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NOI MEDICAMENTE ANTICOAGULANTE ORALE 

PENTRU PREVENIREA TROMBOEMBOLISMULUI 
VENOS 

New anticoagulant oral medicines for preventing venous 
tromboembolism 

Dr. Nicoleta Simona Bengea, Conf. Dr. Marian Sorin Paveliu 
Universitatea „Titu Maiorescu“, Bucureşti

REZUMAT
Medicaţia anticoagulantă reprezintă tratamentul de primă intenţie în tromboza venoasă profundă şi 
tromboembolismul pulmonar. Terapia anticoagulantă folosită până în prezent a inclus medicamente cu 
acţiune rapidă si administrare parenterală (heparina nefracţionată, heparinele cu greutate moleculară mică) 
folosite pentru prevenirea tromboembolismului venos şi ca tratament iniţial în tromboembolia arterială şi 
venoasă, şi antivitaminele K sau antagoniştii vitaminelor K ce se administrează pe cale orală (warfarina şi 
acenocumarolul) folosiţi ca tratament oral de lungă durată. Mecanismele de acţiune ale acestora enumerate 
mai sus se bazează fi e pe inhibarea indirectă a mai multor factori de coagulare activaţi, fi e pe blocarea 
sintezei anumitor factori de coagulare. Medicamentele apărute în ultimii ani se bazează pe blocarea directă, 
specifi că a factorului de coagulare activat (fXa) cum este apixabanul sau a trombinei cum este dabigatranul 
etexilat. Articolul de faţă trece în revistă noi terapii anticoagulante orale existente în practică (ex. dabigatranul) 
sau în curs de licenţiere (ex.apixabanul). 
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 ABSTRACT
The anticoagulant therapy has an essential role for the prevention and therapy of thromboembolic 
diseases. 
Anticoagulant therapy used to date has included fast-acting drugs with parenteral administration (unfractionated 
heparin, low molecular weight heparins) used to prevent venous thromboembolism and also as initial therapy 
in arterial and venous thromboembolism and vitamin K antagonists or antivitamins K administered orally 
(warfarine and acenocoumarol) used as long-term oral treatment.
The mechanisms of action for the medicines listed above are either based on indirect inhibition of several 
activated coagulation factors either on blocking the synthesis of certain clotting factors. Drugs arisen in 
recent years are based on blocking direct specifi c activated coagulation factor (FXA) as apixabane or thrombin 
as dabigatran etexilate. 
This article review existing new oral anticoagulant therapy on the market (eg dabigatran) or emerging on the 
market (apixabane). 

Key words: anticoagulants, deep vein thrombosis, dabigatran etexilate, apixaban

Adresa de corespondenţă:
Conf. Dr. Marian Sorin Paveliu, Universitatea „Titu Maiorescu“, Str. Dâmbovnicului, Nr. 22, Bucureşti
email: sorinpaveliu@yahoo.com

INTRODUCERE 

Medicaţia anticoagulantă reprezintă tratamentul 
de primă intenţie în tromboza venoasă profundă şi 
tromboembolismul pulmonar, reprezentând cheia 
reducerii deceselor şi a morbidităţii prin TEV [ghid 
de practică medicală].

Tromboza venoasă profundă şi embolia pul mo-
nară au o mortalitate şi o morbiditate înaltă. (1). 

Tratamentele medicamentoase utilizate în trom-
boza venoasă profundă sunt: heparina nefracţionată, 
heparina fracţionată, anticoagulantele orale (war-
farină, acenocumarol); precum şi heparinele cu 
greutate moleculară mică (LMWH). Au apărut noi 

PROBLEME DE TERAPIE



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVII, NR. 4, An 2010 263

medica mente cu mecanisme de acţiune inovative, 
unele fi ind deja pe piaţă (cum este dabigatranul 
etexilat) care a obţinut autorizaţia de punere pe 
piaţă în SUA iar altele fi ind încă în cercetare, ca de 
exemplu apixabanul, care este încă în faza de eva-
luare clinică (2). 

Utilizarea clinică a agenţilor anticoagulanţi folosiţi 
în prezent (heparinele şi antagoniştii vita minelor K) se 
asociază cu unele limitări: incon venienţa administrării 
parenterale (în cazul hepa rinelor), indicele terapeutic 
redus, numeroasele interac ţiuni medicamentoase şi cu 
alimentele (în cazul antagoniştilor de vitamine K) şi 
cu riscuri fatale, (3, 4). De aceea, industria farmaceutică 
a căutat noi anticoagulante care pot înlătura incon-
venientele clasice ale medicamentelor utilizate în 
prezent.

Caracteristicile unui anticoagulant ideal includ 
administrarea orală, efi cacitate sporită în reducerea 
evenimentelor trombembolice, un răspuns predic-
tibil şi caracteristici cinetice predictibile, o rată 
redusă de sângerări, să nu necesite monitorizarea de 
rutină a coagulării, să aibă un indice terapeutic mare, 
să nu necesite ajustarea dozei, să nu interac ţioneze 
cu alimentele sau cu alte medicamente etc. (5) 

MOTIVELE ALEGERII TROMBINEI ŞI 
FACTORULUI XA CA ŢINTE ALE UNOR NOI 

MEDICAMENTE ANTICOAGULANTE 

Trombina şi factorul Xa sunt principalele ţinte 
ale noilor medicamente anticoagulante, deoarece 
reprezintă puncte comune ale cascadei enzimatice a 
coagulării. 

Mai mult însă, factorul Xa reprezintă un loc 
major de amplifi care, respectiv o moleculă a 
acestuia, catalizând formarea a aproximativ 1000 
molecule de trombină iar funcţiile factorului Xa par 
a fi  strâns legate de producerea coagulării şi a 
infl amaţiei (6), (7). 

NOI MEDICAMENTE ANTICOAGULANTE 
ORALE 

Există mai multe noi medicamente anticoagulante 
orale care sunt deja pe piaţă sau se afl ă încă în 
cercetare clinică: 

inhibitorii direcţi ai factorului Xa cum sunt • 
rivaroxabanul şi apixabanul; 
inhibitori direcţi ai trombinei: dabigatranul • 
etexilat şi ximelagatranul. 

Dintre aceştia, dabigatranul şi rivaroxabanul au 
fost recent aprobaţi în Uniunea Europeană pentru 
prevenirea trombozei venoase postoperatorii în 
operaţiile de protezare totală la nivelul şoldului şi 

genunchiului. Un alt anticoagulant, ximelagatranul, 
a fost însă retras de pe piaţă din cauza toxicităţii 
sale hepatice evidente (6), (8). 

INHIBITORII DIRECŢI AI TROMBINEI 
ADMINISTRAŢI ORAL

Sunt molecule mici care intervin activ în procesul 
coagulării sanguine prin legarea la nivelul situsului 
catalitic activ al trombinei. Inhibitorii direcţi ai 
trombinei se leagă atât la nivelul trombinei libere, 
cât şi de trombina din cheag (trombina din cheag 
are şi ea proprietatea de a iniţia cascada coagulării 
sângelui). Deoarece trombina îşi amplifi că propria 
generare prin activarea factorilor VII şi V, blocarea 
activităţii sale reprezintă un pas cheie în anti-
coagulare. Hirudina a fost primul agent antitrombotic 
de acest gen, însă fi ind utilizat pe cale parenterală 
nu face obiectul discuţiei prezente; există două 
forme recombinante ale acesteia: lepirudina şi 
desirudina, care se utilizează, ca şi hirudina, în 
special la pacienţii cu trombocitopenie indusă de 
heparină (9). Dintre agenţii ce se pot utiliza pe cale 
orală, dabigatranul etexilat este un inhibitor direct 
al trombinei, fi ind însă un pro-drug al dabigatranului 
(10). Are un debut rapid al acţiunii, după adminis-
trarea orală fi ind transformat rapid în forma sa 
activă, efectele sale anticoagulante apar într-un in-
terval de 0,5-2 ore după administrare. Se excretă în 
proporţie de 80% în formă neschimbată prin urină 
(11). Pacienţii cu insufi cienţă renală severă au fost 
excluşi din populaţia studiată, deoarece funcţia 
renală afectată duce la prelungirea eliminării, creş-
terea concentraţiei plasmatice şi a expunerii la 
dabiga tran (12), (13). De asemenea, unii autori atrag 
atenţia asupra faptului că farmacocinetica acestui 
medicament variază cu vârsta, un factor determinant 
al acestor variaţii fi ind funcţia renală (14). 

INHIBITORII DIRECŢI AI FACTORULUI XA 
ADMINISTRAŢI ORAL

Aceste medicamente se apropie cel mai mult de 
profi lul unui anticoagulant ideal. Spre deosebire de 
alte anticoagulante care au ca ţintă a acţiunii 
multiple enzime, implicate în cascada coagulării, 
inhibitorii orali direcţi ai factorului Xa au o singură 
ţintă, locul unde se produce amplifi carea extensivă 
a trombinei. De asemenea, un alt avantaj al acestor 
noi molecule terapeutice este acela că au o fereastră 
terapeutică mai largă decât inhibitorii direcţi ai 
trombinei. Nu în ultimul rând s-a constatat că la 
oprirea tratamentului cu inhibitorii direcţi ai trom-
binei se produce un efect de rebound în generarea 
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de trombină cu reactivarea intensă a sistemului coa-
gulării, care s-a observat şi în cazul opririi terapiei 
intense şi de scurtă durată cu heparină nefracţionată 
la pacienţii cu accidente coronariene acute. (15), 
(16), (17) 

Dintre aceşti inhibitori direcţi orali ai factorului 
Xa, rivaroxabanul a fost deja introdus în practica 
medicală pentru prevenirea tromboembolismului 
pulmonar după chirurgia de protezare de şold sau 
genunchi, utilizarea lui în profi laxia trombo embo-
lis mului venos fi ind încă în curs de evaluare (18).

Numărul încă limitat de studii clinice nu permite 
o comparaţie directă a celor două noi anticoagulante 
existente pe piaţă, dabigatran şi rivaroxaban.O 
com paraţie indirectă sugerează că cele două medi-
camente nu diferă în privinţa prevenţiei trom bo-
embolismului venos, însă cele două nu pot fi  con-
siderate echivalente terapeutic. (19) 

Pentru că cele două medicamente au fost recent 
înregistrate în Irlanda, în această ţară a fost iniţiată o 
cercetare pentru evaluarea cost-efi cacităţii celor două 
medicamente comparativ cu enoxaparina sodică la 
pacienţi care au suferit protezarea parţială sau totală a 
şoldului sau genunchiului. În ambele situaţii, această 
analiză indică faptul că rivaroxaban este mai puţin 
scump, fi ind o opţiune mai efi cientă (20). 

În faza de evaluare prin studii clinice se afl ă o 
altă moleculă care ţinteşte tot factorul Xa şi anume 
apixabanul. 

Acesta este un inhibitor selectiv şi reversibil al 
situsului activ atât al factorului Xa liber, cât şi a 
factorului Xa legat de protrombinază (21). Medica-
mentul prezintă caracteristici farmacocinetice avan-
tajoase: biodisponibilitate orală de aproximativ 
50%, absorbţie neinfl uenţată de alimentaţie, meta-
bolizare hepatică independentă de citocromul P450, 
eliminare în proporţie de aproximativ 50% pe cale 
renală şi restul fecale, şi în proporţie extrem de 
redusă şi pe cale biliară (~3%); existenţa unor căi 
multiple de eliminare ar justifi ca folosirea lui şi la 
pacienţii cu funcţie renală afectată. Studiile in vitro 
efectuate folosind diferiţi inhibitori sau inductori 
enzimatici pentru diferite enzime ale citocromului 
P450, efectuate pentru a analiza potenţialul de in-
terac ţiune a apixabanului cu alte medicamente au 
arătat că: 

metabolizarea hepatică a apixabanului este • 
infl uenţată de unele enzime aparţinând fa-
miliei citocromului P450 (ca de ex.
CYP3A4/5, 1A2), în timp ce alte enzime 
aparţinând aceleiaşi familii au o infl uenţă 

extrem de mică asupra metabolizării hepatice 
a apixabanului (ca de ex. CYP2C8, 2C9, and 
2C19); 
apixabanul nu are proprietăţi semnifi cative • 
inhibitorii sau inductorii asupra enzimelor 
familiei citocromului P450, astfel că infl u-
enţa sa asupra metabolizării altor medica-
mente este neglijabilă; 
unii inhibitori (ex.: tranilcipromin, montelukast, • 
sulfafenazol, chinidină, 4-metilpirazol) pentru 
enzimele CYP2A6, 2C8, 2C9, 2D6, şi 2E1 nu au 
avut o infl uenţă semnifi cativă asupra for mării 
unor metaboliţi ai apixabanului (22), (23). 

Pe lângă datele de farmacocinetică, s-au stabilit 
şi dozele efi cace şi sigure de apixaban. 

Astfel, în studiul BOTTICELLI, de fază II, s-au 
studiat diferite concentraţii la pacienţi cu tromboză 
venoasă profundă acută simptomatică. După com-
pararea a 3 tipuri de doză ale apixabanului de res-
pectiv 5mg de 2x/zi, 10mg de 2x/zi şi de 20mg 2x/
zi cu o durată a tratamentului de 84-91 zile cu o 
heparină cu greutate moleculară mică sau antagonişti 
ai vitaminei K, s-a constatat că evenimentele ur-
mărite (respectiv tromboembolismul simptomatic 
sau detectat echografi c) au apărut la 17 din 358 de 
pacienţi (4,7%) trataţi cu apixaban şi la 5 din 118 
pacienţi (4,2%) trataţi cu heparină cu greutate 
moleculară mică sau antagonist al vitaminei K. Tot 
acest studiu a urmărit şi incidenţa sângerărilor; 
astfel, sângerări majore şi non-majore clinice re-
levante au apărut la 28 din cei 385 de pacienţi trataţi 
cu apixaban, în timp ce la cei trataţi cu heparine cu 
greutate moleculară mică sau antagonişti ai vita-
minelor au apărut la 10 din cei 126 de pacienţi 
trataţi astfel. În ceea ce priveşte dozajul, toate cele 
3 tipuri de doze folosite pentru apixaban au arătat 
un profi l de efi cacitate şi siguranţă similare cu cele 
ale heparinei cu greutate moleculară mică sau 
antagonişti ai vitaminelor K şi cu evidenţierea fap-
tului că regimul de 5mg de 2x/zi poate fi  folosit ca 
tratament de lungă durată (24). 

Rezultatele studiului BOTTICELLI sunt com-
pletate cu datele despre biomarkerii activităţii de 
coagulare infl uenţaţi de tratamentele folosite în 
acest studiu; astfel, Barrett şi colab., au arat că 
efi cacitatea apixabanului este comparabilă cu cea a 
heparinei cu greutate moleculară mică sau anta-
gonişti ai vitaminei K, bazându-se pe reducerea 
nivelului dimerului D, a fragmentului protrombinic 
1+2 (F1+2) şi a complexului trombină-antitrombină 
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în toate grupurile de tratament, fără diferenţe semni-
fi cative (25). 

Rezultatele unui alt studiu, APROPOS, studiu 
de fază II pentru prevenirea tromboembolismului 
venos după protezarea parţială sau totală a genun-
chiului, efectuat de Lassen şi colaboratorii, conclu-
zionează că apixabanul în doză de 5 mg pe zi are un 
profi l de efi cacitate şi siguranţă comparabile cu cele 
ale enoxaparinei şi warfarinei; astfel, folosind 
această doză şi identifi cându-se ratele evenimentului 
principal urmărit (şi anume tromboembolismul 
venos) s-au obţinut rezultate încurajatoare: adminis-
trarea a 2,5 mg de 2x/zi a corespuns la o rată a 
tromboembolismului venos de 9%, administrarea a 
5mg 1x/zi a corespuns la o rată a tromboembolismului 
venos de 11,3% comparativ cu o rată de 15,6% în 
grupul celor trataţi cu enoxaparină şi cu o rată de 
26,6% în grupul celor trataţi cu warfarină (26).

Un alt studiu de efi cacitate a tromboprofi laxiei 
efectuat de Lassen şi colab. la pacienţi ce au suferit 
protezarea totală a genunchiului, a comparat apixa-
banul cu enoxaparina la o durată a tratamentului de 
12-14 zile (11,7±2,5 zile pentru apixaban şi 11,6±2,5 
zile pentru enoxaparină) cu începerea administrării 
la 12-24 de ore (20,3±3,5 ore pentru apixaban şi 
20,2±3,7 ore pentru enoxaparină) după efectuarea 
intervenţiei chirurgicale. Rezultatele au arătat că nu 
este îndeplinit criteriul statistic de noninferioritate 
pentru apixaban, deoarece producerea oricărui 
trom bo embolism venos, incluzând moartea de orice 
altă cauză, a fost de observată la 9% dintre pacienţii 
trataţi cu apixaban şi la 8,8% dintre pacienţii trataţi 
cu enoxaparină; de asemenea, analiza extinsă la 60 
de zile a arătat că incidenţa tromboembolismului 
sim pto  matic venos a fost de 0,3% la pacienţii din 

grupul apixaban şi de 0,5% la pacienţii din grupul 
enoxaparinei (27). 

Leil şi colab. au aratat că, cu cât aria sub curbă 
la starea de echilibru creşte, creşte şi probabilitatea 
producerii de hemoragii, în timp ce probabilitatea 
producerii tromboembolismului venos scade. S-a 
concluzionat că doza de 2,5 mg de 2x/zi este cel 
mai indicat pentru studiile de fază III (28). 

Rezultatele studiului de fază III, ADVANCE-2, 
studiu ce compară efi cacitatea în tromboprofi laxie 
după protezarea totală a genunchiului şi siguranţa a 
două doze diferite (de 2.5 şi 5 mg de 2x/zi) pentru 
apixaban cu doza de 40 mg/zi de enoxaparină şi 
desfăşurat pe grupuri de tratament cu caracteristici 
similare demografi ce, cât şi din punctul de vedere 
al caracteristicilor clinice, arată superioritatea apixa-
banului faţă de enoxaparină în prevenirea trombo-
embolismului venos şi a deceselor, cu o reducere a 
riscului absolut de 9,3% în favoarea apixabanului. 
De asemenea, frecvenţa producerii hemoragiilor nu 
a fost diferită între grupele de tratament (29). 

CONCLUZII 

În prezent, există preocupări pentru dezvoltarea 
unor noi medicamente anticoagulante orale pentru pro-
fi laxia tromboembolismului venos. Există o com petiţie 
reală pentru producerea unui tratament anti coagulant 
mai uşor de folosit (o administrare orală este mai uşor 
de folosit şi de respectat decât administrarea parenterală, 
mai ales în condiţiile în care pacienţii sunt externaţi şi 
urmează tratamentul la domiciliu) sau în sensul unor 
caracteristici farma cocinetice care determină o pre dic-
tibilitate mai bună a efectului (timp de înjumătăţire 
scurt, debut rapid al acţiunii). 
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