in surgical intensive care (4.3 ± 4.1 vs 5.0 ± 3.1 days, P = .0001), and trended toward greater reoperation 
for bleeding (5% vs 12%, P = .09). Following multivariate analysis, clopidogrel loading dose ≥ 600 mg (odds ratio 2.8, 
CI 1.2-6.6), preoperative hemoglobin (3.4, 2.7-5.0 per 1 g/dL increase), and female gender (2.9, 1.1-7.4) predicted major 
bleeding.
Conclusions - Higher clopidogrel loading doses are associated with increased bleeding in urgent CABG procedures. 
Development of shorter-acting, reversible, oral antiplatelet agents may reduce perioperative bleeding in this population.



Antithrombotic AgentsAntithrombotic Agents
Aspirin (to all patients)

 ▶ 75-100 mg daily, interaction with Desmopressin…!?

Clopidogrel
 ▶ 300-600 mg loading dose, 75 mg daily
 ▶ Prodrug, slow onset, max. inhibition 60%, irreversibel

Prasugrel
 ▶ 60 mg loading dose, 10 mg daily
 ▶ Rapid onset, max. inhibition 80%, Risk of major bleeding

Ticagrelor
 ▶ 180 mg loading dose, 2x90 mg daily
 ▶ Rapid onset, consistent inhibition, reversibel(!)
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PLATO – PLATO –   Цел на изследването  Цел на изследването

 ▶      Проверка на ефективността и сигурността на

Ticagrelor и Clopidogrel

  при пациенти с    ( )Остър коронарен синдром ОКС

   и индикация за Аорто-   коронарен байпас (CABG).

 ▶ ▶ PLATOPLATO ➨➨ Platelet Inhibition and Patient OutcomesPlatelet Inhibition and Patient Outcomes



  Материал и методи  Материал и методи

▶ , ,  , Интернационално проспективно рандомизирано проучване

 18 624   включващо пациенти с ОКС

▶ 1899     пациенти са с индикация за CABG

▶   1261     (От тези с непрекъсната антиагрегантна терапия ≤7 )  дни са

  включени в проучването.

     Ticagrelor Clopidogrel

       (n=632)          (n=629)



   Демографски данни Демографски данни
CharacteristicCharacteristicss TicagrelorTicagrelor

(n=632) (n=632) 
ClopidogrelClopidogrel

(n=629)(n=629)

Median age, %Median age, %   6464   6464

Males, %Males, % 80.980.9 76.976.9

Age >75 years, %Age >75 years, % 13.613.6 15.715.7

Evaluations, %Evaluations, %

      Killip class >2Killip class >2 1.4  1.4  1.81.8

      ST-segment elevation > 1 mm/LBBBST-segment elevation > 1 mm/LBBB 32.632.6 33.433.4

      TIMI STEMI risk score > 2TIMI STEMI risk score > 2 59.259.2 55.255.2

Invasive procedures in hospital, %Invasive procedures in hospital, %

Coronary angiographyCoronary angiography 89.289.2 90.190.1

PCI within 24 hours of randomizationPCI within 24 hours of randomization 17.717.7 20.020.0

Any PCI predischargeAny PCI predischarge 20.620.6 21.521.5

CABG predischarge CABG predischarge 55.755.7 58.558.5



МедикаментиМедикаменти

Ticagrelor

▶ 180 mg loading dose,   90 след това mg   два пъти дневно

▶     24-72 Препоръчително прекъсване на терапията h   преди АКБ

▶ Re-start    -  на терапията възможно най рано следоперативно

Clopidogrel

▶ 300-600 mg loading dose,   75 след това mg дневно

▶     Препоръчително прекъсване на терапията 5   дни преди АКБ

▶ Re-start    -  на терапията възможно най рано следоперативно

 ▶ ▶     75-100 Всички пациенти получават допълнително    75-100 Всички пациенти получават допълнително mg ASAmg ASA



(1) Резултати(1) Резултати

Risk of CV death, MI and stroke



(2) Резултати(2) Резултати

Risk of CV death after CABG



(3) Резултати(3) Резултати

Risk of any death after CABG



(4) Резултати(4) Резултати

Risk of bleeding after CABG



ИзводиИзводи

▶   Групата приемала Ticagrelor  -    показва по ниска честота на

-     Сърдечно съдова и цялостна смъртност след CABG

 ▶      Сходна честота на кървене при Ticeagrlor  и Clopidogrel

 ▶        При ОКС пациенти нуждаещи се от спешна CABG  хирургия

Ticagrelor    -    изглежда да е по ефективната алтернатива в

  сравнение с Clopidogrel    -  за превенция на Сърдечно съдова

      .смъртност без да увеличава честотата на кървене

 ▶         Причините за голямата разлика между кривите все още

 .остават неизяснени



2011: Guidelines for ACS 2011: Guidelines for ACS 
without ST elevationwithout ST elevation

▶ При пациенти с предварителен прием на антиагреганти, на които 

предстои планова операция (включително CABG), трябва да се 

обсъди отлагане на операцията с поне 5 дни след прекъсването на 

Ticagrelor или Clopidogrel, и 7 дни за  Prasugrel, освен ако не са 

застрашени от остра коронарна исхемия.

 ▶ Ticagrelor или Clopidogrel трябва да бъдат 

възстановени/започнати постоперативно незабавно, след преценка 

на коаагулационният статус и липса на кървене. 



EU Label vs. USA LabelEU Label vs. USA Label
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

▶ При пациентите от проучването PLATO с направен коронарно-
артериален байпас (CABG), при Ticagrelor се наблюдава повече 
кървене отколкото при Clopidogrel , когато Ticagrelor е спрян  1 
ден преди операцията, но сходна честота на значително кървене, в 
сравнение с Clopidogrel, след спиране на лечението 2 или повече 
дни преди операция.
Ticagrelor- ако пациентът подлежи на планова операция и 
антиагрегантният ефект е нежелан,  Ticagrelor  трябва да се спре 7 
дни преди хирургичната интервенция.

 ▶ В САЩ и Канада FDA одобрява Ticagrelor, като препоръките са 
приемът да се спре 5 дни преди планова операция.



КАЗУСКАЗУС
Мъж А. А. 57г.Мъж А. А. 57г.

  ▶▶  Постъпва с ОКСПостъпва с ОКС
    ▶▶  Триклонова коронарна болестТриклонова коронарна болест

  ▶▶  Състояние след преживян преден МИСъстояние след преживян преден МИ
  ▶▶  PCIPCI- стентиране на - стентиране на LAD 200LAD 2000г.0г.
  ▶▶  долен МИ – фибринолиза 2006г.долен МИ – фибринолиза 2006г.
  ▶▶  PCIPCI- два медикамент излъчващи стента на - два медикамент излъчващи стента на RCA 2006RCA 2006г.г.
  ▶▶  PCIPCI- два медикамент излъчващи стента на - два медикамент излъчващи стента на LAD LAD и и RD1 20RD1 2012г.12г.
  ▶▶  Високостепенна Митрална инсуфициенцияВисокостепенна Митрална инсуфициенция
  ▶▶  Систолна ЛК дисфункцияСистолна ЛК дисфункция
  ▶▶  ФИ 30 %ФИ 30 %
  ▶▶  Трикуспидална инсуфициенцияТрикуспидална инсуфициенция



Ход на заболяванетоХод на заболяването

Пациента постъпва по спешност в ККХ. Пациента постъпва по спешност в ККХ. 
Поради хемодинамична нестабилност се Поради хемодинамична нестабилност се 
налага медикаментозна подкрепа с налага медикаментозна подкрепа с DopaminDopamin  
и имплантирането на и имплантирането на I.A.B.P.I.A.B.P. Състоянието  Състоянието 
на пациента налага осъществяването на на пациента налага осъществяването на 
спешно оперативно лечение на спешно оперативно лечение на 30h30h след  след 
насищащия прием на антиагреганти.насищащия прием на антиагреганти.



Оперативно лечениеОперативно лечение

 Оперативна интервенцияОперативна интервенция
 ACBx4ACBx4
 LAD-LIMALAD-LIMA
 RD1-v.s.m.RD1-v.s.m.
 RM1-v.s.m.RM1-v.s.m.
 RCA-v.s.m.RCA-v.s.m.
 MVR- OnX 25/33mm. (MVR- OnX 25/33mm. (механична протеза)механична протеза)



Постоперативен ход на Постоперативен ход на 
заболяванетозаболяването

Поради персистиращо кървене, 8 часа след операцията се наложи  ревизия. Поради персистиращо кървене, 8 часа след операцията се наложи  ревизия. 

                      Кръвозагубата до осмия час възлизаше на 1400 мл. Кръвозагубата до осмия час възлизаше на 1400 мл. 

При ревизията не се установи източник на хирургично кървене.При ревизията не се установи източник на хирургично кървене.

Поради нарушената хемостаза, пациента се изведе с отворен гръден кош      Поради нарушената хемостаза, пациента се изведе с отворен гръден кош      
 с тампонираща превръзка. с тампонираща превръзка.

На следващия ден пациента бе затворен.На следващия ден пациента бе затворен.

Общата кръвозагуба възлиза на 4000 мл.Общата кръвозагуба възлиза на 4000 мл.



Хемостатично ЛечениеХемостатично Лечение

 Хирургична хемостазаХирургична хемостаза
 МедикаментиМедикаменти
 ▶▶Prothromplex- factor II,VII,IX,X; Protein C; Prothromplex- factor II,VII,IX,X; Protein C; 

AntithrombinAntithrombin
 ▶▶Ciklokapron- transaxemic acidCiklokapron- transaxemic acid
 ▶▶DicynoneDicynone- etamsylate- etamsylate
 ▶▶Konakion- Vit KKonakion- Vit K
 ▶▶CaGluCaGlu
 ▶▶Haemocomplettan- human fibrinogenHaemocomplettan- human fibrinogen
 БиопродуктиБиопродукти
 ▶▶  Еритроцитен концентратЕритроцитен концентрат
 ▶▶  ПлазмиПлазми



Пациента бе изписан с Пациента бе изписан с 
подобребие на 12 подобребие на 12 

следоперативен денследоперативен ден



Нашата КонцепцияНашата Концепция
I.I.                Планови пациенти- 5 дни след последния прием на антиагреганта-Планови пациенти- 5 дни след последния прием на антиагреганта-

оперираме.оперираме.
II.II.              Спешни пациенти (от 1 до 5 ден след последния прием на антиагрегант):Спешни пациенти (от 1 до 5 ден след последния прием на антиагрегант):
1.1. Хирургична хемостазаХирургична хемостаза
2.2. Медикаментозна хемостаза:Медикаментозна хемостаза:
 DesmopressinDesmopressin--  действа чрез освобождаване на медиатори на действа чрез освобождаване на медиатори на 

кръвосъсирването от съдовия ендотел, с което се повишава концентрацията кръвосъсирването от съдовия ендотел, с което се повишава концентрацията 
на фактори на фактори VIII,XII VIII,XII и и Willebrand Willebrand FFactor actor в плазмата, както и простациклинив плазмата, както и простациклини

 CiklokapronCiklokapron- свързва се с плазминогена и плазмина и по този начин - свързва се с плазминогена и плазмина и по този начин 
блокира свързването на плазмин и фибриногенблокира свързването на плазмин и фибриноген

 Прясно Замразена ПлазмаПрясно Замразена Плазма
 При нужда : При нужда : Protromplex, Dicynone, Konakion, HaemocomplettanProtromplex, Dicynone, Konakion, Haemocomplettan



 ОКС популация ОКС популация



10–15% 10–15% отот      ОКС пациентите ще имат    ОКС пациентите ще имат
  нужда от  нужда от  сърдечна хирургия сърдечна хирургия
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