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SUORIEN ANTIKOAGULANTTIEN 
TAUOTUS TOIMENPITEISIIN

 f Mielenkiinnolla luin tuoreesta 
Finnanestista (4/2017) kuulumisia 
NATA-kongressista. Maria Parviai-
sen matkakertomuksessa huomiota 
kiinnitti kannanotto suorien antikoa-
gulanttien tauotukseen toimenpitei-
den yhteydessä. Matkakertomuksen 
mukaan asiantuntijat suosittelevat 
Xa-estäjien tauotusta 3 vuorokautta 
ja dabigatraanin tauotusta 4-5 vuo-
rokautta ennen toimenpidettä. Epä-
selväksi jäi, mihin asiantuntijasuosi-
tuksiin nämä ohjeet perustuvat. Sen 
paremmin eurooppalaiset (EHRA) 
(1) kuin amerikkalaisetkaan (ACC) (2) 
hoitosuositukset eivät suosittele näin 
pitkiä taukoja edes korkean vuoto-
riskin toimenpiteisiin GFR:n ollessa 
normaali. 

Toisaalta matkakertomuksessa 
mainitaan, että neuraksiaalisen 
anestesian varoajat ovat Xa-estäjillä 
2 vuorokautta ja dabigatraanilla 3 
vuorokautta. Esitetyt tauot ovat 
selkeästi lyhyemmät kuin regionaa-
lisen anestesian yhdistykset ASRA 
ja ESRA suosittelevat (3). ASRA/ES-
RA-suositus erottelee lisäksi suuren 
komplikaatioriskin spinaali- ja epidu-
raalipuudutukset pienemmän riskin 
perifeerisistä johtopuudutuksista.

Matkakertomuksia lukiessa 
olisikin – erityisesti vallitsevista 
hoitosuosituksista poikkeavia ohjeita 
esitettäessä – kiinnostavaa tietää, 
kuka luennon piti ja mitä lähdeviittei-
tä luennossa esitettiin. Näin lukijan 
olisi helpompi arvioida tiedon luotet-
tavuutta.

Loppuun kiitokset – matkakerto-
muksessa muistutetaan ansiokkaas-
ti, että siltahoitoa EI käytetä suoran 
antikoagulantin ollessa tauolla ennen 
toimenpidettä! 
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 f Kiitän Minna Ilmakunnasta kirjeestä ja 
kommenteista ja ennen kaikkea mielenkiinnosta 
18th NATA symposiumista tekemääni matkaker-
tomusta kohtaan. Kommentissa todetaan aivan 
oikein, että viiteluettelo kyseisessä matkaker-
tomuksessa on puutteellinen. Tarkennuksena 
siis, että DOAC-lääkitysten tauotukseen viittasi 
luennossaan englantilainen Beverley J. Hunt. 
Luentoaiheena oli ”Management of DOAC-associ-
ated bleeding: how and when to use the specific 
antidotes”. 
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