GHID DE EVALUARE PREOPERATORIE A
RISCULUI HEMORAGIC
Daniela Filipescu

Multã vreme s-a crezut cã evaluarea
preoperatorie sistematicã a hemostazei poate sã
depisteze anomalii care sã permitã prevenirea
complicaþiilor hemoragice perioperatorii. Incã
din anii 70 se ºtie însã cã acestea nu se coreleazã
cu testele preoperatorii (1). În ultimii ani riscul
hemoragic perioperator a scãzut dramatic ºi lipsa
de predictibilitate a testelor de laborator a restrâns
indicaþiile efectuãrii de rutinã a acestora (2). A
crescut însã interesul pentru evaluarea riscului
trombotic care, în prezent, este considerat mai
periculos decât cel hemoragic (3).
În continuare vom prezenta un ghid de
evaluare preoperatorie a riscului hemoragic bazat
pe evidenþele medicale publicate în literatura de
specialitate. În a doua parte a capitolului ne vom
referi la strategia la pacienþi cu anomalii
hemostatice congenitale sau dobândite.
Evaluarea preoperatorie a riscului
hemoragic cuprinde anamneza, examenul clinic
ºi testarea de laborator (4).

ANAMNEZA.
Majoritatea bolnavilor cu tendinþã la
hemoragie poate fi depistatã cu ajutorul unei
anamneze amãnunþite (5). Ea trebuie sã obþinã
rãspunsul la urmãtoarele întrebãri:
1. Prezintã pacientul un risc hemoragic?
2. Este acest risc datorat unui deficit de
factori ai coagulãrii sau unui deficit plachetar?
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3. Este acest deficit congenital sau
dobândit?
1. Riscul hemoragic poate fi apreciat pe
baza unor întrebãri care au ca scop identificarea
unor sângerãri, a frecvenþei ºi gravitãþii acestora
în antecedentele personale sau heredo-colaterale
ale pacientului (5). Calitatea anamnezei poate fi
îmbunãtãþitã prin completarea de cãtre pacient a
unui chestionar, înainte de vizita preanestezicã.
Informaþiile importante pentru competenþa
hemostaticã a pacientului se referã la episoadele
traumatice ºi chirurgicale, istoricul familial,
bolile asociate ºi medicaþia care poate sã interfere
coagularea.
2. Diagnosticul diferenþial al tulburãrilor hemostazei primare ºi al coagulopatiilor
se poate face pe baza caracteristicilor antecedentelor hemoragice (tabelul 1). Acestea nu sunt
însã specifice ºi, uneori, pot fi intricate. Astfel,
în boala von Willebrand severã, hemoragiile
îmbinã trãsãturile hemoragiilor din trombopatii
ºi deficite factoriale (4).
Anomaliile hemostatice primare se caracterizeazã prin hemoragii spontane sau imediat
dupã un traumatism minor ºi sunt de tip: purpura
echimoticã, peteºii, hemoragii mucoase, în
particular bucale, hemoragii ale fundului de ochi
sau cerebro-meningee (6). În trombocitopenii,
boala von Willebrand ºi tele-angiectazia hemoragicã ereditarã sunt frecvente hemoragiile
mucoase de tip epistaxis, genito-urinare ºi
digestive. Pacienþii cu boalã Willebrand, datoritã
variabilitãþii bolii, au însã o hemostazã
impredictibilã (7).
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Tabelul 1.
Caracteristicile hemoragiilor datorate deficitelor hemostazei primare sau secundare (4)
Hemostaza secundar
Hemostaza primar
(afectare trombocitar ) (tulbur ri de coagulare)

Manifest ri
Instalarea sânger ULLGXS WUDXP sau interven ie chirurgical
Elemente clinice

petesii
sângerarea mucoaselor
echimoze, hematoame
hemartroze

Anomaliile coagulãrii se caracterizeazã
prin sângerãri întârziate, care apar la câteva ore
dupã un traumatism minor ºi sunt localizate
profund, la nivelul þesuturilor de susþinere,
putând cuprinde ºi spaþiile aponevrotice, retroperitoneul sau viscerele abdominale (6, 8).
Sângerãrile sunt excesive, prelungite ºi recurente
(7). Ele se manifestã ca hematoame sau hemartrozã iar, dacã deficitul este minor, ca sângerãri
în cursul extracþiilor dentare sau intervenþiilor
chirurgicale. Astfel, o sângerare dupã extracþia
unui molar dureazã de obicei mai puþin de o orã
dar, în cazul unei coagulopatii, hemoragia
abundentã poate dura 12 ºi chiar 24 de ore (6,
7). În cazul unui deficit de factor XIII, hemoragiile sunt tardive, progresive, pot afecta
cicatrizarea ºi, frecvent, se manifestã în sfera
ginecologicã (8).
Hemoragiile datorate fibrinolizei apar la
24-48 de ore dupã un traumatism sau intervenþie
chirurgicalã, frecvent prin resângerare la locul
respectiv, au aspect de echimozã ºi sunt întinse
(6). Perioperator hemoragia este abundentã ºi
fãrã cheag (8).
3. Diferenþierea între anomaliile congenitale ºi cele dobândite se face tot pe baza anamnezei, care trebuie sã insiste asupra vârstei ºi
condiþiilor de apariþie la care au debutat. Pentru
caracterul congenital pledeazã debutul în
copilãrie ºi existenþa anomaliilor hemostazei la
rude (6). Boala von Willebrand este însã autosomal dobânditã, cu penetranþã variabilã, ºi antecedentele heredocolaterale pot fi nesemnificative
(7). Pe de altã parte, pacienþii cu forme uºoare
de hemofilie sau boalã von Willebrand pot sã nu
aibã sângerãri importante pânã la o intervenþie
chirurgicalã sau traumatism major. De aceea, un
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tardiv

Da
Spontan
Da
Nu

Nu
Dup traum
Da
Da

timp de tromboplastinã parþial activat (TTPa)
alungit nu trebuie ignorat la un copil mare.
Pacienþii cu tulburãri dobândite prezintã
sângerãri severe, neaºteptate ºi au teste de coagulare alterate recent, în contextul altor comorbiditãþi sau al unei boli autoimune (7). În ceea ce
priveºte medicaþia cronicã, existã posibilitatea
ca aceasta sã conþinã, fãrã ca pacienþii sã ºtie,
agenþi cu acþiune antiagregantã sau anticoagulantã ºi antibiotice, ca moxalactamul sau cefamandola, care pot mima efectele antivitaminelor
K (6).
Datele obþinute din anamnezã pot fi sistematizate dupã modelul din tabelul 2, permiþând
anestezistului sã decidã oportunitatea investigãrii
în continuare a hemostazei.
Sensibilitatea anamnezei în depistarea
riscului hemoragic nu este însã 100%. Istoricul
poate sã nu fie sugestiv dacã pacientul nu a mai
fost expus la traume sau dacã cel care îl intervieveazã nu are experienþã.(9)

EXAMENUL CLINIC.
În cadrul examenului clinic se cautã
sângerãri microvasculare, epistaxis, echimoze,
hematoame, peteºii, adenopatii, hepato- sau
splenomegalie ºi alte stigmate ale unor boli care
afecteazã hemostaza. În plus, trebuie evaluat
statusul hemodinamic al bolnavului (5).
Deºi anamneza ºi examenul clinic sunt
esenþiale în evaluarea preoperatorie a riscului
hemoragic, dacã ele sunt negative, nu se poate
exclude total o tulburare a hemostazei care poate
fi silenþioasã chiar pânã la scãderea factorilor la
5% din valoarea normalã (10), dar care se poate

Tabelul 2.
Aprecierea competenþei hemostatice a pacientului (modificat) (5)
Evenimente hemoragice
A. Antecedente personale medicale
1. Evenimente hemoragice non-chirugicale
- menoragie
- gingivoragie
-VkQJHUDUHSUHOXQJLW GXS OH]LXQHPLQLP FXWDQDW
- epistaxis bilateral
-U QLvQDEVHQ a traumatismelor
-KHPDWRPGXS LQMHF LHLQWUDPXVFXODU
-KHPDUWUR] vQDEVHQ a unui traumatism
2. Evenimente hemoragice perioperatorii,FXSUHFL]DUHDPRPHQWXOXLDSDUL iei (imediat postoperator sau
tardiv)
- subiective - skQJHUDUHDDQRUPDO GXS RLQWHUYHQ ie mLQRU  DPLJGDOHFWRPLHH[WUDF LHGHQWDU ,
adenectomie)
- obiective: -UHLQWHUYHQ LHvn scop hemostatic
- formare de hematom cu necesitatea drenajului
- transfuzie
%ROLFDUHVHvQVR HVFGHWXOEXU ri ale hemostazei
- boli hepatice
- boli renale
- boli hematologice
- boli digestivH PDOQXWUL LHPDODEVRUE ie)
- boli imune

'DWDDSDUL LHL

B. Antecedente heredo-FRODWHUDOH DFHOHDúi evenimente ca mai sus)
Data întreruperii

C. Medicamente administrate în ultimele 10 zile
-DVSLULQ
- ticlopidin
- clopidogrel
- anticoagulante orale
-KHSDULQ nonfrac ionat
- heparin cu greutate molecular mic
- alte anticoagulante
- antiinflamatorii nonsteroidiene
- antibiotice (denumirea)
-DOWHPHGLFDPHQWHFDUHLQWHUIHU hemostaza

Tabelul 3.
Scor de apreciere a riscului de sângerare pe baza anamnezei ºi examenului clinic (5)
Tipul A
1. Sângerare caUHGXUHD] PDLPXOWGHGHRUHVDXQHFHVLWDWHDWUDQVIX]LHLGXS RLQWHUYHQ LHFKLUXUJLFDO PLQRU 
(amigdalectomie, adenectomie, circumcizie)
6kQJHUDUHSUHOXQJLW GXS RH[WUDF LHGHQWDU VDXRULFHWUDWDPHQWGHQWDUVDXUHDSDUL LDVkQJHU ULLGXS GHore
,QJHVWLDGHDVSLULQ VDXRULFHDOWPHGLFDPHQWDQWLLQIODPDWRUQRQVWHURLGLDQvQXOWLPHOHGHRUH
/DH[DPHQXOIL]LFU QLSHWHúLLEROLKHSDWLFHVDXKHPDWRORJLFHPDOQXWUL LHPDODEVRUE LHDOFRROLVm
Tipul B
5. Antecedente heredo-colaterale: întrHE ULOHGHPDLVXV
5 QLUHIUHFYHQW I U RFDX] HYLGHQW
1HFHVLWDWHDLQWHUYHQ LHLFKLUXUJLFDOHGHRSULUHDHSLVWD[LVXOXL
6kQJHUDUHGHSHVWHPLQXWHGXS RSXQF LHYHQRDV
%RODYXOúWLHF DUHRWHQGLQ ODVkQJHUDUHFUHVFXW
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manifesta dacã pacientul suferã o traumã sau un
act chirurgical. Aceastã temere a condus la
practica testãrii sistematice a hemostazei în
perioada preoperatorie.
Performanþa examenului clinic poate fi
crescutã prin folosirea unui scor propus de
Societatea Francezã de Anestezie ºi Terapie
Intensivã (tabelul 3) (5). Un rãspuns pozitiv la o
întrebare de tipul A sau 2 rãspunsuri pozitive la
tipul B constituie un istoric pozitiv de sângerare.

TESTAREA DE LABORATOR DE
RUTINÃ
Este definitã ca testarea care este cerutã în
absenþa unei indicaþii clinice specifice (11). În
literaturã nu existã însã nici o dovada care sã
susþinã beneficiul bilanþului preoperator al
hemostazei la pacientul asimptomatic, el putând
descoperi excepþional anomalii constituþionale
(12). Incidenþa screening-ului pozitiv al coagulãrii este raportat variabil, de la sub 1% (13) la
34% (14), în funcþie de test ºi de populaþia
selectatã. Testele anormale conduc însã la
modificarea planului perioperator doar în 1-4%
din cazuri (11) doarece este puþin probabil ca un
deficit identificat în laborator la un pacient
asimptomatic, sã stea la baza unei catastrofe
hemoragice intraoperatorii. În plus, testarea
preoperatorie creºte costurile îngrijirii, putând
conduce la rezultate fals pozitive care sã
determine analize suplimentare ºi amânãri
nejustificate ale intervenþiilor chirurgicale (15).
Cei care ar beneficia de pe urma screeningului
sunt cei cu tulburãri dobândite la care istoricul
poate fi nesemnificativ (10).
În prezent, se considerã cã prescrierea
preoperatorie a testelor de hemostazã la pacienþi
asimptomatici constituie o eroare medicalã,
deoarece ele au sensibilitãþi ºi specificitãþi foarte
slabe.(11) În cazul în care sunt normale, nu se
poate exclude un deficit minor al hemostazei.(8)
Astfel, TTPa poate sã nu depisteze unii pacienþi
cu deficite de coagulare ºi, de aceea, trebuie sã
fim pregãtiþi pentru sângerãri intraoperatorii
neaºteptate.(16) Totusi, în absenþa unui istoric
pozitiv pentru sângerare, valorile normale ale
timpului de protrombinã (TP) ºi TTPa au o
valoare predictivã negativã de 95% (17).
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Pe de altã parte, valoarea predictivã pozitivã a testelor uzuale este neglijabilã, pentru cã
anomaliile au prevalenþã micã ºi rezultatele fals
pozitive sunt frecvente (8). Existã posibilitatea
ca testele uzuale sã demaºte unele anomalii care
au fost omise de un examen preanestezic prea
sumar sau care au apãrut recent (de exemplu
prezenþa unui anticoagulant sau a unui inhibitor
al unui factor al coagulãrii) dar valoarea predictivã pozitivã a TTPa alungit la pacienþi
asimptomatici a fost estimatã de Blery la numai
0,1% (18).
Cele de mai sus sunt confirmate de studii
care au arãtat cã testele de hemostazã nu sunt
predictive pentru complicaþiile hemoragice ale
amigdalectomiilor (19), cã alungirea lor nu se
coreleazã cu sângerarea perioperatorie (20) iar
abandonarea practicãrii lor de rutinã nu a dus la
creºterea morbiditãþii hemoragice (21).

GHID DE EVALUARE
PREOPERATORIE A HEMOSTAZEI
Recomandãrile actuale în domeniul
evaluãrii preoperatorii a hemostazei reduc
indicaþiile probelor de laborator la cazurile
particulare în care anamneza ºi examenul clinic
sugereazã posibilitatea existenþei unor anomalii,
când anamneza este insuficientã sau pacientul
necooperant, la pacienþi cu anomalii cunoscute,
la cei cu tratamente anticoagulante ºi antiagregante, cu boala hepaticã sau renalã ºi în funcþie
de tipul ºi invazivitatea procedurii (3, 11, 12).
În funcþie de invazivitate, intervenþiile se
clasifica în 3 tipuri (tabel 4) (12). În tipul A sunt
incluse procedurile invazive care produc o
traumã tisularã minimã ºi pentru care nu ar fi
nevoie de teste de laborator preoperatorii, cu
excepþia pacienþilor cu afecþiuni care impun
ameliorarea lor. În tipurile B ºi C, care sunt progresiv mai complexe, se recomandã efectuarea
câtorva teste: TTPa, TP, numãrãtoarea trombocitelor (NT) ºi, eventual, fibrinogenemia, timpul
de sângerare (TS) ºi timpul de trombinã (TT).
Deasemenea, pacienþii cu operaþii din grupul B
ºi C trebuie examinaþi pentru a depista afecþiuni
care afecteazã coagularea (hepatice, hematologice) în scopul optimizãrii afecþiunilor pre-

Tabel 4.
Tipuri de invazivitate a intervenþiilor chirurgicale (12)
Tip

Defini LHJHQHUDO

Exemple

A

Proceduri minim invazive care afecteaz PLQLPIL]LRORJLDQRUPDO úi
care se asociaz rar cu complica ii perioperatorii.
De obicei nu necesit transfuzie, monitorizare invaziv sau îngrijire
postoperatorie în terapie intensiv .

Opera ia pentru cataract
Artroscopia diagnostic
Pospartum
Ligatura tubara

B

Proceduri moderat iQYD]LYHFDUHDIHFWHD] modest fiziologia normal .
Ele pot necesita transfuzie, monitorizare invaziv sau îngrijire
postoperatorie vQWHUDSLHLQWHQVLY .

Trombendarterectomie carotidian
Rezec ie prostatic transuretraO
Colecistectomie laparoscopic

C

Proceduri cu grad mare de invazivitate care afecteaz  IL]LRORJLD
QRUPDO semnificativ.
$FHVWHSURFHGXULQHFHVLW de obicei transfuzie, monitorizare invaziv
úi îngrijire postoperatorie în terDSLHLQWHQVLY .

Proteza de sold
Cura anevrsimului de aort
InlocXLUHYDOYXODU
&UDQLRWRPLHGHIRV posterioar

existente. În plus, dacã intervenþia chirurgicalã
este cunoscutã ca hemoragicã este necesarã
obþinerea unor valori de bazã cu care sã fie
comparate cele intra ºi postoperatorii.
În general, se considerã cã operaþiile de
urgenþã, pacienþii cu risc ASA III ºi IV, chirurgia
cardiacã, chirurgia intra-cranianã, chirurgia
pulmonarã ºi chirurgia obstetricalã, care
însumeazã sub 1% din actele chirurgicale, ca ºi
operaþiile la copii mai mici de 3 luni, justificã
efectuarea unui bilanþ preoperator al hemostazei
(10). În literaturã nu sunt însã date care sã impunã
necesitatea practicãrii testelor de coagulare înaintea unei anestezii regionale sau în obstetricã (11).
Având în vedere diversitatea opiniilor
experþilor este indicat ºi economic ca fiecare
serviciu sã-ºi elaboreze propriul ghid de evaluare

a riscului hemoragic care sã ia în calcul anamneza
ºi amploarea intervenþiei chirurgicale. Un model,
este ghidul lui Rapaport care indentifica 4 nivele
ale necesitãþii evaluãrii de laborator a hemostazei
preoperatorii ºi care, deºi conceput în anii 70,
este valabil ºi în prezent (tabel 5) (22).
Un algoritm recent, care orienteazã
clinicianul spre situaþiile care necesitã un bilanþ
hemostatic preoperator este recomandat de
Roizen ºi colab. (figura 1) (12). Dacã pacientul
nu a fost diagnosticat sau nu este suspectat cu o
anomalie a coagulãrii ºi dacã operaþia este de
amploare limitatã, testele de laborator nu sunt
indicate. În schimb, evaluarea este recomandatã
dacã pacientul este pe aspirinã în ultimele 24 de
ore, dacã hemostaza chirurgicalã nu este posibilã
sau dacã intervenþia are loc în spaþiu închis. TTPa
Tabelul 5.

Ghid de evaluare a hemostazei (modificat) (22)
Nivel

Istoric

Tip de opera ie

Teste recomandate

I

Negativ

Minor

Niciunul

II

Negativ
Teste negative în
antecedente

Major

NT, TTPa

III

Suspiciune

Risc de sângerare mare (chirurgie FDUGLDF , prostatic )
Risc major în sânger ULPLQRUH (neurochirurgie)

NT, TS, TP, TTPa,
teste de liza a cheagului

IV

Suspiciune sau confirmare

Major sau minor

Teste specifice (nivelul
factorilor, agregometrie
etc)
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Figura 1. Algoritmul de evaluare preoperatorie a hemostazei (12)
Este in tratament cu
anticoagulant?

Da
Poate fi oprit sau
schimbat?

Nu

Nu
Pacientul sau membrii familiei au
istoric de tulburari de coagulare sau
sangerare majora dupa interventie
chirurgicala ?

Da

fara anestezie
regionala, daca e
indicata interventia
monitorizare cu teste
specifice

Da

Interventie cand
testele specifice sunt
in limite normale

Sangerare
imediata?

Nu

Da
Nr. trombocite
Timp de sangerare

Exista o situatie
asociata cu sangerare?

Da
Boala renala,
Preeclampsie,
Boala vasculara,
Trauma majora

Da

TP, TTPa,
Nr. trombocite ?
Timp de sangerare

Nu

Lupus eritematos
sistemic,
Patologie hepatica,
Malnutritie,
Malabsorbtie,
Trauma majora acuta

Nr. trombocite
Timp de sangerare

Nu

Nu sunt indicate
teste de coagulare

TP / TTPa

TP= timp de protrombina TTPa = timp de tromboplastina partial activat

ºi TP se recomandã la cei cu tratament anticoagulant heparinic ºi, respectiv oral, diateze
hemoragice sau boli asociate cu sângerãri (boalã
hepaticã, boalã lupicã, malnutriþie, malabsorbþie,
traumã majorã). NT ºi TS se recomandã la cei
cu diatezã hemoragicã, boalã renalã, preeclampsie, boalã vascularã sau traumã majorã.

INTERPRETAREA TESTELOR
ANORMALE
În cazul în care istoricul ºi/sau examenul
clinic este sugestiv pentru o afectare a
hemostazei, evaluarea iniþialã de laborator
cuprinde TTPa, TP ºi NT (9). Acestea sunt ieftine
ºi suficiente pentru detectarea defectelor
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proteinelor coagulãrii ºi a trombocitopeniei dar
nu dau nici o informaþie despre funcþia vascularã
sau trombocitarã ºi nu evidenþiazã fibrinoliza
patologicã. TS ºi TT sunt opþionale. Semnificaþia
valorilor anormale ale acestor teste este
sintetizatã în tabelul 6.
În cazul în care aceste teste de laborator
sunt normale dar pacientul prezintã o diatezã
hemoragicã, ca ºi în cazul în care aceste teste
sunt anormale, este necesar consultul unui
specialist în hemostazã, în vederea diagnosticarii
ºi corectãrii preoperatorii (8). În cazul unor
anomalii constituþionale sau la pacienþi cu
patologie asociatã cu tulburãri dobândite ale
coagulãrii, testele uzuale nu sunt suficiente
pentru identificarea ºi aprecierea severitãþii anomaliei. Ele orienteazã însã testele complemen-

Tabelul 6.
Semnificaþia testelor uzuale de hemostazã (4,7,10,23)
Istoric pozitiv
de sângerare
+

TTPa

TP/
INR

TT

N

N

N

N

N

N

N

FDFWRU;,,SUHNDOLFUHLQ NLQLQRJHQFXJUHXWDWHPROHFXODU PLF 
inhibitor lupic/ Contaminare cu heparin

N

N

N

N

Factori VIII, IX, XI

N

N

N

Factori V, X, II/deficit de vitamina K, antagoniúti ai vitaminei K,
ERDO hepatic uúoar

N

N

N

Deficit sever de FVII/deficit minor de vitamina K, DQWDJRQLúti ai
vitaminei K, boal hepatic cronic

N

Factor von Willebrand

N

Afibrinogenemie

N

Tratament cu hirudin

N

7URPERSDWLL LQJHVWLHGHDVSLULQ VDXDOWHDQWLLQIODPDWRULL
nonsteroidiene, trombastenie Glanzmann, sd. Bernard Soulier)

+
+
N

+
+

N

+

1

Variabil

1

TS

NT

Deficit posibil/ Patologie
Trombocitopenie, uremie

N
N

+

N

N

Variabil

N

N

N

N

Disfibrinogenemie, gamopatii (mielom multiplu,
macroglobulinemia Waldenstrom),SURGXúLGHGHJUDGDUHDL
fibrinogenului, hipofibrinogenemie severa, anticorpi
antitrombina
Tratament cu HGMM

1

N

1

Tratament cu heparin
Tratament cu inhibitori direc i de trombin

Variabil

N

&,'ERDO hepatic sever

+

N = normal,  = alungit, HGMM= heparina cu greutate molecularã micã, CID = coagulopatie intravascularã diseminatã

tare. Un algoritm pentru orientarea testelor
suplimentare este sintetizat în figura 2 (9).
În general, recomandãrile nu sunt diferite
la adulþi ºi la copii. La nou-nascuþi ºi la copiii
mici care nu au avut probleme de hemostazã se
recomandã testarea de rutinã a TTPa, TP ºi a
NT.(10) De obicei, copiii au mai multe alterãri
ale testelor hemostazei, mai ales cei cu boli
cianogene ºi policitemici dar ele nu se însoþesc
ºi de creºterea complicaþiilor hemoragice (24).

PACIENÞI CU ANOMALII
PREOPERATORII ALE HEMOSTAZEI
Anomaliile hemostazei pot fi congenitale
sau dobândite.
Cele congenitale sunt, de obicei, cunoscute ºi au o prevalenþã foarte scãzutã în populaþia

caucazianã: sub 20 de cazuri la 100 000 de
subiecþi (10). Cele mai frecvente sunt deficitul
de factor von Willebrand (FvW) ºi hemofiliile A
ºi B, respectiv, deficitele de factor VIII (FVIII)
sau factor IX (FIX). Dacã istoricul este negativ,
prevalenþa este chiar mai micã. Astfel, în
populaþia masculinã fãrã antecedente hemoragice, prevalenþa hemofiliei este de numai 1 la
40 000 (15).
Boala von Willebrand este cea mai frecventã alterare ereditarã a hemostazei (1% din
populaþie) dar este clinic semnificativã la
aproximativ 0,1% (25). Este caracterizatã
printr-un defect cantitativ (tipul 1 si 3) sau
calitativ (tipul 2) al FvW (26). Acesta intervine
în aderarea plachetarã ºi este cãrãuº al FVIII. Cea
mai severã este tipul 3, în care concentraþia FvW
este micã sau absentã. Nivelele de FVIII sunt de
obicei asemãnãtoare celor de FvW, de 3-10% din
valoarea normalã (25). Simptomele clinice sunt
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Figura 2a. Algoritmul de interpretare a testelor de coagulare (9)

TP
prelungit

Fbg, FII, FV si
FVII normal

Eroare,
Ac antifosfolipidici
VDX+HSDULQD

Fbg si FV
normal
FII si FVII

)EJ GDU),,
FV si FVII
normal

Fbg, FII, FV
si FVII

Deficienta
vitamina K

Insuficienta
hepatica sau
CID

D-Dimeri
normal
)9,,,

Deficit de
sinteza Fbg

D-'LPHUL
)9,,,

Insuficienta
hepatica

CID

Figura 2b. Algoritmul de interpretare a testelor de coagulare (9)

TTPa
prelungit

TT
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77 )EJ
''

TT si Fbg
normal

Ac antifosfolipidici
sau deficienta de
factor intrinsec

77 )EJ
DD normal

CID sau
hiperfibrinoliza

Deficit de
sinteza Fbg

FVIII, FIX, FX,
FXI, FXII
normal

Deficit de
FVIII, FIX,
FX sau FXI

Teste pentru Ac
antifosfolipidic

Teste complexe
(inhibitori?)

la fel de severe ca în hemofilia A, cu sângerãri,
hemartroze ºi hematoame musculare. Diagnosticul bolii von Willebrand este complex, incluzând determinarea: TS, FvW (FvWAg - determinare antigenicã), FvW funcþional (cofactorii care
reacþioneazã la ristocetinã  FvW:RCo sau
colagen  FvW:CB), FVIII procoagulant
(FVIII:C), agregare indusã de ristocetina ºi
analizã de multimeri (27). Având în vedere
prevalenþa crescutã în populaþia femininã cu
menoragie, au fost publicate ghiduri de investigare ºi tratament perioperator ºi peripartum (28,
29). Alte trombopatii congenitale (tabel 7) sunt
foarte rare.
Tabelul 7.
Cauze de trombocitopatie congenitalã (4)
Mecanism
$GH]LYLWDWHDQRUPDO

Exemple
Boala von Willebrand
Sindromul Bernard-Soulier

Tulbur ri de agregare Afibrinogenemie
Trombastenia Glanzmann
(OLEHUDUHDQRUPDO în Eliberare medular anormal
circula ie
Anomalii la nivelul
membranei

Sindromul Scott

Hemofiliile A ºi B sunt boli legate de cromozomul X, apar la pacienþi de sex masculin ºi
se caracterizeazã prin deficitul FVIII ºi, respectiv,
IX (6). Deficitele altor factori sunt rare (7).
Pacienþii cu anomalii hemostatice congenitale pot sã nu aibã sângerãri importante pânã
în momentul unei traume sau intervenþii chirurgicale. Preoperator se recomandã evaluarea
deficitului ºi corectarea acestuia pentru asigurarea unei hemostaze optime perioperatorii.
Valorile minime ale factorilor care intervin în
coagulare, necesare în cursul unei intervenþii
chirurgicale ºi sursele de înlocuire sunt sintetizate
în tabelul 8.
Scãderea concentraþiei factorilor de coagulare este tratatã perioperator prin administrare de
plasmã proaspãtã congelatã (PPC), crioprecipitat
(CP) sau concentrat al factorului deficient. PPC
conþine toþi factorii coagulãrii, în principal
protrombina, FV ºi FX iar CP conþine fibrinogen,

FVIII, FvW ºi FXIII (25, 30). PPC ºi CP sunt
produse din plasmã ºi existã riscul transmiterii
diversilor agenþi microbieni. În plus, au dezavantajul supraîncãrcãrii volemice, mai ales în cazul
PPC care, pentru substituþia FVIII, trebuie administratã în cantitãþi mai mari (25).
Concentratul de complex protrombinic
(CCP) conþine factorii II, VII, IX, X, proteina C
ºi proteina S. El existã ºi în forma activatã
(CCPa), care conþine cantitãþi variabile de FVII,
FIX ºi FX ºi se utilizeazã în tratamentul
hemofiliei cu inhibitori împotriva factorilor VIII
sau IX (30).
Concentratele de factori derivate din
plasmã au avantajul ca au volum mic de
administrare ºi sunt purificate, eliminându-se
riscul transmiterii virale. Concentratele de FVIII
cu purificare intermediarã conþin ºi FvW (30).
Existã ºi preparate recombinate, care sunt cele
mai sigure. Tratamentul de înlocuire al factorilor
deficitari trebuie fãcut în consult cu hematologul,
ºtiind cã în pregãtirea preoperatorie a pacienþilor
cu hemofilie A trebuie sã se atingã un nivel de
80-100 % al FVIII (31).
Tulburãrile dobândite ale hemostazei
sunt mult mai frecvente decât cele moºtenite (10)
ºi, dintre acestea, cele ale hemostazei primare
predominã (32). Tulburãrile hemostazei primare
sunt produse de scãderea numãrului sau funcþiei
plachetare.
1. Trombocitopenia
Trombocitopenia se poate datora scãderii
producþiei, creºterii consumului, distrucþiei sau
sechestrãrii plachetelor (tabel 9). Diagnosticul
trombocitopeniilor se bazeazã pe numãrãtoarea
trombocitelor (NT) care este considerat cel mai
util test de hemostazã (3). O valoare normalã
eliminã multe din anomaliile hemostazei
primare iar valoarea preoperatorie va fi termen
de comparaþie în cazul sângerãrilor perioperatorii. Se practicã rapid pentru cã nu necesitã
centrifugarea. Valoarea normalã este de 160 000
- 450 000 elem/mm 3 (6). Pentru manevre
invazive se acceptã valoarea minima de 50 000/
mm3 (33). Trombocitopeniile mai severe au
indicaþie de concentrat trombocitar administrat
perioperator (34).
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Tabelul 8.
Valorile minime ale factorilor coagulãrii necesare în cursul unei intervenþii chirurgicale
ºi sursele de înlocuire (10, 23, 25, 30)
Concentra ie
plasmatic
(mcg/l)

T½
plasmatic (ore)

Concentra ie
minim

XIII

-

-

< 5%

XII

30

60

-

Nu necesit

XI

5

52

-

PPC

X

8-10

30-40

15-25%

PPC, concentrat de FIX ?

IX

4-5

18-24

10-20%

FIX recombinat
FIX derivat din plasm
PPC, CCP, CCPa

VIII

0,1

8-12

25-30%

FVIII recombinat
FVIII derivat din plasm înalt purificat
)9,,,FXSXULWDWHLQWHUPHGLDU
CCP, PPC, CCPa

VII

0,5

3-6

> 30%

rFVIIa
PPC, CCP

V

5-10

12-16

10-20%

PPC

II

100-150

60-70

< 25%

PPC, concentrat de FIX

I

2000-4000

72-12-

20-40%

CP, PPC

ATIII

150-400

72

FvW

-

-

1g/l

PC

4-5

6

-

PPC, CCP

PS

25

42

-

PPC, CCP

Factor

Surs de înlocuire
PPC, CP

Concentrat de ATIII, PPC
Desmopresin
Concentrate de FVIII cu multimeri de FvW
rFVIIa

ATIII = Antitrombina III, PC = proteina C, PS = proteina S
PPC = plasmã proaspatã congelatã, CP = crioprecipitat, CCP = concentrat de complex protrombinic, CCPa = concentrat
de complex protrombinic activat, rFVIIa = FVII activat recombinat

Tabelul 9.
Cauze de trombocitopenie dobânditã (4,35)
Mecanism

Exemple

3URGXF ie sc ]XW

InfLOWUD LHPHGXODU (tumoral )
,QVXILFLHQ medular (aplazie, medicamentoas )

Distruc ie crescut

Neimun (CID, sepsisLQIODPD LH)
Imun (complexe imune circulante, lupus sistemicPHGLFDPHQWRDV

Sechestrare splenic

Congestie prin hipertensiune portal
%RDO LQILOWUDWLY splenic
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Tabelul 10.
Cauze de trombocitopenie în funcþie de contextul clinic (36)
3DFLHQ LvQDPEXODWRU
Sarcina
3XUSXUDLPXQ WURPERFLWRSHQLF
Sindromul mielodisplasic
Hipersplenismul
Sindromul antifosfolipidic

3DFLHQ LVSLWDOL]D L
7URPERFLWRSHQLHPHGLFDPHQWRDV
Sepsis
&RDJXORSDWLHLQWUDYDVFXODU GLVHPLQDW
Trombocitopenie dilu LRQDO
Purpura post-WUDQVIX]LRQDO

O clasificare mai practicã a trombocitopeniei este prezentatã în tabelul 10 (36). Ea are
la bazã contextul clinic de producere a trombocitopeniei. Observãm, cã între pacienþii spitalizaþi, cei cardiaci au un risc crescut (37).
TS este utilizat în evaluarea hemostazei
primare dar nu este patognomonic pentru o patologie anume. El este alungit în trombocitopenii
< 100 000/mm3 dar ºi în trombocotopatii severe,
nivele scãzute de FvW, afibrinogenemie, deficit
sever de FV ºi dupã adminstrarea de antiplachetare (aspirina, inhibitori de GP IIb/IIIa) sau
alte medicamente (10). Un TS normal nu exclude
posibilitatea unei sângerãri perioperatorii (38).
Testul PFA-100 reprezintã varianta automatã a
TS ºi pare sã fie mai sensibil ºi mai specific alterãrilor trombocitare (39). Gold standard-ul în
diagnosticul disfuncþiilor trombocitare rãmâne
însã agregometria, care din pãcate este laborioasã

3DFLHQ LVSLWDOL]D LFXERDO FDUGLDF
7URPERFLWRSHQLHLQGXV GHKHSDULQ
Utilizare de inhibitori GP IIb/IIIa
Utilizare de tienopiridine
Bypass aorto-coronarian
%DORQGHFRQWUDSXOVD LHLQWUD-aortic

(6). De aceea, diagnosticul trombopatiilor este
dificil în practica zilnicã. Cele mai frecvente
trombocitopenii dobândite sunt însã medimentoase ºi se remit dupã întreruperea administrãrii
agentului respectiv (36). În tabelul 11 sunt enumerate diverse medicamente care pot afecta
funcþia plachetarã.
Tulburãrile dobândite ale hemostazei sunt
frecvent legate de o patologie asociatã ºi sunt
complexe, interesând mai multe cãi hemostatice
(tabel 12).
2. Pacient cu disfuncþie hepaticã
În bolile de ficat, alterarea hemostazei este
multifactorialã (40). Aceasta se explicã prin
faptul cã în ficat se sintetizeazã atât factori de
coagulare, cât ºi inhibitori naturali ai acestora ºi
componente ale sistemului fibrinolitic. În plus,
Tabelul 11.

Medicamente implicate în mod obiºnuit în trombocitopenie (10,33,36)
Medicamente cardiovasculare
Amiodarona
Amrinona
Captopril
Catecolamine
Chinidina
Digoxin
Metildopa
Milrinona
Procainamida
%ORFDQ LDL
receptorilor
GP IIb/IIIa
Abciximab
Eptifibatide
Ticlopidina
Tirofiban

Medicamente antimicrobiene
Amphotericina B
Antibiotice cu nucleu betalactam
Etambutol
Fluconazol
Ganciclovir
Imipenem-cilastin
Interferon
Izoniazida
Penicilina
Rifampicin
Sulfonamide
Trimetoprim-sulfametazol
Vancomicina
%ORFDQ L+2
Cimetidina
Ranitidina

Altele
Acetaminophen
Acetazolamida
Acid valproic
Allopurinol
Aminoglutetimid
Antiinflamatorii nonsteroidiene
Carbamazepina
Chinina
Colchicina
Diazepam
Fenitoina
Fenotiazine
Heparina
Hidroclorotiazida
Meclofenamat
Morfina
6 UXULGHDXU
Sulfoniluree
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Tabelul 12.
Condiþii clinice care afecteazã hemostaza (4,10,32,40)
&RQGL ie clinic

Anomalie hemostatic

Cauza posibila

%RDODKHSDWLF

Deficit de factori
Fibrinogen anormal
Fibrinoliz
Hipercoagulabilitate
Trombocitopenie
Disfunc ie plachetar
CID

Sinteza sc ]XW 
Sinteza de factori anormali
5HGXFHUHDGHJUDG rii factorilor activa i
Reducerea elimin rii inhibitorilor
Deficit de AT III úi proteina C
6HFKHVWUDUHVSOHQLF
Consum crescut (CID)
7R[LFLWDWHDOFRROLF
'HILFLWHQXWUL ionale
'LVIXQF ia renal asociat
Infec ii
'LVIXQF ie endoteliaO posibil

%RDODUHQDO

Trombocitopenie
Deficit plachetar

Sc derea produc iei medulare
Metaboli i toxici prezen i în sânge

Malabsorb ie

Deficite factoriale multiple

Malabsorb ie de vitamina K

/HXFHPLHDFXW 
(promielocitara)

Trombocitopenie

Reducerea megakariocitopoiezei

Sindrom
mieloproliferativ

CID

Creúterea activit ii procoagulante celulare

Limfom, leucemie
FURQLF OLPIRFLWDU

Deficit plachetar
Trombocitemie
Trombocitopenie
Scaderea FvW
Scaderea FVIII

7URPERSRLH]DDQRUPDO
M duva hiperplastic sau înlocuit ,
6HFKHVWUDUHVSOHQLF
Adsorb ie în tumor ,
Autoanticorpi

Disproteinemie

Trombocitopenie
Prelungirea timpului de
trombin

Sc derea produc iei medulare
Inhibarea polimeriz rii monomerilor de fibrin

Amiloidoz

Deficit de FX
Fragilitate capilar

Adsorb ie de amiloid
Infiltrarea vascular cu amiloid

Lupus eritematos
sistemic

Inhibitor lupic
Deficit factorial
Trombocitopenie/trombopatie

Anticorpi anti-fosfolipide acide
Anticorpi anti-SURWHLQHDOHFRDJXO rii
Anticorpi anti-glicoproteine

ficatul intervine în eliminarea acestor factori.
Mecanismele principale implicate sunt: scãderea
sintezei ºi degradãrii factorilor activaþi, disfuncþia
plachetarã ºi trombocitopenia asociate hipertensiunii portale, activarea fibrinolizei ºi, mai rar,
CID (40). Astfel, în ficat se sintetizeazã factorii
I, II, V, VII, IX, X, XI ºi XII. Factorii VIII ºi von
Willerand nu sunt sintetizaþi în ficat, ci predominant endotelial. Factorul V, care nu este dependent de vitamina K, este de obicei deficitar la
pacienþii cu boalã cronicã hepaticã ºi nivelul sau
este considerat un bun predictor al funcþiei de
sintezã (40). Factorii dependenþi de vitamina K
sunt factorii II, VII, IX ºi X ºi proteinele regla66
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toare C ºi S. Nivelul lor poate fi afectat ºi de
reducerea absorbþei de sãruri biliare sau vitamina
K, ca în cazul unui aport insuficient sau ca urmare
a tratamentelor antibiotice care distrug bacteriile
intestinale producãtoare de vitamina K. Factorul
VII este foarte sensibil la alterarea funcþiei hepatice deoarece are o semiviaþã scurtã. Uneori sinteza este anormalã ºi rezultã disfibrinogenemii
sau disprotrombinemii. Disfibrinogenemia este
unul din semnele precoce de afectare hepaticã (40).
Scãderea numãrului de plachete este
secundarã producþiei scãzute, sechestrãrii în
splinã sau consumului în CID (4, 32). Disfuncþia

plachetarã poate fi secundarã alcoolismului sau
prezenþei produºilor de degradare ai fibrinogenului (4). Alcoolismul poate avea efecte toxice
directe plachetare ºi asupra precursorilor
medulari iar deficitele nutriþionale sau infecþiile
pot contribui la scãderea producþiei de plachete.
La acestea se adaugã defecte de agregare nespecifice ºi scurtarea duratei de viaþã, obiectivatã
prin alungirea TS (40). Disfuncþia renalã asociatã
bolilor hepatice poate contribui ºi ea la disfuncþia
plachetarã.
Fibrinoliza este accentuatã în bolile
hepatice datoritã scãderii sintezei inhibitorului
alfa 2 al plasminei, scãderii degradãrii ºi creºterii
consumului de factori activaþi (40). Fibrinoliza
este evidenþiatã prin scãderea nivelului fibinogenului ºi creºterea produºilor de degradare ai
fibrinei sau a dimerilor-D. Ea poate fi sau nu
asociatã cu CID.
CID poate sã însoþeascã bolile hepatice
cronice (37). Ea este datoratã intrãrii în circulaþie
a factorilor activaþi care nu sunt eliminaþi de
ficatul disfuncþional ºi care activeazã coagularea,
conducând la generare excesivã de trombinã.
Trombina în exces va induce transformarea
excesivã a fibrinogenului în fibrinã, consumul
de fibrinogen ºi fibrinoliza exageratã a fibrinei

în produºi de degradare ai fibrinei, monomeri ºi
dimeri de fibrinã. Aceºtia sunt depuºi în
microcirculaþie ºi induc anemie hemoliticã
microangiopaticã. Trombina în exces va induce
ºi agregare plachetarã ºi trombocitopenie
consecutivã ºi consum de factori. O alta cauzã a
CID ar putea fi infecþia.
Amploarea anomaliilor hemostazei
depinde de gradul afectãrii hepatice (41). Tendinþa la sângerare este frecventã în bolile cronice
hepatice ºi mai rarã în afecþiunile acute cu
excepþia insuficienþei hepatice fulminante (40).
Cel mai adesea pacienþii prezintã hematoame,
sângerãri gastrointestinale, sângerare varicealã,
genitorurinarã, nazalã, la locul puncþiilor venoase
sau extracþiilor dentare sau legatã de proceduri
invazive. Sângerãrile cutaneo-mucoase sunt
obiºnuite ºi se manifestã ca echimoze, peteºii,
sângerare gingivalã ºi epistaxis.
Datoritã complexitãþii anomaliilor hemostazei, la pacienþii cu afectare hepaticã se recomandã testarea de laborator înaintea unor proceduri invazive. Testele indicate de obicei sunt: TP,
TTPa, TT, fibrinogenemia, dimerii D ºi NT (40).
Pentru identificarea problemelor hemostatice
sunt necesare însã mai multe teste (tabel 13). Deºi
testele sunt mai puþin predictive decât istoricul
Tabel 13.

Anomalii ale hemostazei în funcþie de gravitatea leziunii hepatice (41)
Gradul afect rii hepatice

$QRPDOLDKHPRVWDWLF

8úoar

TP alungit
TTPa normal
FVII sc zut

Moderat

TP úi TTPa alungite
Factori I, II, V, IX, X sc zu i
Dimeri D crescu i (hiper-fibrinoliz )

Sever

TP úi TTPa alungite
To i factorii dependen i de vitamina K sunt sc zu i
Factorii I, V, XI, XII sunt sc zu i
TT alungit (sc derea sau anomalie a fibrinogenului)
Trombocitopenie
Dimeri D crescu i (CID)

Insuficien hepatic fulminant

Creúterea nivelului t-Pa úi sc derea nivelului PAI-1 (fibrinoliz accentuat )
&UHúterea complexelor trombin -ATIII (CID)

Ciroza

Sc derea nivelului AT III
Sc derea plasminogenului
Sc derea alfa 2 antiplasminei
Creúterea t-Pa
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pacientului ºi antecedentele de sângerare legate
de o intervenþie, ele orienteazã asupra severitãþii
afectãrii hepatice.
Tratamentul preoperator al coagulopatiei
din boala hepaticã presupune suplimentarea factorilor deficitari, a plachetelor scãzute sau
disfuncþionale ºi înlocuirea fibrinogenului (40).
Administrarea de PPC suplimenteazã factorii
deficienþi iar CT corecteazã trombopatia. PPC
conþine factori de coagulare în concentraþie de
aproximativ 1 U/ml ºi trebuie administratã în
cantitãþi mari. Astfel, 1000 ml de PPC poate sã
creascã nivelul factorilor deficitari doar cu 1020%. Chiar în disfuncþia hepaticã severã, vitamina K ar avea un rol în corectarea coagulopatiei,
ca ºi desmopresina (32). În general aceste tratamente se administreazã la pacienþii care
sângereazã ºi nu profilactic (40).
3. Pacient cu disfuncþie renalã.
Diateza hemoragicã a pacientului renal este
prezentã în uremie ºi se caracterizeazã prin
trombocitopenie ºi disfuncþie plachetarã (4).
Alterãrile funcþionale plachetare includ: alterarea
metabolismului acidului arahidonic, defect de
stocare ºi defect cantitativ ºi calitativ al glicoproteinelor de suprafaþã (42). Diateza hemoragicã
din uremie rãspunde favorabil la hemodializã,
transfuzie eritrocitarã ºi administrarea de
desmopresinã (10) ºi mai puþin la administrare
de concentrat trombocitar (32). Pacienþii cu
hemodializã prezintã nivele crescute de t-Pa care
pot induce sângerare crescutã prin activarea
fibrinolizei (43).
4. Pacient cu tratament antiplachetar.
Antiplachetarele în uz includ aspirina,
dipiridamolul, tienopiridinele (ticlopidina ºi
clopidogrelul) ºi antagoniºtii receptorilor

plachetari GP IIb/IIIa. Ele fac parte din schemele
de tratament recomandate de diverse societãþi
medicale pentru prevenþia secundarã a sindroamelor coronariene acute ºi a accidentelor
vasculare cerebrale (AVC), prevenþia primarã a
riscului de deces prin infarct miocardic acut
(IMA), prevenirea riscului embolic în fibrilaþia
atrialã, a obstrucþiei stenturilor dupã angioplastii
ºi, asociat tratamentului anticoagulant oral,
pentru prevenirea accidentelor embolice la
pacienþi cu proteze valvulare mecanice (44).
Având în vedere extinderea indicaþiilor ºi
utilizarea lor pe termen lung, probabilitatea ca
un pacient cu tratament antiplachetar sã aibã
nevoie de o procedurã invazivã este mare.
Problema continuãrii sau întreruperii tratamentului antiplachetar aproape cã a devenit cotidianã
pentru anestezist, care trebuie sã punã în balanþã
riscul hemoragic cu cel trombotic. Opinia
generalã este cã acesta din urmã este mai mare.
Nici unul din testele de hemostazã practicate în prezent nu poate evalua riscul hemoragic
la pacienþi în tratament cu antiplachetare (44).
TS are sensibilitate ºi specificitate limitate iar
testul PFA-100, care tinde sã înlocuiascã TS, deºi
mai sensibil în cazul aspirinei ºi inhibitorilor GP
IIb/IIIa, nu este dovedit ca fiind predictiv pentru
riscul hemoragic (39). Deoarece nu existã posibilitatea testãrii de rutinã a funcþiei plachetare,
toþi pacienþii care primesc antiplachetare
preoperator trebuie consideraþi ca având
disfuncþie plachetarã (44). Aceasta afirmaþie este
însã infirmatã de tot mai multe dovezi ale existenþei de pacienþi non-responders la aspirinã
ºi, recent, la clopidogrel (45).
În general, riscul hemoragic al administrãrii perioperatorii de antiplachetare depinde de
agentul folosit ºi tipul operaþiei. Evidenþele
medicale, gradate conform tabelului 14, au fost
sintetizate de experþii francezi în 2001 (44).
Tabelul 14.

Nivele de evidenþã (44)
Nivel de eviden

Grad de recomandare

Nivel I: trialuri mari randomizate cu rezultate clare (risc mic de eroare)
Nivel II: trialuri mici, randomizate cu rezultate incerte (risc moderat
sau mare de eroare)
Nivel III: studii nerandomizate cu lot control actual
Nivel IV: studii nerandomizate cu lot control retrospectiv
Nivel V:VWXGLLI r lot control, serie de cazuri

Grad A: doua sau mai multe studii de nivel I
Grad B: numai un studiu de nivel I

68

Timiºoara, 2006

Grad C: unul sau câteva studii de nivel II
Grad D: unul sau câteva studii de nivel III
Grad E: studii de nivel IV sau V

Tabelul 15.
Caracteristici ale medicaþiei antiplachetare, anticoagulante ºi trombolitice utilizate frecvent în practicã (30)

Produs

Loc de
ac iune

Mod de
administrare

T½
plasmatic

Medica ie care influen eaz agregarea plachetar
Aspirin 
COX 1-2
Oral
20 min
Dipiridamol
Adenozina
Oral
40 min
Clopidogrel
ADP
Oral
7h
Ticlopidin 
ADP
Oral
4 zile
Abciximab
GPIIb-IIIa
iv
30 min
Eptifibatide
GPIIb-IIIa
iv
2,5 h
Tirofiban
GPIIb-IIIa
iv
2h
0HGLFD ie antiinflamatoare nesteroidian
Piroxicam
COX 1-2
Oral
50 h
Indometacin
COX 1-2
Oral/supoz
5h
Ketorolac
COX 1-2
Oral/iv
5-7 h
Ibuprofen
COX 1-2
Oral
2h
Naproxen
COX 1-2
Oral
13 h
Diclofenac
COX 1-2
Oral
2h
Rofecoxib
Celecoxib

COX 2

Stop
Alungirea
înainte de
TP/TTPa
procedur

Metabolism
/eliminare

Antidot

Hepatic
Hepatic
Hepatic
Hepatic
Renal
Renal
Renal

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Hemodializ

7 zile
24 h
5 zile
10 zile
72 h
24 h
24 h

Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu

Hepatic
Hepatic
Hepatic
Hepatic
Hepatic
Hepatic

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

10 zile
48 h
48 h
24 h
48 h
24 h

Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu
Nu/Nu

Oral

10-17 h

Hepatic

Nu

Nu

Nu/Nu

IIa/Xa

iv/sc

1,5 h

Hepatic

Protamin

6h

Nu/Da

Xa
IIa

sc

4,5 h

Renal

Protamin
(partial)

12-24 h

Nu/Nu

Streptokinaz

Plasminogen

iv

23 min

Hepatic

Antifibrinolitice

3h

Da/Da

Activator tisular
de plasminogen

Plasminogen

iv

<5 min

Hepatic

-

1h

Da/Da

Anticoagulante
orale

Factori
dependen i de
vitamina K

Hepatic

Vitamina K
rFVIIa
CCP
PPC

2-4 zile

Da/Nu

Anticoagulante úi trombolitice
Heparin 
nefrac Lonat
Heparin
frac ionat

Oral

2-4 zile

În tabelul 15 sunt sintetizate date de farmacocinteticã ºi farmacodinamie ale antiplachetarelor, anticoagulantelor ºi tromboliticelor
utilizate în scop terapeutic (30).
Aspirina afecteazã agregarea plachetarã
prin inhibarea ireversibilã a secreþiei de
tromboxan A2 (TxA2), acetilând cicloxigenaza
(COX) 1 ºi 2 pe toatã durata de viaþã a plachetelor
(7-10 zile) (30). Existã însã variabilitate
individualã a rãspunsului hematologic la oprirea
aspirinei care poate fi ameliorat dupã o perioadã
variabilã de la 48 de ore la 10 zile (46).

Existã puþine studii ale efectului tratamentului preoperator cu aspirina în chirurgia noncardiacã. Oprirea mai scurtã de 24 de ore nu are
efect de reducere a riscului hemoragic ºi, în
urgenþã se poate opera sub aspirinã (47). În
chirurgia electivã a fost raportatã o posibilã
creºtere a sângerãrii, mai ales în intervenþii care
se asociazã de obicei cu o hemostazã chirurgicalã
imperfectã (44). În general, aspirina nu creºte
riscul transfuzional (44). Evidenþele medicale
sunt sintetizate în tabelul 16 (44).
Studii recente care testeazã funcþia plachetarã cu teste mai sensibile decât TS aratã cã
Actualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã
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Tabelul 16.
Evidenþe medicale ale riscului hemoragic în utilizarea preoperatorie a aspirinei (44)
Tip de chirurgie

Risc hemoragic

Amigdalecomie

creúte sângerarea úi numarul reinterven iilor hemostatice (nivel de eviden I-III)

Chirurgia úoldului

creúte riscul de s QJHUDUHúi transfuzie (nivel de eviden III)
dozele mici de aspirin ( PJ  FUHVF ULVFXO KHPRUDJLF úi expunerea la
transfuzie, mai ales dac VHDVRFLD] úi HGMM (nivel de eviden I)

Chirurgia oftalmologic

creúte uúRU ULVFXO KHPRUDJLF vn proceduri care intereseaz structuri avasculare
(cornee, cristalin) (nivel de eviden II)

CKLUXUJLDLQWUDFUDQLDQ

antiplachetarele cresc riscul de sângerare perioperatorie (nivel de evidenta III-V)

Chirurgia cardiac

administrat preoperator, aspirina creúWH PRGHUDW Vkngerarea postoperatorie dar
f r s afecteze necesarul transfuzional (nivel GHHYLGHQ II-IV)

Chirurgia transabdominal a prostatei

creúte sângerarea úi transfuzia (nivel de eviden III)

CKLUXUJLDWUDQVXUHWUDO a prostatei

datele privind skQJHUDUHDúi transfuzia sunt contradictorii (nivel de eviden II)

Travaliu

nu creúte sângerarea (nivel de eviden II)

Chirurgia carotidei

nu creúte riscul de sângerare intracranian (nivel de eviden III)

HGMM = heparine cu greutate moleculara micã

plachetele sunt afectate la 3 ore de o dozã mare
de aspirinã ºi disfuncþia dureazã 3-5 zile (48).
De aceea, cei care recomandã oprirea aspirinei
preoperator susþin un interval liber de 5 zile,
pacientul fiind operat în a 6-a zi (48). Înaintea
procedurilor endoscopice se recomandã un
interval liber de 3 zile ºi de 7 zile pentru asocierea
aspirinã-ticlopidinã (49). În schimb, tratamentul
preoperator cu aspirinã nu constituie o contraindicaþie a anesteziei perimedulare (50).
Mai multe studii atestã însã riscul trombotic în cazul opririi preoperatorii a aspirinei
(51). De altfel, în chirurgia carotidianã se recomandã continuarea tratamentului cu aspirinã,
care este dovedit cã scade riscul de infarct
miocardic postoperator (grad B) (44). Pentru alte
tipuri de chirurgie non-cardiace nu existã date
suficiente pentru a justifica recomandãri.
În decizia de a opri preoperator tratamentul
cu aspirinã trebuie sã se þinã cont de riscul hemoragic al operaþiei, posibilitãþile de hemostazã
chirurgicalã, tehnica anestezicã aleasã ºi de riscul
cardiovascular al pacientului (51). O alternativã
este sã se înlocuiascã aspirina cu flurbiprofene,
un anti-inflamator non-steroidian (AINS) cu
semiviaþã de 4-5 ore, cu 10 zile înaintea operaþiei.
O altã posibilitate este înlocuirea aspirinei cu o
HGMM (enoxparina) administratã pânã în seara
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dinaintea intervenþiei (51). Postoperator, reluarea
aspirinei este recomandatã cât mai rapid, în primele 6 ore (nivel de evidenþã IV) (44). Transfuzia
profilacticã de plachete nu este recomandatã
(grad C).
În chirurgia cardiacã, cele mai multe evidenþe de nivel A susþin creºterea sângerãrii la
coronarienii sub aspirinã (52). Creºterea este însã
micã, dependentã de doza de aspirinã ºi poate fi
minimalizatã prin aplicarea unui program de conservare a sângelui sau utilizarea tehnicii offpump. La pacienþii la care operaþia cardiacã este
urgentã se recomandã continuarea aspirinei
(recomandare IIa). Excepþie fac pacienþii cu risc
crescut de sângerare, care include: hipersensibilitatea la aspirinã, trombocitopenia < 50000/
mm3, trombocitopatia, administrarea concomitentã a altor antiplachetare ireversibile sau
inhibitori de GP IIb/IIIa sau anticoagulante cu
duratã lungã de acþiune.
La cei cu operaþii cardiace elective se recomandã oprirea aspirinei cu 3-5 zile înainte (clasa
II a). Intervalul minim de siguranþã ar fi de 48
de ore. Aceste decizii trebuie sã ia în calcul ºi
tratamentele anticoagulante ºi antiplachetare
asociate ºi posibilitatea ca pacientul sã aibã rezistenþã la aspirinã. La aceºtia din urmã continuarea
aspirinei ar fi justificatã (clasa IIb). Reluarea

Tabel 17.
Evidenþe medicale ale riscului hemoragic în utilizarea preoperatorie a AINS (44)
Tip de chirurgie

Risc hemoragic

Amigdalecomii

cresc sângerarea úi num UXOUHLQWHUYHQ iilor hemostatice (nivel de eviden 1)

Chirurgia úoldului

cresc riscul de skQJHUDUHúi transfuzie (nivel de eviden III)

Chirurgia intracranian

antiplachetarele în general cresc riscul de sângerare perioperatorie (nivel de eviden III-V)

Chirurgia cardiac

cresc moderat sângerarea postoperatorie f r s afecteze transfuzia (nivel de eviden II-IV)

Operatia cezarian

nu cresc sângerarea (nivelGHHYLGHQ II)

tratamentului cu aspirina postoperator precoce
constituie o recomandare de clasa Ia, fiind
doveditã îmbunãtãþirea permeabilitãþii grafurilor
ºi a mortalitãþii postoperatorii (52).
Agenþii anti-inflamatori nonsteroidieni
(AINS) au un efect reversibil asupra inhibãrii
COX, durata lor de acþiune fiind determinatã de
semi-viaþa de eliminare (51), care variazã de la
2 ore la câteva zile (tabel 14). Dacã ei sunt administraþi preoperator, existã un risc hemoragic ºi
se recomandã întreruperea tratamentului (30). În
general, funcþia plachetarã se normalizeazã dupã
12 - 48 de ore (30). Riscul hemoragic este însã
puþin documentat în literaturã. De aceea, se
preferã utilizarea celor cu semiviaþã scurtã.
Evidenþele medicale sintetizate de experþii
francezi sunt redate în tabelul 17.
Tienopiridinele (ticlopidina ºi clopidogrelul) acþioneazã prin intermediul metaboliþilor
activi care inhibã agregarea plachetarã indusã de
ADP, modificând ireversibil receptorii plachetari
pentru ADP (44). Sinteza de tromboxan nu este
afectatã. Datoritã timpului lung de înjumãtãþire
ºi a efectului inhibitor al receptorilor ADP pe
toatã durata de viaþã a plachetelor, se recomandã

oprirea ticlopidinei cu 10-14 zile înainte de
operaþie ºi a clopidogrelului cu 7 zile înainte (53).
Studiile recente din chirurgia cardiacã
susþin creºterea sângerãrii si transfuziei la cei care
primesc preoperator tienopiridine (54) ºi aceste
rezultate au fost extrapolate în chirurgia noncardiacã. Se considerã cã riscul hemoragic este
crescut în operaþiile efectuate în urgenþã sub
antiplachetare tienopiridinice, cu sau fãrã
aspirinã.(44) Evidenþele sunt însã sãrace (tabelul
18). Dacã tratamentul este oprit, el trebuie reluat
în primele 4-6 ore postoperator (nivel de evidenþã
IV). În cazul în care sângerarea este severã se
recomandã transfuzia plachetarã (44).
Pacientul cu stent ºi tratament dual cu
aspirinã ºi clopidogrel pune mari probleme
perioperatorii datoritã riscurilor atât hemoragice
cât ºi tromboembolice. În prezent, se recomandã
un interval de 1-3 luni între implantarea stentului
coronarian ºi intervenþia chirurgicalã minorã care
necesitã oprirea scurtã a tratamentului (55).
Oprirea medicaþiei ºi operaþia în primele 6
sãptãmâni se însoþesc de o creºtere inacceptabilã
a evenimentelor trombotice (56). În funcþie de
balanþa celor 2 complicaþii se recomandã
algoritmul reprezentat în figura 3 (57).
Tabel 18.

Evidenþe medicale ale riscului hemoragic în utilizarea preoperatorie a tienopiridinelor (44)
Tip de chirurgie

Risc hemoragic

Chirurgia intracranian

ticlopidina creúte sângerarea úi transfuzia (nivel de eviden II)

Chirurgia intracranian

antiplachetarele cresc sângerarea perioperatorie (nivel de eviden III-IV)

CKLUXUJLDJHQHUDO

riscul hemoragic este crescut (nivel de eviden III)

CKLUXUJLDFDUGLDF

FUHúte riscul de sângerare (nivel de eviden IV)
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Figura 3. Algoritm de management preoperator la pacientul cu stent coronarian si dublu tratament
antiagregant plachetar (57)

Chirurgie noncardiaca

operatie

analiza individuala a
cazului

Continua
aspirina + clopidogrel
Continua aspirina
Stop clopidogrel
Stop aspirina
Stop clopidogrel

Inhibitorii receptorilor plachetari GP
IIb/IIIa sunt antagoniºti de tip anticorpi
monoclonali (abciximab), analogi peptidici
(eptifibatide) sau nonpeptidici (tirofiban) care
intrã în competiþie cu fibrinogenul ºi factorul von
Willebrand pentru legarea de receptorul plachetar
glicoproteic (44, 53). Semi-viaþa plasmaticã a
abciximabului este scurtã, de 30 minute iar
semiviaþa biologicã este de 12-24 de ore (58),
efectul antiagregant la nivelul receptorului
putând ajunge la 48 de ore (53). În acest interval
transfuzia plachetarã reverseazã parþial efectul
abciximabului (58).
Eptifibatidul ºi tirofibanul au timpi de
înjumãtãþire plasmaticã mai lungi, de 1,5-2,5 ore
dar afinitatea pentru receptori este mai micã ºi
efectul lor dispare dupã 4-6 ore (53). Toþi agenþii
prelungesc atât timpul de coagulare activat
(ACT) cât ºi TTPa (58). Pe lângã efectul blocant
plachetar, aceºti inhibitori induc ºi trombocito72
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programata

amanare pana la
trecerea efectului

Risc de
sangerare

semiprogramata si
urgenta

Risc
trombotic

urgenta

penie, care de obici este tranzitorie dar, în unele
cazuri, poate fi severã ºi sã persiste mai multe
sãptãmâni (30). Se recomandã monitorizarea
numãrului de trombocite la 2-4 ore ºi apoi
zilnic (47).
Problema riscului hemoragic la pacienþi
trataþi cu inhibitori ai glicoproteinei GP IIb/IIIa
se pune de obicei în chirurgia cardiacã. Aceºti
agenþi blocheazã funcþional plachetele pe durata
persistenþei lor plasmatice ºi sunt incriminaþi în
creºterea complicaþiilor hemoragice în cazul în
care se practicã operaþii cardiace de urgenþã (59).
De aceea, se recomandã amânarea unor gesturi
invazive pe perioada prezenþei lor în circulaþie
(47). De obicei, ei se administreazã asociat cu
heparina ºi pacienþii au un risc crescut de
sângerare (30).
Evidenþele medicale aratã cã abciximabul
în perfuzie continuã sau administrat cu câteva
ore înaintea operaþiilor cardiace, creºte riscul

hemoragic ºi al expunerii la transfuzie (nivel de
evidenþã III) si se recomandã, un interval de
minim 12 ore între administrarea abciximabului
ºi operaþie ºi de 4-6 ore pentru celelalte (58).
Existã opinia cã tirofibanul, paradoxal, nu creºte
sângerarea în chirurgia cardiacã, probabil prin
protecþia plachetarã pe care o realizeazã
împotriva efectelor CEC (52).
Anestezia perimedularã este formal contraindicatã (58). În caz de sângerare se recomandã
transfuzia plachetarã, deºi existã riscul inhibãrii
ºi a plachetelor transfuzate (47). Transfuzia plachetarã profilacticã s-a dovedit eficientã în cazul
abciximabului, care este legat de receptor dar nu
al tirofibanului sau eptifabatidului care circulã
libere în plasmã ºi pot bloca receptorii plachetelor transfuzate (58). Tirofibanul poate fi
eliminat prin hemodializã (58). Antifibrinolitice
(aprotinina) ºi rFVIIa au fost utilizate cu succes
în reversarea de urgenþã a efectelor (52).
5. Pacientul cu tratament anticoagulant
sau trombolitic
Pacientul cu tratament anticoagulant sau
trombolitic are un risc crescut de sângerare perioperatorie. Datele de farmacocineticã ºi recomandãrile de întrerupere înaintea unui act invaziv ale
principalelor medicamente utilizate în practicã
sunt redate în tabelul 14 (30).
Heparina este cel mai cunoscut anticoagulant, fiind dovedit cã reduce tromboza intravascularã.(33) Ea acþioneazã prin formarea unui
complex cu antitrombina III care inhibã trombina
ºi, în mãsurã mai micã, factorii IX, XI, XII.
Generarea de trombinã este împiedicatã prin
inhibarea FX ºi a factorilor V ºi VIII. Ea are o
semiviaþã de 60 de minute ºi este eliminatã renal.
Este antagonizatã de protaminã care se administreazã în dozã de 1 mg pentru 100 UI de heparinã.
Dacã pacientul primeºte doze profilactice de
heparinã (5000 UI la 12 ore), riscul de sângerare
perioperatorie este minim ºi nu necesitã modificarea tratamentului (30). În neurochirurgie sau
înaintea unei anestezii perimedulare riscul
hemoragic este însã inacceptabil ºi se recomandã
un interval de minim 6 ore de la ultima dozã de
heparinã (30). Existã însã ºi posibilitatea ca riscul
trombotic sã fie apreciat crescut perioperator ºi

sã fie necesarã creºterea dozelor (44). Dacã riscul
hemoragic este mare (neurochirurgie sau traumatism cranio-cerebral) administrarea trebuie opritã
ºi se recomandã un sistem de compresie
mecanicã pentru profilaxia TEP (44).
Dacã pacientul primeºte heparina nonfracþionatã (HNF) în doze curative (TTPa 1,52,5 x normalul sau 45-75 secunde), riscul de
sângerare perioperatorie este mare ºi experþii
americani recomandã oprirea heparinei cu minimum 6 ore înaintea intervenþiei ºi repornirea la
aproximativ 12 ore, sub monitorizare atentã (30).
În cazul HGMM administrate curativ,
riscul hemoragic este asemãnãtor HNF (30).
Vârful concentraþiei apare la 4 ore dupã o dozã
dar persistã pânã la 24 de ore (vezi tabel 164 ºi
se recomandã un interval de minimum 12 ore de
la ultima dozã de HGMM pânã la intervenþie
(30). În urgenþã se poate administra protaminã
care antagonizeazã aproximativ 65% din activitatea anti-factor Xa a HGMM (60). Datoritã
riscului de acumulare ºi de prelungire a efectului,
se recomandã dozarea activitãþii factorului Xa
la pacienþii cu insuficienþã renalã, obezitate ºi
gravide (30). În cazuri de sângerare masivã existã
posibilitatea reversãrii anticoagulãrii cu
rFVIIa (61).
În opinia experþilor francezi, în situaþia
în care pacientul primeºte preoperator tratament curativ cu heparinã existã mai multe
posibilitãþi (47):
- pacientul prezintã un mare risc hemoragic
(traumatism cranian) ºi anticoagulantul
este administrat pentru o patologie
tromboembolicã venoasã: se recomandã
oprirea anticoagulantului ºi instalarea
unui filtru în vena cavã inferioarã;
- dacã pacientul este tratat pentru o patologie cardiacã (IMA, valvã mecanicã)
sau vascularã, consecinþele opririi
tratamentului anticoagulant trebuie
discutate cu cardiologul ºi chirurgul;
- dacã se continuã anticoagularea se preferã
HNF care poate fi monitorizatã, antagonizatã cu protaminã ºi nu are risc de
acumulare;
- dacã se decide administrarea curativã de
HGMM, se preferã cele cu administrare
la 12 ore, pentru a evita vârfurile mari
de concentraþie.
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Experienþa utilizãrii perioperatorii a altor
anticoagulante, de tip inhibitori direcþi de trombinã, heparinoizi, pentazaharide, este limitatã.
Ele nu au antidot ºi, teoretic, riscul hemoragic
este mai mare. Durata de acþiune a inhibitorilor
direcþi de trombinã este însã scurtã. În schimb,
pentazaharidul ºi danaparoidul au timpi de
înjumãtãþire ºi durate de acþiune prelungite. În
sângerãri severe se poate utiliza rFVIIa (62).
Trombolitice. În general intervenþiile se
amânã la pacienþii care primesc tratament
trombolitic pânã la normalizarea probelor de
coagulare (30). Din fericire, efectul lor este de
scurtã duratã (tabelul 14). În cazul în care intervenþia nu poate fi amânatã se pot folosi, pe lângã
produse de sânge care subsituie factorii coagulãrii afectaþi, antifibrinolitice. Beneficiul acestora
este documentat în chirurgia cardiacã (52).
Anticoagulantele orale de tip antivitamine K (AVK) acþioneazã prin inhibarea
gama-carboxilãrii în etapa de sintezã hepaticã a
factorilor dependenþi de vitamina K (II, VII, IX
ºi X) (63). Ele au multiple indicaþii dovedite ca
benefice: prevenþia primarã ºi secundarã a tromboembolismului pulmonar (TEP), a emboliilor
periferice la cei cu valve mecanice sau fibrilaþie
atrialã, la cei cu sindrom antifosfolipidic,
prevenþia primarã a IMA ºi a AVC, a recurenþei
de infarct ºi a decesului la cei cu IMA (64).
Nivelul de anticoagulare recomandat
variazã în funcþie de indicaþie ºi de caracteristicile

pacientului. În cele mai multe situaþii este
suficientã o anticoagulare moderatã, þintind un
INR între 2 ºi 3 (tabel 19) (23, 64). Excepþie fac
pacienþii cu IMA care beneficiazã de valori mai
mari ale INR-ului pentru prevenirea reinfarctizãrii (23) ºi cei cu risc mare de infarct care primesc AVK pentru prevenþia primarã sau cu tromboze venoase care au fost trataþi timp de 6 luni
cu doze mari, la care se acceptã un INR mai mic,
de 1,5-2 (64).
Din pãcate, AVK au o margine micã de
siguranþã, interacþioneazã cu multiple medicamente, necesitã monitorizare de laborator greu
de standardizat, induc un efect anticoagulant
variabil inter- ºi intra-individual ºi pun probleme
deosebite de complianþã la tratament (63).
Variaþiile inter-individuale þin de factori de mediu
ºi genetici iar cele intra-individulae de vârstã,
medicaþii concomitente, dietã, stãri maligne ºi
volumul ficatului (63). În plus, pacienþii care sunt
în tratament preoperator cu AVK, au un risc
crescut de sângerare ºi necesitã oprirea sau chiar
antagonizarea efectului medicamentos.
Recomandãrile nord-americane actuale
privind atitudinea la pacienþii care au valori
supra-terapeutice ale INR-ului sau sângereazã în
cursul tratamentului cu AVK sunt sintetizate în
tabelul 20. Ele sunt asemãnãtoare cu cele
publicate în Europa (65).
Vitamina K1 (VK1) este antagonistul specific al anticoagulantelor de tip cumarinic. Ea
existã sub mai multe forme. Se utilizeazã de
obicei cele orale ºi iv, forma subcutanã fiind mai
Tabelul 19.

Nivele terapeutice ale INR-ului în diverse indicaþii ale AVK (44)
Indica ie

Nivel terapeutic al INR

Prevenirea úi tratamentul tromboembolismului venos

2,0-3,0

Fibrila ie atrial

2,0-3,0

Boala valvular

2,0-3,0

Valve cardiace
Valve biologice
Valve mecanice
Bidisc în pozi ie aortic
Cu risc tromboembolic mare
Infarct miocardic acut
Prevenirea emboliz rilor
3UHYHQLUHDUHLQIDUFWL] rii
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2,0-3,0
2,0-3,0
2,5-3,5
2,0-3,0
3,5-4,5

Tabelul20.
Atitudine la pacienþi cu INR supraterapeutic sau care sângereazã (64)
Problem

5HFRPDQG ri

INR supraterapeutic dar < 5
f r sângerare semnificativ

Reducere sau omitere doz AVK
Monitorizare mai fUHFYHQW
Reluare cu doz mai mic când INR ajunge vQ]RQDWHUDSHXWLF
Dac creúWHUHD,15HVWHPLQLPDO nu trebuie redus doza (grad 2C)

INR> 5 dar < 9
f r sângerare semnificativ

1) Se omit 1-2 doze
0RQLWRUL]DUHPDLIUHFYHQW
5HOXDUHFXGR] mai mic când INR ajunge în zona terapeutic
2) Dac riscul de sângerare este crescut, omitere doz úi se administreaz VK1 < 1-2,5 mg
oral
3) Dac este necesar RUHYHUVDUHPDLUDSLG în cazul unei interven ii urgente, se
administreaz VK1 < 5 mg oral, pentru a sc dea INR-ul vQXUP toarele 24 de ore. Dac
INR-ul este în continuare crescut, se mai administreaz 1-2 mg VK1 (grad 2C)

INR> 9
I U sângerare semnificativ

Se opreúte AVK
Se administreaz VK1 5-10 mg oral care va reduce INR în 24-48 ore
Monitorizare mai frecvent
Se suplimenteaz la nevoie doza de VK1
Reluare cu doz mai mic când INR ajunge în zona terapeutic (grad 2C)

Sângerare important
indiferent de INR

Se opreúte AVK
Se administreaz VK1 10 mg lent în perfuzie; se poate repeta la 12 ore
Se suplimenteaz tratamentul cu PPC sau CPP,vQIXQF LHGHXUJHQ a situa iei
Se poate administra rFVIIa ca alternativ la CPP (grad 1C)

Sângerare care pune via a în
pericol

Se opreúte AVK
Se administreaz CPP úi VK1 10 mg lent în perfuzie
Se poate administra rFVIIa ca alternativ la CPP
Se repet în func ie de INR (grad 1C)

VK1= vitamina K1
Observaþii: valorile INR> 4,5 frecvent nu sunt reproductibile ºi ghidul trebuie interpretat în contextul clinic

puþin predictibilã (64). Administrarea iv prezintã
riscul reacþiilor anafilactice (66). Forma iv se
poate administra ºi oral (67). Administrarea iv
scade INR-ul în 4-6 ore în timp ce forma oralã
necesitã un timp mai îndelungat (63). Trebuie
remarcat însã cã majoritatea studiilor se referã
la reversarea warfarinei ºi rezultatele nu pot fi
extrapolate la acenocumarol sau alte preparate
(68). Dozele recomandate sunt mai mici în
ghidurile europene decât în cele nord-americane,
începându-se cu 1 mg oral sau iv (63). La copil
se recomandã 30 µg/kg (69). Ideal, doza de VK1
trebuie sã scadã INR-ul la valori sigure dar nu
subterapeutice, care pot induce rezistenþa în cazul
readministrãrii AVK (70). Dacã tratamentul cu
AVK trebuie reluat dupã administrarea de VK1,
se recomandã administrarea de heparinã pânã
când pacientul este din nou responsiv la
AVK (64).

Un studiu american recent, pe 979 de
pacienþi în tratament cu AVK, a arãtat cã la
pacienþii cu INR >5 ºi <9, riscul de sângerare
majorã la 30 de zile este mic, de numai 0,96% ºi
cã nu justificã administrarea de vitamina K (71).
50% dintre pacienþii la care atitudinea a fost
conservatoare, doar de oprire a AVK, au prezentat
la 4-5 zile un INR de 2 sau mai mic. De altfel,
recomandãrile europene actuale sunt de a utiliza
vitamina K numai în cazul în care INR > 8 ºi
pacientul prezintã risc de sângerare sau sângerare
activã (figura 4).
Pacienþii care primesc AVK ºi necesitã
proceduri invazive au indicaþie de reversare a
anticoagulãrii (32). În urgenþã se administreazã
PPC iar, dacã este timp, se întrerupe tratamentul
sau se administreazã vitamina K. Riscul major
în cazul opririi AVK este cel tromboembolic (64).
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Figura 4. Ghid de antagonizare a efectului anticoagulantelor warfarinice (63)

SANGERARE

Sangerare
majora fara
compromitere
hemodinamica

FARA SANGERARE

Amenintatoare
de viata (1)

Vitamina K 1mg iv
Ia in consideratie
PPC

Vitamina K
5mg iv
Concentrat de
complex
protrombinic
(CCP)

Minora

Vitamina K
2mg po

Verifica INR,
TTPa imediat

Repeta INR,
TTPa in 4-6 ore

Corectie inadecvata
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INR 4,5-7,9

Omite sau
redu doza sau
Vitamina K
1mg po
daca exista risc
mare (2) de
sangerare

(1) Sangerare intracraniana, retroperitoneala,
intraoculara, pericardica, intramusculara cu
sindrom de compartimentare.
Sangerare activa cu hipotensiune, oligurie.
(2) Risc mare: varsta peste 70 ani,
hipertensiune, diabet, insuficienta renala,
infarct miocardic in antecedente, boala
cerebrovasculara sau sangerare digestiva.

Consult
hematologic

El variazã în funcþie de indicaþia pentru care
pacientul primea AVK, fiind maxim la valvulari
(72). Trebuie avut în vedere cã mulþi dintre
pacienþii trataþi cu AVK primesc ºi aspirinã, ceea
ce creºte riscul hemoragic perioperator (47).
În tabelul 21 sunt sintetizate opþiunile de
reversare a AVK. CCP înlocuieºte factorii dependenþi de vitamina K. Doza recomandatã este de
30 U/kg (63). Pe piaþã existã însã mai multe
produse care diferã atât în tipul cât ºi în concentraþia factorilor conþinuþi. Avantajele administrãrii de CCP sunt volumul redus ºi inactivarea
viralã a produsului. Acesta este însã scump,
trombogen ºi, provenind de la mai mulþi donatori,
76

Vitamina K
1mg po

Verifica INR
la 24 ore sau mai devreme
daca situatia clinica impune

Verifica INR si TTPa
la 4-6 ore sau mai devreme
daca situatia clinica impune

Corectie adecvata

INR >8

are risc de transmitere a prionilor sau a altor
agenþi necunoscuþi (63).
PPC înlocuieºte factorii deficitari dar
corectarea este doar parþialã. De exemplu,
creºterea de FIX nu este mai mare de 20% (63).
Doza este de 15 ml/kg, ceea ce presupune
administrarea unui volum mare. În plus, PPC se
administreazã mai lent ºi are risc de transmitere
viralã. rFVIIa a fost utilizat cu succes pentru
reversarea AVK (73) dar nu existã încã recomandãri ferme pentru aceastã indicaþie.
Nu este clar ce nivel al INR-ului trebuie
acceptat în momentul unei proceduri invazive.
Samama apreciazã ca unele intervenþii se pot

Tabel 21.
Opþiuni de reversare a AVK (63)
Tip de reversare

Resurse

Ultra-Rapid (complet în 10-15 minute)

CPP + vitamina K iv

Rapid (par LDO

PPC

Prompt  vn 4-6 ore)

Vitamina K iv

Lent  vn 24 de ore)

Vitamina K oral

Ultra-lent  vn cateva zile)

Oprirea AVK

efectua la un INR < 2 (47). Dacã el este mai mare
ºi operaþia este urgentã, recomandãrile franceze
sunt asemãnãtoare cu cele americane.
În tabelul 22 sunt sintetizate recomandãrile
pentru anticoagulare la cei cu intervenþii
invazive. Principiul general este de oprire a AVK
ºi trecere la un anticoagulant parenteral.
Normalizarea INR-ului se face în aproximativ 4
zile la cei cu INR 2-3 sub warfarinã (74).

Aceste recomandãri se bazeazã pe studii
observaþionale ºi trebuie aplicate diferenþiat, în
funcþie de riscul pacientului dar ºi de costurile
implicate. Din acest punct de vedere, administrarea de HGMM pare sã fie preferatã, pacientul
putând fi tratat ambulator (64).
În literatura francezã în aceste situaþii se
preferã HNF, fiind mai maniabilã perioperator,
mai ales în contextul în care pacientul primeºte
Tabel 22.

Recomandãri de anticoagulare la pacienþi în tratament cu AVK supuºi unor intervenþii invazive (63)
Risc

Recomand ri

Risc tromboembolic mic

Opreúte AVK cu 4 zile înainte de opera ie pentru a permite INR s revin la normal
Profilaxie postoperatorie de scurt durat  FX +1)  8 VF  VDX +*00 úi
simultan readministrare de AVK
Alternativa: profilaxie preoperatorie cu o doza mic de HNF sau o doz de HGMM
(grad 2C)

Risc tromboembolic intermediar

Opreúte AVK cu 4 zile înainte de opera LHSHQWUXDSHUPLWH,15V VFDG
2 zile preoperator se administreaz HNF în doz mic (5000 UI sc) sau HGMM doz
profilactic
Profilaxie postoperatorie de scurt durat cu HNF (5000 U sc) sau HGMM úi
simultan readministrare de AVK
Alternativa:doza mai mare de HNF sau HGMM (grad 2C)

Risc tromboembolic mare

Opreúte AVK cu 4 zile vQDLQWHGHRSHUD ie pentru a permite INR s se normalizeze
Cu aproximativ 2 zile preoperator, cand INR începe s scad , se administreaz HNF
sau HGMM doze terapeutice+
Postoperator se administreaz doza terapeutic de HNF sau HGMM úi se reîncepe
AVK (grad 2C)

Risc mic de sângerare

Se continua AVK dar cu 4-5 zile înainte de opera ie în doze mai mici, tintind un
INR 1,3-1,5*
AVK se reîncep postoperator
La nevoie, postoperator se poate suplimenta cu o doza mic de HNF (5000 UI sc) sau
o doza profilactic de HGMM (grad 2C)

Risc tromboembolic mic: tromboembolism venos > 3 luni în urmã, fibrilaþie atrialã fãrã istoric de AVC sau alþi
factori de risc, valva bidisc în poziþie aorticã
Risc tromboembolic mare: tromboembolism venos < 3 luni în urmã, valva mecanicã în poziþie mitralã, modele
vechi de valve mecanice
+ Dacã se administreazã HNF iv, perfuzia se opreºte cu 5 ore înaintea operaþiei. Daca HNF sau HGMM se
administreazã sc, ultima injecþie se face cu 12-24 ore înainte * acest nivel de anticoagulare s-a dovedit sigur în operaþii
ortopedice ºi ginecologice
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ºi antiplachetare (44). Reluarea AVK se face
imediat dupã reluarea tranzitului intestinal sau
când situaþia clinicã o permite, începând cu o
dozã înjumãtãþitã deoarece existã riscul necrozei
cutanate datorate insuficienþei cãii proteinei C
(47). Suprapunerea anticoagulantelor orale ºi iv
dureazã uneori o sãptãmânã. Întreruperea
heparinei se face numai dupã obþinerea a douã
valori terapeutice ale INR-ului, la 24 de ore
interval (47).
În literatura anglo-saxonã europenã se
insistã pe faptul cã nu existã dovezi pentru a
impune o anumitã regulã ºi cã tratamentul anticoagulant perioperator este condus în funcþie de
intensitatea anticoagulãrii, tipul de AVK utilizat,
indicaþia pentru care este administrat, timpul avut
la dispoziþie pânã la operaþie, dacã se poate
administra heparina iv ºi tipul operaþiei (9). În
general, se recomandã individualizarea strategiei.
La pacienþii cu risc mare tromboembolic intervalul fãrã anticoagulant trebuie sã fie cât mai mic
ºi se prefera HNF în dozã terapeuticã sau profilacticã mare, care poate fi monitorizatã ºi opritã
cu 2-4 ore înainte de operaþie. Postoperator HNF
poate fi repornitã în doze crescânde. La cei cu
risc mic tromboembolic intervalul fãrã anticoagulant poate fi mai mare ºi nu este obligatorie
administrarea de anticoagulante iv. În aceastã
situaþie sunt preferate HGMM în doze profilactice. Existã ºi opinia cã durata opririi AVK ºi
a profilaxiei preoperatorii cu heparine poate fi
redusã prin administrarea de vitamina K timp
de 24-28 de ore înaintea operaþiei (75).
Procedurile stomatologice, care sunt foarte
frecvente, necesitã o abordare diferenþiatã deoarece existã studii care susþin inutilitatea opririi
sau reducerii dozei de AVK înaintea acestora
(76). Se recomandã continuarea tratamentului cu
AVK (grad 2B) ºi, în cazul în care apar sângerãri
locale, se recomandã utilizarea topicã de
antifibrinolitice (grad 2B) (64).
Nivelul crescut al INR se asociazã cu mai
multe complicaþii hemoragice perioperatorii. Mai
important decât nivelul de anticoagulare ºi
caracteristicile pacientului pentru riscul de
sângerare este însã tipul intervenþiei, cel mai
mare risc avându-l cele toracice. În chirurgia cardiacã, tratamentul preoperator cu anticoagulante
orale nu creºte sângerarea, putând avea chiar
78
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efecte benefice de prezervare a hemostazei
postoperatorii ºi de reducere a sângerãrii prin
generare redusã de trombinã (77). Aceºti pacienþi
au intraoperator un ACT alungit, necesitând doze
reduse de heparinã.
În concluzie, testarea preoperatorie sistematicã a hemostazei nu este eficientã. Ea trebuie
restrânsã la pacienþii care au istoric pozitiv pentru
riscul hemoragic sau prezintã semne clinice
sugestive. În cazul în care testele de laborator
sunt indicate, primele care sunt recomandate
sunt: TTPa, TP ºi numãrãtoarea plachetelor. În
funcþie de rezultatele acestora ºi contextul clinic
se recomandã testarea suplimentarã a hemostazei
primare, coagulãrii ºi fibrinolizei. Pacienþii cu
anomalii congenitale sau dobândite ale hemostazei au risc hemoragic perioperator crescut ºi
necesitã mãsuri de optimizare a competenþei
hemostatice, adaptate gravitãþii deficitului ºi
invazivitãþii procedurii.
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