Praca poglądowa/Review paper

Badania endoskopowe u pacjentów poddanych
leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu
– wytyczne dotyczące postępowania. Rekomendacje
Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Gastroenterologii
Guidelines for the management of antiplatelet and anticoagulant therapy
in patients undergoing endoscopic procedures. Recommendations
of the Working Group of the Polish Society of Gastroenterology
and the Polish Consultant in Gastroenterology
Dorota Baczewska-Mazurkiewicz1, Krzysztof Celiński2, Mirosław Dłużniewski3, Maciej Gonciarz4,
Krzysztof Linke5, Ewa Małecka-Panas6, Janusz Milewski1, Barbara Skrzydło-Radomańska2,
Mariusz Rosołowski7, Mariusz Wyszkowski1, Grażyna Rydzewska1
1Klinika

Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
2Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4Oddział Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
5Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
6Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
7Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Prz Gastroenterol 2012; 7 (5): 243–248
DOI: 10.5114/pg.2012.32062
Słowa kluczowe: gastrologiczne procedury endoskopowe, leczenie przeciwpłytkowe, leczenie przeciwkrzepliwe.
Key words: gastroenterological endoscopic procedure, antiplatelet treatment, anticoagulant treatment.

A dres d o korespond enc ji : prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem
Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSW, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Streszczenie

Abstract

W poniższym opracowaniu przedstawiono 14 zaleceń postępowania u pacjentów poddawanych różnym diagnostycznym
i terapeutycznym zabiegom endoskopowym, którzy jednocześnie przyjmują leki przeciwpłytkowe i/lub przeciwkrzepliwe.
Wszystkie zalecenia zostały poddane głosowaniu członków
Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii. Poszczególne wytyczne oceniano w pięciostopniowej skali, gdzie: A oznaczało akceptację w całości, B – akceptację z pewnym zastrzeżeniem, C – akceptację z poważnym
zastrzeżeniem, D – odrzucenie z pewnym zastrzeżeniem,
E – odrzucenie w całości. Opracowanie zawiera wyniki głosowania wraz z krótkim komentarzem po każdym głosowaniu.

This paper describes 14 statements for the management of
antiplatelet and anticoagulant therapy in patients undergoing
endoscopic procedures. The members of the Working Group
of the Polish Consultant in Gastroenterology voted on the
statements using a 5-grade score, where A means total
approval, B approval with some exception, C approval with
serious exception, D disapproval with some exception, and E
total disapproval. Results of voting are presented with a short
comment on each statement.
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Wstęp
Leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe znalazły
stałe miejsce w leczeniu pacjentów zarówno kardiologicznych, neurologicznych, jak i innych ze zwiększoną
częstością występowania powikłań zakrzepowych.
Obecnie duże grupy chorych przyjmują podwójne leczenie przeciwpłytkowe. Można by dyskutować, jaki procent z nich rzeczywiście odniesie korzyść z takiej terapii,
ponieważ wydaje się, że leki przeciwpłytkowe, szczególnie kwas acetylosalicylowy, są nadużywane w niektórych wątpliwych wskazaniach kardiologicznych i najlepszą ochroną u tych pacjentów jest po prostu ich
odstawienie. Tym niemniej na pewno bardzo duża grupa osób z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań
zakrzepowo-zatorowych jest zmuszona do stałego stosowania terapii przeciwpłytkowej lub przeciwkrzepliwej.
W związku ze zwiększającą się na całym świecie liczbą osób poddawanych procedurom endoskopowym (diagnostycznym i terapeutycznym), które jednocześnie stosują leki przeciwpłytkowe i doustne antykoagulanty,
konieczne jest postępowanie zgodne z aktualną wiedzą,
mające na celu zminimalizowanie zarówno ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego, jak i incydentów zatorowo-zakrzepowych. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne oparte na danych z aktualnego piśmiennictwa
z uwzględnieniem wytycznych wydanych przez towarzystwa gastrologiczne, endoskopowe i kardiologiczne [Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego
(European Society of Gastrointestinal Endoscopy – ESGE),
Amerykańskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (American Society for Gastrointestinal Endoscopy
– ASGE), Brytyjskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
(British Society of Gastroenterology – BSG), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Europejskie Towarzystwo
Kardiologiczne (European Society of Cardiology – ESC)].

Metodologia opracowania wytycznych
Poszczególne wytyczne oceniano w pięciostopniowej
skali, gdzie: A oznaczało akceptację w całości, B – akceptację z pewnym zastrzeżeniem, C – akceptację z poważnym zastrzeżeniem, D – odrzucenie z pewnym zastrzeżeniem, E – odrzucenie w całości.
Dyskusja i głosowania nad poszczególnymi punktami wytycznych odbyły się w gronie Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii.
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Wytyczne
1. Zanim wykona się zabieg endoskopowy u pacjenta poddanego leczeniu przeciwkrzepliwemu, należy rozważyć następujące elementy:
a) Jak pilne są wskazania do endoskopii?
b) W przypadku procedury diagnostycznej – czy nie można jej
zastąpić procedurą mniej inwazyjną?
c) Jakie jest ryzyko pojawienia się samoistnego krwawienia
u danego pacjenta?
d) Jakie jest ryzyko krwawienia związanego z procedurą endoskopową?
e) Jakie jest ryzyko odstawienia terapii przeciwkrzepliwej?
(A – 100%)

Każde badanie endoskopowe jest procedurą inwazyjną i niesie ze sobą mniejsze lub większe ryzyko wystąpienia powikłań. Do najistotniejszych z punktu
widzenia rokowania pacjenta należą krwawienia. Krwawienia związane z zabiegami endoskopowymi rzadko
są śmiertelne. Zazwyczaj można je opanować zachowawczo z zastosowaniem lub bez zastosowania metod
endoskopowych [1–4].
Ryzyko wystąpienia samoistnego krwawienia jest
większe u osób w wieku powyżej 65 lat, w przypadku
stosowania leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych (zwłaszcza podwójnej i potrójnej terapii), płci
męskiej i współistnienia nadciśnienia tętniczego [1–4].
Do procedur charakteryzujących się dużym ryzykiem krwawienia należą: polipektomia, endoskopowa
resekcja, koagulacja plazmą argonową i inne termiczne
metody ablacji, sfinkterotomia, rozszerzanie zwężeń
nowotworowych i nienowotworowych, założenie przezskórnej endoskopowej gastrostomii, biopsja cienkoigłowa pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej,
terapeutyczna enteroskopia balonowa, endoskopowe
hamowanie krwawień, niszczenie zmian nowotworowych (każda technika), cystogastrektomia, leczenie żylaków [1–7].
Niskie ryzyko wystąpienia krwawień występuje
w przypadku: diagnostycznej gastroskopii, sigmoidoskopii i kolonoskopii (łącznie z pobieraniem wycinków),
diagnostycznej cholangiopankreatografii, protezowania
dróg żółciowych bez sfinkterotomii, diagnostycznej
endosonografii, zakładania protez jelitowych bez rozszerzenia, kapsułki endoskopowej [1–7].
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2. Nie ma potrzeby odstawiania leczenia przeciwpłytkowego,
nawet podwójnego (kwas acetylosalicylowy, tienopirydyny)
u pacjentów, u których wykonuje się:
a) endoskopowe procedury diagnostyczne, takie jak gastroskopia i gastroskopia z biopsją bez koagulacji,
b) kolonoskopię i kolonoskopię z biopsją bez koagulacji,
c) endoskopowe usunięcie polipów do 1 cm,
d) endoskopową endosonografię diagnostyczną,
e) diagnostyczną enteroskopię wspomaganą balonem (balonami).
(A – 100%)

Do stanów wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych po odstawieniu terapii
przeciwkrzepliwej zalicza się: migotanie przedsionków
z wadami zastawkowymi (łącznie z zastawkami mechanicznymi), migotanie przedsionków związane z niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii restrykcyjnej lub gdy frakcja wyrzutu lewej komory wynosi
poniżej 35%, migotanie przedsionków powikłane incydentami zatorowo-zakrzepowymi, migotanie przedsionków współistniejące z nadciśnieniem tętniczym,
cukrzycą i u osób w wieku powyżej 75 lat, mechaniczna zastawka w pozycji mitralnej, mechaniczna zastawka u osób z wcześniejszym wywiadem zatorowo-zakrzepowym, stenty wieńcowe – uwalniające lek
(drug eluting stent – DES) do roku po założeniu, nieuwalnia-jące leku (bare metal stent – BMS) do 6 tygodni od za-łożenia lub powyżej 6 tygodni, gdy współistnieją do-datkowe czynniki ryzyka, ostry zespół
wieńcowy, interwencja endowaskularna bez założenia
stentów po zawale serca [1–7].
Niskie ryzyko wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych występuje w przypadku głębokiej zakrzepicy żylnej, utrwalonego i napadowego migotania
przedsionków niezwiązanego z wadą zastawkową,
u osób z zastawkami biologicznymi oraz zastawkami
mechanicznymi w pozycji aortalnej [1–7].
W badaniach oceniających ryzyko krwawienia podczas endoskopii z biopsją u pacjentów przyjmujących
leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy i/lub klopidogrel) wykazano brak wydłużenia czasu krwawienia
błony śluzowej żołądka oraz wydłużenie czasu krwawienia błony śluzowej jelita grubego, ale bez istotnych
następstw klinicznych [8–12].
Endoskopowe usunięcie polipów u pacjentów poddanych terapii przeciwpłytkowej w porównaniu z grupą
kontrolną nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. Dane pochodzą z kilku kontrolnych badań, które
objęły łącznie kilkadziesiąt tysięcy pacjentów [13–17].
Ryzyko krwawienia podczas diagnostycznej endoskopowej ultrasonografii jest prawdopodobnie porównywalne z ryzykiem podczas gastroskopii. Obecnie nie
ma danych na ten temat w piśmiennictwie.
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Diagnostyczna enteroskopia wspomagana balonem
(balonami) jest z pewnością obarczona większym ryzykiem wystąpienia powikłań niż inne standardowe procedury endoskopowe. Ogólne ryzyko pojawienia się
krwawienia szacuje się na 0,2%. Nie ma danych dotyczących osób poddanych terapii przeciwkrzepliwej.
Metoda jest stosunkowo nowa i ciągle wymaga oceny
pod kątem przydatności i ryzyka [18].
Danych dotyczących enteroskopii spiralnej jest zdecydowanie najmniej wśród wyżej wymienionych procedur. Wynika to z ograniczonego doświadczenia w związku z tym braku piśmiennictwa.
3. Przy usuwaniu polipów większych niż 1 cm u pacjentów poddanych podwójnemu leczeniu przeciwpłytkowemu zaleca się
rozważenie odroczenia zabiegu lub odstawienie tienopirydyn
około 7 dni przed zabiegiem u osób z niskim ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowych. Nie jest konieczne odstawianie kwasu acetylosalicylowego.
(A – 100%)

Rozmiar polipa stanowi niezależny czynnik ryzyka
krwawienia po polipektomii, wzrasta ono proporcjonalnie do wielkości zmiany. Obliczono, że zwiększenie średnicy o 1 mm powoduje wzrost ryzyka o 9% [18]. W badaniach z randomizacją różnice statystycznie znamienne
wykazano tylko dla polipów o średnicy powyżej 2 cm
[20]. Ryzyko to można obniżyć, zakładając podwiązki na
szerokie szypuły polipów, ostrzykując podstawę polipa
roztworem adrenaliny, wykonując koagulację plazmą
argonową lub zakładając klipsy, gdy są cechy zagrażającego krwawienia. Skuteczność tych metod w profilaktyce krwawienia jest różnie oceniana w badaniach
i w związku z tym nie ma jednoznacznych podstaw do
rutynowego ich stosowania [19–21].
W przypadku polipów większych niż 2 cm lub nieuszypułowanych u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowych dopuszcza się pobranie
wycinków ze zmiany w celu przybliżonej oceny ryzyka
odroczenia zabiegu.
4. E ndo skopowa s fi nkte ro to mia może być wy konana bez
odstawienia kwasu acetylosalicylowego, zaleca się natomiast odstawienie tienopirydyn. Gdy odstawienie tienopirydyn obarczone jest wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań
zakrzepowych, wskazane jest rozważenie możliwości wykonania zabiegu endoskopowego bez sfinkterotomii.
(A – 100%)

Częstość występowania krwawień po endoskopowej
sfinkterotomii wynosi średnio 2% u pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy lub inny niesteroidowy lek
przeciwzapalny (NLPZ) w ciągu 3 dni poprzedzających
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procedurę [22, 23]. W piśmiennictwie ryzyko krwawienia
po sfinkterotomii endoskopowej było silniej związane
z chorobami współistniejącymi niż przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego [24].
5. Zaleca się odstawienie leków przeciwpłytkowych w przypadku planowania mukozektomii i/lub dysekcji endoskopowej.
U pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań
zakrzepowych wskazane jest odroczenie zabiegu.
(A – 100%)

W dużym badaniu, w którym wzięło udział 1202 pacjentów, Heresbach i wsp. ocenili ryzyko krwawienia po
mukozektomii (endoscopic mucosal resection – EMR)
w jelicie grubym na 4,6% [25]. W innym badaniu oceniano ryzyko zabiegu w przełyku i wyniosło ono 12%
[26]. Dysekcja podśluzówkowa (endoscopic sumbmucosal dissection – ESD) jest obarczona dwukrotnie wyższym
ryzykiem krwawienia w porównaniu z EMR [27, 28].
6. Zaleca się odstawienie leczenia przeciwpłytkowego w przypadku biopsji cienkoigłowej zmian torbielowatych pod kontrolą endosonografii. W pozostałych przypadkach biopsji
wskazane jest odstawienie tienopirydyn, natomiast można
utrzymać terapię kwasem acetylosalicylowym.
(A – 100%)

Dysponujemy ograniczonymi danymi świadczącymi
o tym, że biopsja cienkoigłowa pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej (endoscopic ultrasound – EUS) nie
zwiększa ryzyka krwawienia u osób przyjmujących
kwas acetylosalicylowy [29]. Brakuje badań oceniających ryzyko krwawienia po EUS z FNA u pacjentów leczonych tienopirydynami. Dane co do ryzyka krwawienia
przy FNA zmian torbielowatych są sprzeczne, dlatego
w takiej sytuacji należy odstawić tienopirydyny [30].
7. Brakuje dowodów na celowość i skuteczność stosowania
heparyny niefrakcjonowanej lub heparyn drobnocząsteczkowych jako leczenia pomostowego u pacjentów otrzymujących terapię przeciwpłytkową.
(A – 100%)

Wynika to z różnych mechanizmów działania tych
leków. Kwas acetylosalicylowy nieodwracalnie blokuje
cyklooksygenazę-1 (COX-1), hamując tym samym syntezę tromboksanu A2, bardzo silnego aktywatora płytek.
Klopidogrel po uaktywnieniu przez cytochrom P450
nieodwracalnie wiąże się z difosforanem adenozyny
receptora płytkowego, co skutkuje hamowaniem agregacji płytek. Heparyna zwiększa aktywność antytrombiny III (1000 razy szybciej łączy się z trombiną), hamuje aktywność czynnika Xa (blok przejścia protrombiny
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w trombinę) oraz w mniejszym stopniu czynników:
VIIa, IXa, XIa, XIIa.
8. W przypadku konieczności zastosowania koagulacji argonowej u pacjentów ze zmianami będącymi potencjalnym źródłem krwawienia powinno się wykonać zabieg pomimo leczenia przeciwpłytkowego, bez próby jego odstawiania.
(A – 100%)

Doniesienia na temat stosowania koagulacji plazmowej u pacjentów ze zmianami mogącymi być źródłem krwawienia leczonych przeciwpłytkowo są ograniczone. W jednym retrospektywnym badaniu kliniczno-kontrolnym oceniano skuteczność koagulacji z użyciem
APC u 100 pacjentów, z których 23 przyjmowało leki przeciwpłytkowe. Nie występowały wczesne i późne krwawienia ani ciężka niedokrwistość [31].
9. Przed wykonaniem planowych zabiegów endoskopowych
u pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami należy
rozważyć terapię pomostową heparyną niefrakcjonowaną
lub heparynami drobnocząsteczkowymi. Nie jest to konieczne w przypadku procedur diagnostycznych.
(A – 100%)

Terapia pomostowa jest zalecana u pacjentów
z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych. Stany wysokiego i niewysokiego ryzyka
zostały wymienione na początku tego opracowania.
10. W przy padku krw awie nia z przewodu po kar mowe go
u pacjentów stosujących terapię przeciwpłytkową należy
rozważyć jej odstawienie do uzyskania hemostazy.
(A – 100%)

Rozważa się odstawienie leków tylko w przypadku
poważnego podejrzenia aktualnego aktywnego krwawienia. Przed podjęciem decyzji o odstawieniu terapii
przeciwpłytkowej zaleca się konsultację kardiologiczną
i/lub neurologiczną oceniającą indywidualne ryzyko
wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych.
Przy zabiegach endoskopowych należy zawsze pamiętać, że ewentualne powikłania w postaci krwawienia ze zmian zaopatrywanych endoskopowo są stosunkowo łatwe do opanowania, ponieważ istnieje możliwość
bezpośredniej reakcji. Dużo groźniejsze wydaje się
samoistne krwawienie lub też odstawienie leków przeciwpłytkowych u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowych.
Problemem po endoskopowym zaopatrzeniu krwawienia jest kontynuowanie przyjmowania leków przeciwpłytkowych. Jak wspomniano wcześniej, zaleca się
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ich odstawienie do czasu uzyskania hemostazy. Jest to
jednak zalecenie dość kontrowersyjne, bo czas działania
leków przeciwpłytkowych, szczególnie kwasu acetylosalicylowego, wynosi 5–7 dni, a hemostazę uzyskuje się często już w trakcie zabiegu endoskopowego. Można przyjąć, że w większości przypadków aktywnego krwawienia
z przewodu pokarmowego pacjent bezpośrednio po
zaopatrzeniu endoskopowym będzie nadal przyjmował
kwas acetylosalicylowy, a czasem także inne leki przeciwpłytkowe, np. klopidogrel. Podobnie jak w przypadku
większości planowych zabiegów endoskopowych kwas
acetylosalicylowy praktycznie nie jest odstawiany, a to
powoduje potrzebę zapobiegania następnemu krwawieniu u pacjentów stosujących z konieczności taką terapię.
11. W przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego zaleca
się odstawienie doustnych antykoagulantów do uzyskania
hemostazy i pomostowe krótkotrwałe stosowanie heparyn
niefrakcjonowanych lub drobnocząsteczkowych.
(A – 100%)

Również w tym przypadku przed podjęciem decyzji
o odstawieniu terapii przeciwzakrzepowej zaleca się konsultację kardiologiczną i/lub neurologiczną w celu oceny
indywidualnego ryzyka wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych.
12. Endoskopia w celu tamowania krwawienia może i powinna
być wykonana u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przyjmujących doustne antykoagulanty.
(A – 100%)

Jedynym przeciwwskazaniem do zabiegu endoskopowego jest brak zgody pacjenta i niestabilność (wstrząs)
wynikająca z aktywnego krwawienia. Po stabilizacji hemodynamicznej powinno się przeprowadzić badanie. Od
początku stosuje się zachowawczo dożylne preparaty
inhibitorów pompy protonowej. W tamowaniu endoskopowym należy stosować metody skojarzone (mechaniczne i iniekcyjne).
Dane z wielu badań obserwacyjnych wskazują, że
u pacjentów z międzynarodowym współczynnikiem znormalizowanym (international normalized ratio – INR)
wynoszącym między 1,3 a 2,7 interwencje endoskopowe
w krwawieniu kończą się wynikiem porównywalnym
z wynikiem osób z prawidłowym INR [32].
13. W przypadku wątpliwości dotyczących oceny ryzyka odstawienia leków przeciwpłytkowych i doustnych antykoagulantów u pacjentów, u których konieczne jest wykonanie pilnego zabiegu endoskopowego, i/lub osób z wysokim ryzykiem
krwawienia decyzje o odstawieniu terapii powinny być
podejmowane indywidualnie.
(A – 100%)
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Przed podjęciem decyzji o odstawieniu leków zalecana jest konsultacja kardiologiczna i/lub neurologiczna
w celu oceny indywidualnego ryzyka wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych.
14. U osób z grupy ryzyka inhibitory pompy protonowej mogą
i powinny być stosowane w przypadku konieczności leczenia przeciwpłytkowego.
(A – 100%)

W wielu badaniach zarówno obserwacyjnych, jak
i kontrolowanych udowodniono skuteczność kliniczną
inhibitorów pompy protonowej stosowanych w celu
ochrony przed uszkodzeniem błony śluzowej żołądka
u pacjentów przyjmujących NLPZ oraz kwas acetylosalicylowy.
Do czynników ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego u osób leczonych preparatami przeciwpłytkowymi należą: przebyte krwawienia z przewodu pokarmowego, wiek powyżej 60 lat, płeć żeńska, jednoczesna
terapia antykoagulantami, steroidami, NLPZ, infekcja
Helicobacter pylori, niewydolność nerek [1–7, 33].
Należy zalecić profilaktyczne stosowanie inhibitorów pompy protonowej tak długo, jak długo działa czynnik ryzyka, np. u chorych po ostrym zespole wieńcowym
dopóki trwa leczenie skojarzone kwasem acetylosalicylowym i klopidogrelem. Dotychczasowe polskie wytyczne zalecały stosowanie pantoprazolu jako najbezpieczniejszego z preparatów obecnych na polskim rynku [33].
Ta ostatnia kwestia jest wciąż dyskutowana w obliczu
nowych badań. Amerykańska Agencja ds. Żywności
i Leków (Food and Drug Administration – FDA) w ostatnim czasie zajęła stanowisko, że powinno się w tej grupie chorych unikać stosowania omeprazolu równocześnie z klopidogrelem lub do 12 godzin, rozważyć
zastosowanie innych niż omeprazol inhibitorów kwasu
solnego, z mniejszą aktywnością inhibitorową w stosunku do CYP2C19, a także wziąć pod uwagę podawanie pantoprazolu jako najsłabszego inhibitora CYP2C19.
Podsumowując, należy zaznaczyć, że ostatnio ukazało się wiele bardzo szerokich opracowań zawierających
szczegółowe wytyczne oraz zalecenia dotyczące terapii
przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nimi. Niniejsze opracowanie
uwzględnia raczej punkt widzenia lekarza w pracowni
endoskopowej, który powinien podejmować szybkie
i optymalne decyzje dotyczące także tej grupy pacjentów.
Każdorazowo w razie wątpliwości lub w sytuacjach, które
nie zostały ujęte w tych zaleceniach, choćby ze względu
na brak danych z piśmiennictwa, decyzje powinny być
podejmowane indywidualnie, po konsultacji z kardiologiem i ocenie indywidualnego ryzyka krwawienia w przypadku pozostawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej
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i/lub przeciwkrzepliwej oraz ryzyka wystąpienia zmian
zakrzepowo-zatorowych w razie jej odstawienia.
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