PROBLEME DE TERAPIE

14

TRATAMENTUL ANTICOAGULANT DUPĂ UN
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Anticoagulant treatment after a bleeding event: between Scila and Caribda
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REZUMAT
Tratamentul anticoagulant este foarte important în prevenirea complicaţiilor tromboembolice la o categorie largă
de pacienţi. În situaţia apariţiei unui eveniment hemoragic la bolnavii anticoagulaţi, se pune problema condiţiilor şi
a momentului în care trebuie să se reia tratamentul anticoagulant la pacienţii care au indicaţie de anticoagulare
temporară sau permanentă. Această decizie este de cele mai multe ori dificilă. Trebuie cântărit foarte atent, pe de
o parte, riscul tromboembolic al pacientului, pe de altă parte, riscul de repetare a evenimentului hemoragic recent.
Decizia de reluare a tratamentului anticoagulant depinde şi de severitatea evenimentului hemoragic, ca şi de
sursa sângerării.
Cuvinte cheie: anticoagulant, hemoragie, trombembolism venos

ABSTRACT
Anticoagulant therapy is very important in preventing thromboembolic complications in a broad category of patients. When a bleeding event appears in anticoagulated patients, we should take into consideration the circumstances and the moment when the anticoagulant treatment should be resumed in patients who have an indication
for temporary or permanent anticoagulation. This decision is often difficult. It should be weighted very carefully, on
one hand, the thromboembolic risk of the patient, on the other hand the risk of recurrence of the recent bleeding
event. The decision to resume the anticoagulant therapy depends also on the severity of the bleeding event, as
well as the source of bleeding.
Keywords: anticoagulant, bleeding, venous thromboembolism

Tratamentul anticoagulant este foarte important
în prevenirea evenimentelor tromboembolice la o
categorie largă de pacienţi. Monitorizarea eficienţei
şi siguranţei acestui tratament întâmpină probleme
legate de complianţa redusă a anumitor pacienţi, de
comorbidităţile bolnavului anticoagulat, de disponibilitatea testelor de laborator necesare (în cazul
pacienţilor care primesc antivitamine K), de diversele interacţiuni alimentare şi medicamentoase etc.
În situaţia apariţiei unui eveniment hemoragic la
bolnavii anticoagulaţi, se pune problema condiţiilor
şi a momentului în care trebuie să se reia tratamentul

anticoagulant la pacienţii care au indicaţie de
anticoagulare temporară sau permanentă. Această
decizie este de cele mai multe ori dificilă. Trebuie
cântărit foarte atent, pe de o parte, riscul tromboembolic al pacientului, pe de altă parte, riscul de
repetare a evenimentului hemoragic recent. Principalii factori care influenţează decizia de reluare a
tratamentului anticoagulant după un eveniment hemoragic sunt:
– factori care pledează pentru reluarea tratamentului anticoagulant: stările de hipercoagulabilitate, prezenţa protezelor valvulare
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metalice, un scor CHADS2 > 5, un scor
CHA2DS2-VASc > 6, anticiparea unui risc
scăzut de repetare a hemoragiei (controlul
bun hemostatic al sursei de sângerare);
– factori care pledează împotriva continuării tratamentului anticoagulant: inexistenţa unei indicaţii absolute de anticoagulare permanentă,
apropierea datei la care s-ar fi întrerupt oricum
tratamentul anticoagulant, risc mare de repetare a hemoragiei, cu morbiditate ridicată.
Întreruperea bruscă a tratamentului anticoagulant
oral la pacienţii cu boli cronice care impun anticoagularea permanentă (de exemplu, fibrilaţia atrială
nonvalvulară) poate avea un efect de rebound, cu
creşterea riscului trombotic în primele săptămâni
după oprirea tratamentului, mai mult chiar decât la
pacienţii care nu au primit deloc tratament anticoagulant (1,2). În practică, cele mai importante indicaţii de profilaxie anticoagulantă sunt prezenţa fibrilaţiei atriale nonvalvulare cu risc de stroke
cardioembolic, a protezelor valvulare metalice şi
antecedentele de trombembolism venos (TEV).
Apariţia unui eveniment hemoragic conduce în mod
necesar la reevaluarea indicaţiei de profilaxie anticoagulantă a bolnavului respectiv, întrucât unele
afecţiuni au un risc tromboembolic mai mare decât
altele (3-5) (Tabelul 1).
În cazul pacienţilor aflaţi în categoria de risc
înalt, întrebarea care se pune nu este dacă trebuie
reluat tratamentul anticoagulant, care este desigur
necesar, ci care este momentul optim de reluare a
acestuia. Pentru bolnavii încadraţi ca risc scăzut
există mai multe opţiuni: dacă au fibrilaţie atrială
nonvalvulară şi un scor CHA2DS2-VASc de 1, iar
ghidurile sugerează trei opţiuni: un anticoagulant
oral, aspirină sau nici un tratament antitrombotic.
În cazul pacienţilor cu risc scăzut care au urmat
timp de 6 luni tratament anticoagulant pentru o
tromboză venoasă profundă neprovocată, câteva
studii au indicat faptul că administrarea de aspirină
după cele 6 luni de terapie anticoagulantă a redus
riscul de TEV recurent (6-9). Dacă riscul de repetare

a hemoragiei este considerat mare, aspirina poate fi
o alternativă la non-anticoagulare, deoarece reduce
riscul de TEV recurent (10). Cu toate acestea, este
recomandată o evaluare atentă, mai ales dacă sângerarea a fost de cauză gastrointestinală. La pacienţii consideraţi a avea risc moderat, după o perioadă variabilă de tratament anticoagulant pentru
TEV provocat, aflaţi în apropierea momentului planificat al întreruperii tratamentului anticoagulant,
este rezonabil să se întrerupă terapia anticoagulantă.
Decizia de reluare a tratamentului anticoagulant
depinde şi de severitatea evenimentului hemoragic,
ca şi de sursa sângerării. Hemoragiile gastrointestinale apar la aproximativ 4,5% dintre pacienţii
care iau tratament anticoagulant oral cu antivitamine
K, nu toate acestea fiind severe (11). La pacienţii cu
hemoragie digestivă superioară este necesară efectuarea endoscopiei digestive superioare pentru
identificarea sursei de sângerare şi efectuarea hemostazei. Dacă nu se reuşeşte controlul hemoragiei,
poate fi necesară intervenţia chirurgicală, toate
aceste intervenţii terapeutice prezentând riscuri suplimentare pentru bolnav. Aproximativ 20% dintre
complicaţiile hemoragice ale tratamentului anticoagulant oral cu antivitamine K sunt reprezentate
de sângerările cutaneo-mucoase (12), adesea localizate în muşchii membrelor inferioare şi retroperitoneu. Hematoamele retroperitoneale exercită efect
compresiv asupra structurilor din jur, cu apariţia
sindromului de compartiment abdominal, hidronefrozei, ileusului etc. În multe cazuri, hemoragia
retroperitoneală se opreşte spontan, hematomul
fiind resorbit, însă continuarea acesteia poate face
necesară intervenţia chirurgicală sau angiografică
(13). Hematuria apare la 2-24% dintre bolnavii
anticoagulaţi cu antivitamine K (14-16). Având în
vedere că hematuria este întâlnită în special la bolnavii cu cancer (15), prezenţa sa la un bolnav anticoagulat impune efectuarea unei cistoscopii şi
eventual urografii, pentru excluderea unei cauze
neoplazice. Hemoragia intracraniană reprezintă cea
mai de temut complicaţie hemoragică la bolnavii

TABELUL 1. Indicaţia de profilaxie anticoagulantă şi riscul tromboembolic
Risc
Înalt

Moderat

Scăzut

Fibrilaţie atrială
• Scor CHADS2 5 sau 6
• Scor CHA2DS2-VASc 6-9
• Stroke sau AIT în ultimele 3 luni
• Valvulopatii reumatismale
• Scor CHADS2 3 sau 4
• Scor CHA2DS2-VASc 5
• Scor CHADS2 0-2
• Scor CHA2DS2-VASc 0-4

Valvă metalică
• Orice proteză valvulară mitrală
• Orice proteză valvulară aortică de tip
tilting-disc sau caged-ball
• Stroke sau AIT în ultimele 6 luni
• Proteză valvulară aortică bidisc şi fibrilaţie
atrială, antecedente de AIT sau stroke,
diabet zaharat, insuficienţă cardiacă,
hipertensiune arterială, vârsta > 75 ani
• Proteză valvulară aortică bidisc fără
fibrilaţie atrială, fără alţi factori de risc
pentru stroke

TEV
• TEV în ultimele 2 luni
• Trombofilie severă

• TEV în ultimele 6 luni
• Trombofilie nonseveră
• TEV recurent
• Cancer activ (tratat în ultimele 6 luni)
• TEV în urmă cu peste 6 luni, fără alţi
factori de risc
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anticoagulaţi, cu prognostic adeseori infaust. Datele
din studiile recente cu anticoagulantele orale noi au
arătat că acestea au un risc mai mic de hemoragii
intracraniene în comparaţie cu antivitaminele K
(17).
O altă problemă legată de hemoragiile pacienţilor
anticoagulaţi este riscul de resângerare. Unele studii
au arătat că riscul de sângerare recurentă după reluarea tratamentului anticoagulant oral cu antivitamine K este de 8-13% (18). La ora actuală nu
există instrumente validate clinic de predicţie a riscului de resângerare. Cel mai bun factor predictiv
individual este istoricul de hemoragii, în special din
tractul gastrointestinal. După un prim episod de
sângerare intracraniană, cu sau fără anticoagulare,
riscul unei altei hemoragii este estimat la 2-4% pe
an (19).
Alt factor implicat în influenţarea riscului de
resângerare este intensitatea terapiei anticoagulante.
Cu cât valoarea ţintă a INR este mai mare, cu atât
riscul de hemoragie este mai mare. Decizia de a
relua tratamentul anticoagulant după un episod
hemoragic trebuie să ia în calcul valoarea INR în
momentul apariţiei hemoragiei, deşi numai valoarea
crescută a INR nu explică întotdeauna hemoragia.
De aceea, la orice bolnav anticoagulat care se prezintă cu hemoragie digestivă trebuie efectuată endoscopie digestivă pentru identificarea eventualelor
leziuni neoplazice.
Asocierea diverselor comorbidităţi la bolnavii
care primesc tratament anticoagulant cronic reprezintă cauza hemoragiilor într-un număr de cazuri.
Printre acestea se numără tumorile maligne, hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral,
consumul de alcool (20). Alte tratamente asociate
tratamentului anticoagulant, cum sunt medicamentele antiplachetare şi antiinflamatoriile nonsteroidiene, cresc riscul hemoragic (21). Decizia de a relua
tratamentul anticoagulant trebuie să ia în calcul şi
rolul medicamentelor asociate în apariţia fenomenelor hemoragice, ca şi interacţiunile medicamentoase. Vârsta înaintată a pacientului poate reprezenta
o problemă atunci când avem în vedere reluarea
tratamentului anticoagulant. Deşi vârsta înaintată
este un factor major de risc pentru evenimente
trombotice, aceasta este factor major de risc şi
pentru complicaţiile hemoragice ale tratamentului
anticoagulant.
Intervalul de timp necesar pentru reluarea tratamentului anticoagulant după un eveniment hemoragic este, de asemenea, dificil de stabilit. Datele
clinice sugerează un efect de rebound, cu un risc
crescut de trombembolism pulmonar şi de accident
vascular cerebral ischemic în primele 90 de zile după

întreruperea tratamentului anticoagulant oral, atât cu
antivitamine K, cât şi cu anticoagulantele orale noi
(22). Informaţiile oferite de câteva studii mici
sugerează că riscul de resângerare este mare în
primele 2 luni după o hemoragie digestivă la un
bolnav anticoagulat oral cu antivitamine K, dacă se
reia tratamentul anticoagulant; de asemenea, riscul
de tromboză este mare, dacă nu se reia tratamentul
(23,24). Două studii retrospective au încercat să
stabilească intervalul optim de timp între episodul
hemoragic şi reluarea terapiei anticoagulante. Un
studiu din 2012, pe 442 de pacienţi aflaţi în tratament
cu warfarină, care s-au prezentat cu hemoragie
digestivă, a găsit că riscul de deces a fost de 3 ori mai
mic la pacienţii la care s-a reluat warfarina în
comparaţie cu cei la care nu s-a reluat anticoagulantul
(11); frecvenţa complicaţiilor tromboembolice a
fost, de asemenea, de 10 ori mai mică. Riscul recurenţei hemoragiei digestive a fost nesemnificativ
statistic, neînregistrându-se hemoragii fatale. La
aceşti bolnavi, terapia anticoagulantă s-a reluat în
general în prima săptămână după hemoragie, la
aproximativ 4 zile (11). Al doilea studiu, din 2014, a
efectuat de fapt o analiză retrospectivă a 1.329 de
pacienţi cu fibrilaţie atrială nonvalvulară, anticoagulaţi cu warfarină, care s-au prezentat pentru hemoragie digestivă (25). Reluarea tratamentului cu
warfarină după 7 zile nu s-a asociat cu un risc mai
mare de hemoragie digestivă recurentă, iar ratele
deceselor şi complicaţiilor tromboembolice au fost
mai mici decât la pacienţii la care warfarina s-a reluat
după 30 de zile (25). Riscul de hemoragie digestivă
recurentă a fost însă semnificativ mai mai mare dacă
warfarina s-a reintrodus în prima săptămână
posthemoragie. Având în vedere rezultatele acestor
studii, se pare că intervalul optim de timp pentru
reluarea terapiei anticoagulante ar fi de 4-7 zile (26).
După o hemoragie cerebrală, anticoagulantul nu
trebuie administrat mai devreme de 24 de ore, din
cauza riscului de expansiune a hematomului intracranian (19). Societăţile ştiinţifice internaţionale
au recomandări oarecum diferite referitor la reluarea
terapiei anticoagulante după o hemoragie intracraniană. European Stroke Initiative recomandă reluarea
tratamentului anticoagulant la 10-14 zile după o hemoragie intracraniană, în cazul pacienţilor cu indicaţie puternică pentru anticoagulare (27). American
Heart Association sugerează că în fibrilaţia atrială
nonvalvulară trebuie evitată anticoagularea pe termen lung după o hemoragie spontană lobară, fiind
preferate antiagregantele plachetare (28). În hemoragia nonlobară, aceeaşi societate sugerează administrarea anticoagulantului la 7-10 zile după hemoragie, în funcţie de puterea indicaţiei (28).
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Anticoagulantele orale noi sunt atractive pentru
practica medicală datorită debutului rapid al acţiunii, ferestrei terapeutice largi, numărului mai redus de interacţiuni medicamentoase şi alimentare
(29). După un episod hemoragic, reluarea administrării anticoagulantelor orale noi se poate asocia cu
o incidenţă mai mare a hemoragiilor digestive recurente decât warfarina. O altă problemă ar fi lipsa
unui agent terapeutic specific, de reversie, pentru
managementul unei hemoragii acute. Riscul de resângerare intracraniană pare să fie mai mic în cazul
reluării terapiei anticoagulante cu un anticoagulant
oral nou (30). După o hemoragie digestivă, reluarea
tratamentului anticoagulant cu warfarină sau apixaban poate prezenta cel mai mic risc de resângerare
(31).
În alegerea agentului anticoagulant cu care continuăm terapia după un eveniment hemoragic trebuie să se ţină cont şi de alţi factori. La bolnavii
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care au boală cronică de rinichi semnificativă se
reia tratamentul anticoagulant cu un antagonist de
vitamina K. La bolnavii care prezintă variaţii mari
ale INR sub tratament cu un antagonist de vitamina
K se preferă reluarea terapiei cu un anticoagulant
oral nou. În acest caz, pacientul trebuie consiliat să
îşi administreze corect tratamentul anticoagulant,
fără a omite unele doze, întrucât anticoagulantele
orale noi au o durată scurtă de acţiune, iar omiterea
unor doze expune bolnavul la un risc tromboembolic
crescut.
În concluzie, decizia de reluare a tratamentului
anticoagulant în cazul bolnavilor care au suferit un
eveniment hemoragic este întotdeauna dificilă şi
trebuie să ia în consideraţie o multitudine de factori
individuali legaţi de antecedentele patologice, comorbidităţi, complianţă, interacţiuni medicamentoase, riscul tromboembolic şi riscul hemoragic.
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