A véralvadásgátló kezelésről
(dr. Elsik Anikó)

Véralvadásgátló kezelésre általában a szív- és érrendszeri betegségek esetén van szükség.
Vagy azok kezelése, vagy megelőzése céljából. Leggyakrabban az alábbi esetekben:






mélyvénás trombózis (vérrög) és tüdőembólia
szívüregi vérrög képződés megelőzése: pl. folyamatosan fennálló szívritmuszavar
vagy szívbillentyű rendellenesség esetén.
mesterséges eszközök védelme: azaz mechanikus vagy biológiai műbillentyű- és
stent (értágító fémháló) beültetés után.
szív és érrendszeri betegségek megelőzése (szívizom infarktus, szélütés)
heveny szívizom infarktus és szélütés esetén.

A véralvadás folyamata különböző problémák esetében más és más típusú gyógyszerek
segítségével gátolható (és ezeket nem szabad összekeverni):
1. Az ütőerekben, azaz az artériákban (pl. a szívet, az agyat, vagy a lábainkat ellátó erek)
a vérlemezkék összecsapzódásának, ill. az artéria falhoz való tapadásának gátlására
van szükség, hogy érelzáródás és ennek következtében infarctus, stroke (gutaütés)
vagy a lábban érszűkület ne alakulhasson ki. A vérlemezkék (thrombocyták)
összecsapzódását gátolja az aspirin (gyári nevén pl. Aspirin protect, Astrix) és a
clopidogrel (Plavix, Cardogrel, Zyllt stb.).
Az aspirint kis dózisban az infarktus és szélütés megelőzésében alkalmazzuk, ha olyan
rizikótényezők együttesen vannak jelen, amelyek e betegségek kialakulását elősegítik. Ilyen
rizikótényezőnek számít pl. a magasvérnyomás betegség, a cukorbetegség, a magas
koleszterin szint, a dohányzás, az elhízás stb. Másodlagos megelőzésben is helye van az aspirin
terápiának, tehát az infarktuson vagy szélütésen átesett betegek esetében szinte kötelezően
szükséges a szedése, annak érdekében, hogy az említett súlyos betegségek ismétlődését
megakadályozzuk. Heveny szívizom infarktus esetén nagy dózisban van szükség az aspirin és
clopidogrel együttes adására, hogy gátat szabjunk a szívizom elhalás gyors folyamatának. Az
aspirin mellékhatásai közül fontos a gyomor nyálkahártyára kifejtett káros hatása, amelynek
következtében gyulladás, akár fekély is kialakulhat, emésztőrendszeri vérzést okozva. A
károsodás azonban a dózistól, az aszpirinnal együtt szedett más gyógyszerektől és a betegtől
függően eltérő lehet. Bizonyos betegek esetében például nagyobb a vérzés kockázata: ide
tartoznak a hosszú távú gyógyszeres kezelésben részesülő személyek, az alacsony dózisú
aszpirin és clopidrogrel, vagy véralvadásgátlók kombinációjával kezelt betegek és a korábbi
gyomor-bélrendszeri fekélyben vagy vérzésben szenvedett páciensek, ill. a rendszeresen

fájdalom és gyulladás gátló gyógyszereket (Flector, Cataflam, Voltaren, Aleve, Algoflex,
Aflamin, Movalis, Melox, Indometacin, Diclofenac, Diclac, stb.) szedő betegek.
A clopidogrel terápiának szintén fontos szerepe van abban az esetben, ha a szívinfarctus
kezelése során fém vagy gyógyszeres stent beültetésére kerül sor a szívet ellátó
koszorúserekbe. Ha fém stent beültetés történt, a clopidogrel 1 évig szigorúan nem hagyható
el, ha pedig gyógyszert kibocsájtó stentet ültettek be, a paciensnek élete végéig szednie kell a
clopidogrelt. Erre azért van szükség, mert bár a stent beültetés életmentő beavatkozás az
infarktus idején, mégis a stentre idegen anyagként tekint a szervezetünk, az megbontja az érfal
folytonosságát, ami szinte törvényszerűen vérrög kialakulását vonja maga után. Így a
clopidogrel elhagyása életveszélyes.
Teljesen másként hatnak azon véralvadásgátló gyógyszerek, amelyeket pl. Syncumar vagy
Marfarin (warfarin) néven ismerhetnek. Ezek a gyógyszerek a vér egészének alvadását gátolják
azáltal, hogy a májban a véralvadást létrehozó, ún. véralvadási faktorok képződését gátolják,
melyhez K-vitamin szükséges. A következő betegségek esetén szükséges a szedésük:
a.
b.
c.
d.

mélyvénás thrombózis és tüdőembólia után,
bizonyos szívritmuszavarok esetén,
a szív falának mozgászavara esetében,
mechanikus vagy biológiai műbillentyű beültetést követően. Biológiai billentyű
beültetés után 3 hónapig szükséges a Syncumar vagy a Marfarin szedése, ezt
aspirin terápia válthatja fel a későbbiekben. Mechanikus műbillentyű esetén
viszont élethosszig szükséges a szedésük, még átmenetileg is tilos elhagyni
azokat. Tehát ha műtét elvégzésére van szükség, akkor heparin terápiára
váltunk át, mely mellett a műtét elvégezhető, viszont megakadályozzuk a
vérrög kialakulását a műbillentyűn.

A Syncumar (acenocumarol) és/vagy a Marfarin (warfarin) kezelés komoly együttműködést
igényel mind a betegtől, mind a kezelést végző orvostól!! El kell érjük, hogy a vér
alvadékonyságát kellő mértékben gátoljuk, hogy megelőzzük a vérrög képződést, viszont ne
okozzunk vérzékenységet az esetleges túladagolással. Az egyes emberek gyógyszer iránti
érzékenysége nagyon különböző, így a véralvadást gátló szerek adagolása is eltérő. Akkor
hogyan lehet beállítani? Úgy, hogy ellenőrizni kell a gyógyszer hatékonyságát! Ezt az INR
érték mérésével tehetjük meg. Az INR értéke Syncumart nem szedő egyénben 1. A Syncumar
vagy Marfarin az INR értéket emeli. A véralvadásgátlás esetén az a célunk, hogy az értéke 23 között legyen. Kivéve mechanikus műbillentyű beültetés után, ekkor a cél INR érték 2.5-3.5
közötti. Ha valaki túl sok Syncumart vagy Marfarint szed, életveszélyesen vérzékennyé
válhat, ha pedig túl keveset, akkor fennáll a vérrög képződés veszélye. Ezért nagyon fontos a
véralvadásgátló kezelés megkezdésekor a gyakori (2-3 naponta végzett) INR ellenőrzés, mely
vérvétel formájában történik, illetve egyetlen ujjbegyből vett vércseppből is lehetséges
annak meghatározása, egy erre kifejlesztett INR mérő műszer segítségével. A későbbiekben,
ha az INR eléri a kívánt értéket, már általában elegendő havonta egyszer annak ellenőrzése.
Viszont, minden Syncumart vagy Marfarin szedő beteg esetében egyben kötelező is ez a havi
egyszeri ellenőrzés, mivel az INR szintet sok minden befolyásolja, pl. a táplálkozás, új

gyógyszer szedésének elkezdése, az alkoholfogyasztás és bizonyos betegségek fennállása. Így
egy új gyógyszer bevezetésekor – legyen az egy antibiotikum vagy egy fájdalomcsillapító kis
ideig tartó szedése – is szükséges az INR ellenőrzés és a mérési eredmény alapján a
gyógyszer dózisának módosítása!!!!
Elterjedt az a téves hiedelem, hogy Syncumar vagy Marfarin szedés mellett diétázni szükséges,
azaz nem szabad a K vitaminban gazdag zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Ez ebben a
megfogalmazásban nem igaz, csupán arra kell odafigyelni, hogy a páciens minden zöldségből
vagy gyümölcsből nagyjából ugyanannyit fogyasszon a későbbiek folyamán is, mint a
véralvadás gátlás beállításának idején. Tehát ha valaki például nem szokott fejes salátát enni,
az később se vigye túlzásba annak fogyasztását, különben megváltozik az INR érték. Vagy
elkezdhet rendszeresen sok salátát enni, csak akkor gyakoribb INR ellenőrzés szükséges egy
ideig.
Szintén téves információ, hogy a kis műtéti beavatkozások előtt szükséges a Syncumar vagy
Marfarin elhagyása. Nem kell leállítani a véralvadásgátló terápiát, ha az INR értéke terápiás,
tehát 2-3 között van és kis fogászati beavatkozás (egy fog eltávolítása, fogmegtartó
beavatkozások), bizonyos szemészeti műtét (pl. szürkehályog műtét), kisebb bőrgyógyászati
műtét előtt áll a paciens. Nagyobb műtétek előtt valóban szükséges leállítani a kezelést és
terápiás dózisú (naponta kétszer szúrt) heparinra váltani.
Fontos felhívni a paciensek figyelmét arra, hogy ha bármilyen vérzéses szövődményt
észlelnének, mint pl. orrvérzés, fogínyvérzés, véres vizelet, véres széklet, azonnal forduljanak
orvosukhoz, hiszen ez annak a jele lehet, hogy az INR a terápiás érték felett van. Ilyenkor az
INR-től függően szükséges lehet a Syncumar vagy Marfarin kis időre történő elhagyása, esetleg
K-vitamin adása vagy súlyos vérzés esetén akár kórházi befekvés is. Mindez ritkán szokott
megtörténni abban az esetben, ha a paciens odafigyel a fent leírtakra és szorosan
együttműködik háziorvosával.
3. Vannak az ún. új típusú véralvadásgátló gyógyszerek, mint a Pradaxa (dabigatran), a
Xarelto (rivaroxaban) és az Eliquis (apixaban), amelyek néhány éve kerültek bevezetésre. Ezek
a gyógyszerek elsősorban mélyvénás thrombosisos, tüdőembólián átesett, ill. szívritmus
zavarral kezelt betegek véralvadásának gátlására jönnek szóba. Számos előnyük és hátrányuk
is felsorolható a Syncumarral és a Marfarinnal szemben. Talán a betegek szempontjából
legfontosabb előnyük, hogy szedésükkor nincs szükség a rendszeres INR ellenőrzésre és fix
dózisban szedhetők. Hatásuk egyenértékű a Syncumar vagy Marfarin hatásával, és talán
kisebb a vérzés kockázata. A terápiás hatásuk gyorsan (2 óra alatt) kialakul, szemben a
Syncumarral, aminek szedésekor 1 hét, a Marfarin szedésekor pedig akár 2-3 hét is szükséges.
Hatásukat kevésbé befolyásolja más gyógyszerek szedése vagy a táplálkozás. Hátrányuk közé
tartozik, hogy nincs olyan gyógyszer, aminek segítségével vérzés esetén azonnal
felfüggeszthető a hatásuk, ugyanakkor elhagyásuk esetén már 12-24 óra múlva nincs hatásuk.
Emellett igen drágák, még szakorvos javaslatára, emelt támogatással is. Tehát az új típusú
véralvadásgátló gyógyszereket csak szakorvos javasolhatja, és ezen szakorvosi javaslatra

írhatja fel a háziorvos is. Emelt támogatással csak akkor írhatók fel, ha fél éven át a beteg
megpróbálta a Syncumar vagy Marfarin szedését, de az INR értéket sehogy sem sikerült
beállítani. A Pradaxa vagy Xarelto mellett időszakonként szükséges a vesefunkció ellenőrzése,
hisz nagy részük a vesén keresztül ürül ki a szervezetből. Műbillentyű beültetése után nem
engedélyezett az alkalmazásuk, ez esetben a hagyományos véralvadásgátló terápiára van
szükség.
Befejezésként néhány szó a már többször emlegetett heparinról (LMWH). Gyári nevükön
úgy ismertek, mint pl. Fraxiparine, Fragmin vagy Clexane. Ezeket szívritmuszavar, mélyvénás
thrombózis és tüdőembólia esetén adjuk, illetve, hogy megelőzzük a vérrög kialakulását
nagyobb műtétek, hosszas ágyban fekvés (pl. végtagtörés, nagyobb trauma), daganatos
betegségek kapcsán. Rizikós beteg esetén pl. hosszú repülő vagy buszút esetén is szükséges az
utazás előtt véralvadásgátló injekció adása. A heparint általában a has bőre alá szúrjuk.
Elkezdése után, az első héten ellenőrizni szükséges a thrombocytaszámot, mert ritkán annak
csökkenését okozhatja. Abban az esetben, ha folyamatos véralvadásgátlásra van szükség, a
gyakorlat általában az, hogy néhány nap heparin adás után elkezdjük a Syncumar vagy
Marfarin adását is, és párhuzamosan adjuk a kettőt addig, amíg az INR el nem érte terápiás
szintjét.
Tehát összefoglalásként elmondhatjuk, hogy véralvadás gátlásra különböző esetekben
különböző gyógyszereket kell és lehet alkalmazni. Mást alkalmazunk az ütőér rendszer
betegségei és mást a vénás betegségek esetén. Más kell a megelőzésre műtétek után, vagy
érelmeszesedés esetén és más szívritmuszavar fennállásakor. Másra való az aszpirin és a
clopidogrel, és másra a K vitamin beépülését gátló Syncumar vagy Marfarin. Az új típusú
véralvadásgátló szerekkel még inkább szélesedett a kör. A véralvadás gátló kezelés

szoros együttműködést igényel beteg és orvosa között!!!!

