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Laboratorní monitorace NOAC – Apixaban (Eliquis)

V současné době hematologická laboratoř OHKT ÚVN nabízí měření koncentrace dabigatranu a
rivaroxabanu v plazmě speciálními testy, ale i nové zhodnocení úspěšnosti léčby apixabanem
(Eliquis) vyjádřené pomocí anti-FXa jednotek.
Vztah mezi plazmatickou koncentrací apixabanu a změřenou anti-Xa aktivitou je lineární v
širokém rozsahu dávek apixabanu .
V případě potřeby indikujte dosavadní měření anti-Xa a zasílejte 1 modrou citrátovou zkumavku
- v žádance vždy uveďte typ antikoagulancia, dávkování a čas posledního podání NOAC.
Před léčbou novými antikoagulancii se doporučuje laboratorně zkontrolovat PT, APTT, KO,
celkový bilirubin, AST, ALT a kreatininovou clearance výpočtem dle MDRD.
Apixaban (Eliquis) dávkování dle indikace

2x denně 2,5 mg (TEPvýměna kyčelního kloubu)
2x denně 5 mg (FIS)
2x denně 2,5 mg (FIS-fibrilace
síní - redukce dávky)

Maximální Anti-FXa
aktivita v IU/ml,
3 - 4 h po podání
(5-95 percentil)

Minimální Anti-FXa
aktivita v IU/ml,
12 h po podání
(5-95 percentil)

1,3 (0,67 – 2,4)
2,55 (1,36 – 4,79)
1,84 (1,02 – 3,29)

0,84 (0,37 - 1,8)
1,54 (0,61 - 3,43)
1,18 (0,51 – 2,42)

Při užívání apixabanu (Eliquis) očekáváme zvýšené hodnoty měření PT, APTT a antitrombinu
(stejně jako u dalšího přímého inhibitoru FXa, rivaroxabanu).
Měření aktivity F VIII může poskytovat falešně nízké výsledky.
Všechny informace ohledně monitorace všech NOAC jsou dostupné v LP http://lavys.uvn.cz/index.php/laboratorni-prirucka/f-laboratorni-vysetreni-poskytovana-laboratori/f-2hematologicka-vysetreni a na stránkách
nemocnice.http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=140&l
ang=cs
Dále odkazujeme na souhrnný článek v Remedia 24-2-2014 : Laboratorní kontrola nových
přímých antikoagulancií, J.Kvasnička, I.Malíková
V každém případě je nutné na žádance o hemokoagulační vyšetření vždy uvádět, zda pacient
antitrombotikum užívá a jaké!
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