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Резюме
Антитромбозните лекарства (антитромбоцитни, антикоагуланти и фибринолитици) се използват за профилактика и лечение на много сърдечно-съдови и мозъчно-съдови
заболявания. Едновременното им приложение, обаче, или
употребата им в комбинация с други лекарства като нестероидни противовъзпалителни (НСПВЛ), селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI),
някои противогъбични или антибактериални средства,
крият риск от сериозни лекарствени взаимодействия. Тези
взаимодействия могат да повишат риска от кървене или
да компрометират антитромбозното лечение на пациента. Това изисква по-детайлни и задълбочени познания за
съдбата на лекарствата в организма на болния и за механизмите на лекарствените взаимодействия.
Ключови думи: лекарствени взаимодействия, фармакокинетични, фармакодинамични взаимодействия, стомашно-чревно
кървене, цитохром Р450
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Abstract
Antithrombotic drugs (antiplatelet, anticoagulants and fibrinolitics) are used for the prevention and treatment of cardiovascular disorders. However, co-prescribing these drugs or prescribing
them with others such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs,
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), some antifungal
or antibacterial drugs can create important drug–drug interactions. These interactions may increase the risk of bleeding or
compromise the antithrombotic treatment of the patient. This
requires a detailed and thorough knowledge of the fate of the
drugs in the body of the patient as well as the mechanisms of
drug interactions.
Key words: drug interactions, pharmacokinetic, pharmacodynamics
interactions, gastrointestinal hemorrhages, CYP3A4, Pgp
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Антитромбозните лекарства са три основни
типа: антитромбоцитни лекарства, фибринолитици и антикоагуланти. Само фибринолитиците се
използват за разтварянето (лизирането) на вече
образуван тромб.

сигеназа (ЦОГ1), чрез което се намалява продукцията на ТхА2.

Взаимодействия
на антитромбоцитни лекарства

2. Намеса в аденозин-дифосфат-медиираното
тромбоцитно активиране (тиенопиридини); инхибиране на обратното поемане на аденозин – дипиридамол (dipyridamole); промяна в метаболизма на
аденозин чрез инхибиране на сАМР фосфодиестераза –
цилостазол (cilostazol).

Антитромбоцитните лекарства инхибират тромбоцитната адхезия, активация, агрегация и тромбоцит-медиираното възпаление чрез различни рецепторни механизми и се използват за профилактика на
тромбоемболичните събития. Те действат чрез:

3. Намеса в последния етап на тромбоцитна
агрегация чрез блокиране на свързването на фибриноген с гликопротеин IIb/IIIa (gp IIb/IIIa) рецептора,
разположен върху тромбоцитната повърхност – абсиксимаб (abciximab)1.

1. Инхибиране на синтеза на тромбоксан А2 (ТхА2)
или блокиране на Тх рецептори. Основен представител на тази група лекарства е ацетилсалициловата
киселина (АСК) (ac. Аcetylsalicylicum). Механизмът на
антитромбоцитно действие е необратимо инхибиране на конститутивната тромбоцитна циклоок-

Това дава възможност да бъдат комбинирани лекарства с различни механизми на антитромбоцитно действие, които да проявят желан адитивен
фармакологичен ефект.
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От друга страна, лекарства като декстрани,
хепарини, някои простагландини и др. притежа-
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Тромбоцитна циклооксигеназа 1
Каталитично
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Добавка на АСК

B
Ацетилсерин
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Добавка на ибупрофен и АСК
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Ибупрофен
Йонно каналче

Арахидонова
киселина

Тромбоцит
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Фиг. 1. Компетитивно инхибиране на ацетилирането на тромбоцитната ЦОГ1
Ибупрофенът (обратим инхибитор) и АСК (необратим инхибитор) окупират близки свързващи места в структурата
на ензима. Пространственото „пречене“ от ибупрофена не дава достъп на АСК до каталитичния център и възможност да ацетилира и инхибира тромбоцитната ЦОГ1.
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ват и антитромбоцитно действие. Винаги трябва
да се съобразяват и възможните адитивни нежелани ефекти (кървене) при приема на две антитромбоцитни или антикоагулантни лекарства и
терапията да се мониторира. Необходимо е да се
наблюдават и пациентите, които приемат антитромбоцитни или антикоагулантни лекарства едновременно с други, със самостоятелен хеморагичен
потенциал (НСПВС).

което пациентите с хронична болка, дължаща се на
остеоартрит или възпалителен артрит, се нуждаят
от НСПВС, за да контролират симптомите. Много от
тези пациенти са възрастни, а възрастта е важен
рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания, което
налага едновременния прием на НСПВС с АСК. От своя
страна сърдечно-съдовите заболявания са рисков фактор за гастро-интестинални проблеми, вкл. хеморагии при пациенти, приемащи ниски дози АСК2.

Множество взаимодействия на фармакокинетично (ФК) и фармакодинамично (ФД) ниво са установени и описани в клиничната практика, при които антитромбозният ефект на лекарствата се променя
при едновременното приложение с други лекарства
и ксенобиотици.

Поради тези причини едновременната употреба
на ниски дози АСК и други НСПВС с противовъзпалително и аналгетично действие повишава риска от
ГИТ токсичност.

ФД взаимодействия с АСК
и ибупрофен (ibuprofen)
АСК е представител от групата на НСПВС. Основната разлика между отделните медикаменти в тази
група е, че АСК в ниски дози (75–325 mg) необратимо
инхибира тромбоцитната ЦОГ1, докато другите лекарства инхибират ензима обратимо и в различна
степен. В ниски дози АСК притежава много слаба противовъзпалителна и аналгетична активност, поради

Почти всички представители от групата на НСПВС
се свързват обратимо с аргинин 120 в тромбоцитната ЦОГ и блокират достъпа на АСК до този домен3.
In vivo фармакологични взаимодействия между
АСК и НСПВС са установени с индометацин4 и ибупрофен5 през 80-те. След това са публикувани и други проучвания върху фармакодинамичните взаимодействия на АСК с напроксен6.
С най-голямо клинично значение е взаимодействието, установено от Catella-Lawson и съавт.7 между
АСК и ибупрофен (фиг. 1). Това проучване установява

Повишен ефект
Нефротоксичност
на АСК, хеморагии
Бизакодил (bisacodyl),
Аценокумарол
Имуноглобулини,
(acenocumarol)
Кеторолак (ketorolac),
Далтепарин
Метотрексат
(dalteparin),
(methotrexate),
Еноксапарин
Натриев бифосфо(enoxaparin),
нат, Такролимус
Надропарин
(tacrolimus)
(nadroparin),
Ривароксобан
(rivaroxoban),
Фондапаринукс
(fondaparinux)

Други

АСК и хранителни добавки
Рибени масла

Метаболитна ацидоза
Ацетазоламид
(acetazolamide)
Синдром на Рей
Противогрипни
ваксини

Табл. 1. Фармакодинамични взаимодействия на АСК

статистически значимо инхибиране на тромбоцитната функция при коадминистрацията на ибупрофен,
но не и на диклофенак, парацетамол или рофекоксиб.
Препоръчва се на пациенти, които приемат АСК
с бързо освобождаване и ибупрофен (400 mg), да
приемат ибупрофен най-малко 30 min след (или
повече от 8 часа преди) приема на АСК, за да се
запази нейният антитромбоцитен ефект8.

АСК и антидепресанти от групата на
селективните инхибитори на реъптейка
на серотонин (SSRI): циталопрам
(citalopram), флуоксетин (fluoxetine),
флувоксамин (fluvoxamine), пароксетин
(paroxetine), сертралин (sertraline)
Рискът от кървене при употребата на антитромбоцитни лекарства се повишава при едновременната употреба на лекарства от групата на селективните инхибитори на обратното поемане на
серотонина (SSRI), които, приложени дори самостоятелно, могат да предизвикат хеморагии9.
Серотонинът не се синтезира в тромбоцитите,
а се поема от тях от кръвообращението. Механизмът на взаимодействието с SSRI инхибитори е
блокиране на навлизането на серотонин в тромбоцитите, което води до неговото изчерпване. Така
се нарушава хемостатичната функция на тромбоцитите и се повишава риска от кървене.
Препоръката е да се внимава при пациенти на
комбинирано антитромбоцитно и антидепресантно лечение, особено в напреднала възраст10.

АСК и други лекарства
АСК може да взаимодейства на фармакодинамично ниво с всички лекарства, които повлияват тромбоцитната функция, процесите на коагулация и фибринолизата, както и с някои други медикаменти
(табл. 1).
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Едновременната употреба на АСК (до 325 mg/дн.)
и рибено масло (особено в големи дози над 3 g/дн.) води
до адитивни ефекти върху времето на кървене (ВК)11.
Рибеното масло съдържа ейкозапентаенова (ЕПК) и
докозахексаенова (ДХК) киселина. Тези органични полиненаситени мастни киселини (ПНМК) притежават
антитромбоцитна активност и удължават времето
на кървене. Ефектът може да бъде адитивен при приема и на други антитромбоцитни лекарства.
Гинко билоба (Ginkgo biloba)
Употребата на тази хранителна добавка се асоциира с множество проблеми, свързани с тромбоцитната функция и процесите на кръвосъсирване.
Екстрактът от гинко билоба съдържа гинколиди,
които са мощни инхибитори на тромбоцит-активиращия фактор (PAF), необходим за арахидонатнезависимата тромбоцитна агрегация. Съществуват множество данни за удължаване на времето
на кървене12–14, ляв и билатерален субдурален хематом12, десен париетален хематом15, ретробулбарна
хеморагия16, кървене след лапароскопска холецистектомия17, субарахноидална хеморагия13.
Препоръчва се да се избягва едновременният прием на антитромбоцитни и антикоагулантни лекарства с екстракти от гинко билоба поради риска от
адитивни фармакологични ефекти и хеморагии.

Взаимодействия с дипиридамол
Разпадаемостта, разтворимостта и резорбцията на таблетки и суспензия с дипиридамол зависят
от ниското рН на стомашния сок. Повишаването на
рН от инхибиторите на протонната помпа (ИПП)
като ланзопразол (lanzoprazol) pH>4, хистаминовите (Н2) рецепторни блокери като фамотидин
(famotidine), pH>5 и др. антиацидни средства намаляват бионаличността на дипиридамол и неговия
антитромбоцитен ефект18–20.

Взаимодействия с тиенопиридини
Тиенопиридините тиклопидин (ticlopidine), клопидогрел (clopidogrel), празугрел (prazugrel) инхибират
тромбоцитната активация чрез аденозиндифосфатния (АДФ) рецептор P2Y12. Тези медикаменти
са предлекарства и се метаболизират до фармакологично активни метаболити под каталитичното
действие на изоензим от фамилията на цитохром
Р450 (CYP) 2C19.
Клопидогрелът се предпочита, тъй като тиклопидинът по-често предизвиква стомашни оплаквания и в някои случаи води до тромбоцитопенична
пурпура и неутропения21. Празугрелът блокира АДФ
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Клопидогрел и омепразол (omeprazol)

рецептора по-ефективно от тиклопидина и клопидогрела, тъй като образува по-бързо активния си
метаболит22.

При едновременния прием с лекарства – инхибитори на CYP 2C19, напр. ИПП, се намаляват плазмените концентрации на активния метаболит на
клопидогрела и по този начин се редуцира тромбоцитното инхибиране26, 27.

Тикагрелорът е нов, орален, обратим директно
действащ антагонист на P2Y12 рецептора23. Има
по-бързо начало на действие и инхибирането на
тромбоцитната функция е по-изявено, отколкото
при клопидогрела24.

Поради това Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Американската агенция по лекарствата и храните (FDA) предупреждават за риска
от намаляване на ефекта на клопидогрел при едновременен прием с ИПП. Тези регулаторни органи препоръчват употребата на други лекарства, намаляващи стомашно-киселата секреция и проявяващи
по-слаба CYP 2C19 инхибираща активност, напр. Н2
хистаминовите антагонисти26.

Фармакокинетични лекарствени
взаимодействия с клопидогрел
За да се активира клопидогрелът, е необходима
неговата биотрансформация от цитохром Р450
(фиг. 2) и по-специално – изоензима CYP 2C19 и в помалка степен – CYP 3А4.
За CYP 2C19 е установен генетичен полиморфизъм (табл. 2). Това означава, че съществуват различни алелни варианти на ензима, за някои от които е
възможна ниска или дори липсваща активност.

Резултатите от рандомизираното проучване Clopidogrel and the Optimization of Gastrointestinal
Events Trial (COGENT)28 показват, че при 3873 пациенти, получавали аспирин и клопидогрел (75 mg/дн.),
профилактичната употреба на омепразол (20 mg/
дн.) намалява честотата на ГИТ кръвоизливи, сравнено с плацебо (HR 0.13; 95% CI 0.03–0.56; P=0.001).
Изследователите не установяват взаимодействия между клопидогрел и омепразол28. В TRITON-TIMI
38 проучването29 също не се установява клинично

Пациентите с фенотипна изява на генетични
варианти *2, *3, *4 или *5, т.е. „лошите метаболизатори“, са с повишен коронарен риск поради невъзможността на клопидогрела да се трансформира до
активния си метаболит и да реализира антитромбоцитното си действие25.
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O

C

O

CH3

N
S

28

N
85%

Cl
2C19, 1A2, 2B6

15%

Клопидогрел

O
O

O

C

CH3

Cl

2-Оксо-клопидогрел
2C19, 3A4/5, 2B6

Първи етап

O

O
HOOC
HS

S

Cl
SR-26334

Чернодробни изоензими
на cyt. P450

N
S

OH

O

Естерази

Интестинална
резорбция

CH3

N
Cl

Активен метаболит
Втори етап
Фиг. 2. Биотрансформация на клопидогрел до активен метаболит

Генетичен Расово
вариант
разпределение
*1
*2
25% кавказка раса
30% черна раса
40 до 50% азиатци
*3
<1% кавказка
<1% черна
7% азиатска
*4 и *5
<1% от кавказци,
черни и азиатци
*17
Почти 40% от
кавказци, черни,
азиатци

CYP2C19 ензимна
активност
Нормална
Липсва

Ефект на
клопидогрел
Нормален
Редуциран

Липсва

Редуциран

Липсва

N/A

Повишена

Повишен

Табл. 2. Генетични варианти, ензимна активност и антитромбоцитен ефект на клопидогрел

значимо взаимодействие след приема на омепразол и
клопидогрел (HR 0.94, 95% CI 0.80–1.11) или празугрел
(HR 1.00, 0.84–1.20)30 .
Предвид тези проучвания, предупреждението за
всички ИПП е заменено с предупреждение, в което
се посочва, че само едновременната употреба на
клопидогрел и омепразол или неговия S-изомер езомепразол (esomeprazol) трябва да се избягва, тъй
като не всички ИПП имат еднакъв инхибиращ ефект
върху CYP2C19. Пантопразолът (pantoprazol) може да
бъде алтернатива, тъй като е слаб инхибитор на
ензима. Други алтернативни лекарства от групата
на ИПП са рабепразол (rabeprazol) и ланзопразол.
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ЕМА31 и FDA32 препоръчват: „Приемът на клопидогрел да бъде отдалечен на 14–18 часа, приемайки ИПП преди закуска и клопидогрел преди лягане или обратно66. Да не се прилагат големи дози
клопидогрел рутинно. По възможност да се прави
скрининг за генетична вариативност, особено при
високорискови пациенти. Хетерозиготните и хомозиготните за редуцирана CYP2C19 активност да
се поставят на празугрел.
На базата на взаимодействията на клопидогрел
с омепразол FDA препоръчва да се избягва едновременната употреба с други лекарства – инхибитори
на CYP 2C19. В КХП на клопидогрел32–34 е представен
списък на лекарства CYP 2C19 инхибитори, които да
се избягват при пациенти на лечение с този медикамент. Това са флуоксетин, флувоксамин, ципрофлоксацин (ciprofloxacin), карбамазепин (carbamazepine),
хлорамфеникол (chloramphenicol) и др.

Клопидогрел и антимикотични азоли
Образуването на активния метаболит на клопидогрела (фиг. 2) зависи от биотрансформацията му
от CYP 2C19 и в по-малка степен от CYP 3А4. Активността на тези изоформи на цитохром Р450 може да
бъде инхибирана от антимикотичните азоли. Кетоконазолът (ketoconazol) е инхибитор на CYP 3А4 и CYP

3А535, а итраконазолът (itraconazol) инхибира основно
CYP 3А4. Взаимодействието с итраконазол е установено и е клинично значимо само при пациенти без CYP
3А5 активност, което предполага, че този изоензим
участва в образуването на активен метаболит на
клопидогрел в присъствие на CYP 3А4 инхибиция36.
Взаимодействията на клопидогрел с CYP 2C19 инхибитори са по-добре проучени и клинично доказани,
отколкото с CYP 3А4 инхибитори. Производителите препоръчват едновременната употреба на клопидогрел с CYP 2C19 инхибитори да се избягва, т.е.
от групата на антимикотичните азоли – флуконазол (fluconazol) и вориконазол (voriconazol)33, 34.

Клопидогрел и статини
Някои представители от групата на статините, като аторвастатин (atorvastatin), ловастатин
(lovastatin), симвастатин (simvastatin), са субстрати
и инхибитори на CYP3А4. Този изоензим не е основен
за биотрансформацията на клопидогрел и съответно
за неговия фармакологичен ефект, поради което данните за клинично значими взаимодействия са оскъдни
и противоречиви. Установено е, че аторвастатинът не инхибира метаболизма и антитромбоцитния
ефект на клопидогрела37, 38. Съществуват обаче данни
(от case-report studies) за слаб инхибиращ ефект на
клопидогрела върху метаболизма на тези статини и
случаи на рабдомиолиза39, 40.

Клопидогрел и НСПВС (ФД взаимодействия)
В двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване върху 30 здрави доброволци, които са приемали
напроксен (naproxen) 2 х 250 mg, е установено, че
включването в терапията на клопидогрел 75 mg повишава загубата на кръв с фекалиите в сравнение с
групата, приемала само напроксен41.
Описан е и случай на интрацеребрална хеморагия
при пациент, приемал целекоксиб (celecoxib) 200 mg/
дн. и клопидогрел 75 mg/дн.42. Предполага се, че активният метаболит на клопидогрела инхибира CYP
2C9, който метаболизира целекоксиб и други НСПВС.
Трябва да се има предвид, че някои НСПВС, като
коксибите, диклофенак (diclofenac) и ибупрофен,
повишават тромбозния риск и трябва да се използват изключително внимателно. Коксибите са ПРОТИВОПОКАЗАНИ при пациенти с ИБС, МСБ и други
съдови заболявания33, 34, тъй като съществува риск
от компрометиране на терапията с клопидогрел.

Взаимодействия с празугрел
и тикагрелор (ticagrelor)
Празугрелът и тикагрелорът са сравнително
нови антитромбоцитни лекарства. Във фаза ІІІ на
клиничните проучвания за празугрел не са били ус-

Път на приложение

Фармакологичен клас
Инхибитори на активиран фактор Х
Хепарини
Хепарин
Нискомолекулни хепарини

Парентерални антикоагуланти
Хепариноиди
Директни тромбинови инхибитори
Аналози на хирудина и рекомбинантни
хирудини
Синтетични тромбинови инхибитори
Инхибитори на активиран фактор Х
Директни тромбинови инхибитори
Вит.
К антагонисти
Орални антикоагуланти
Кумарини
Индандиони

Представители
Фондапаринукс содиум (fondaparinux sodium)
Хепарин калциум (Heparin calcium),
Хепарин содиум (Heparin sodium)
Бемипарин (bemiparin), цертопарин (certoparin), далтепарин, еноксапарин, надропарин, парнопарин (parnoparin), ревипарин (reviparin),
тинзапарин (tinzaparin)
Данапароид (dinaparoid), дерматан сулфат (dermatan sulfate), пентозан
полисулфат (pentozan), сулепароид (suleparoid), сулодексид (sulodexide)
Бивалирудин (bivalirudin), дезирудин (desirudin), лепирудин (lepirudin)
Аргатробан (argatroban)
Ривароксобан (rivaroxoban)
Дабигатран етиксилат (dabigatran etixilate)
Аценокумарол, дикумарол (dicoumarol), етил бискумацетат
(ethylbiscumacetate), фенпрокумон (fenprocoumon), варфарин
Флуиндион (fluindione), фениндион (fenindione)

Табл. 3. Класификация на антикоагулантите

тановени клинично значими взаимодействия. Не са
проследявани взаимодействия с НСПВС, в т.ч. и с коксиби, поради което в КХП се препоръчва внимание
при едновременен прием на празугрел с тези лекарства, поради повишен риск от хеморагии43.
За тикагрелора са описани някои фармакокинетични и фармакодинамични взаимодействия44–46.
Тикагрелорът повишава плазмената концентрация
на дигоксин с 40%. Механизмът е забавен клирънс
на дигоксин, поради инхибиране на P-gp медиираната ренална тубулна секреция от тикагрелор. При
едновременно приложение се повишава плазмената концентрация на симвастатин и ловастатин с
около 60%, тъй като се повишава резорбцията и/
или намалява клирънсът поради инхибиране на чревния/чернодробния CYP3A4 от тикагрелор. Появява
се миопатия с мускулна слабост и болка и повишено
(10х) ниво на КК. Възможна е проява на рабдомиолиза,
придружена с ОБН и миоглобинурия. Не се препоръчва едновременното приложение на тикагрелор със
симвастатин или ловастатин в дози над 40 mg/дн.
Алтернативни медикаменти са флувастатин, правастатин и розувастатин.
АСК в дози 75–100 mg повишава ефекта на тикагрелор, докато над 100 mg – го намалява.

Лекарствени взаимодействия
на антикоагуланти
Антикоагулантите (табл. 3) са две основни групи – директни и индиректни. Директните са с бърз
ефект и включват хепарини, хепариноиди и директни тромбинови инхибитори. Индиректните анти-
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коагуланти инхибират вит. К-зависимия синтез на
факторите VІІ, ІХ, Х и ІІ (протромбин) в черния дроб
и се отнасят към т.нар. вит. К антагонисти. Тези
антикоагуланти не засягат вече синтезираните и
налични в организма фактори на кръвосъсирването
и имат забавен или отдалечен ефект. Най-често използваните в практиката орални антикоагуланти
са кумарините варфарин (warfarin) и аценокумарол
(acenocoumarol).

Взаимодействия на кумаринови
антикоагуланти
Много лекарства могат да взаимодействат с
кумарините, променяйки антикоагулантния им поЛекарство/Хранителна добавка
Апрепитант (aprepitant), фозапрепитант (fosaprepitant)

Механизъм
CYP2C9 индуктор

Нафцилин (nafcillin), диклоксацилин
(dicloxacillin)

CYP3A4 и 2C9 индуктор

CYP2C9 индуктор
CYP2C9 индуктор
Рифампин (rifampin), рифабутин (rifabutin) CYP2C9 индуктор
Фенобарбитал (phenobarbital), карбамазеCYP3A4 и 2C9 индуктор
пин (carbamazepine)
CYP2C9 индуктор
Бозентан (bosentan)
CYP3A4 и 2C9 индуктор
Глутетимид (gluthetimide)
CYP3A4 и 2C9 индуктор
Гризеофулвин (griseofulvin)
CYP2C9 индуктор
Жълт кантарион
Лопинавир (lopinavir), ритонавир (ritonavir)

Пегилиран интерферон alfa-2b
(peginterferon alfa-2b)

Табл. 4. Лекарства, които ускоряват метаболизма на
кумарините
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Лекарство/Хранителна добавка
Амиодарон (amiodarone)
Атазанавир (atazanavir)
Циметидин (cimetidine)
Капецитабин (capecitabine)
Кортикостероиди
Дронедарон (dronedarone)
Ефавиренц (efavirenz)
Инхибитори на протонната
помпа
Етопозид (etopozide)
Червена боровинка
Фибрати

Итраконазол (itraconazole),
кетоконазол (ketoconazole)
Флуконазол, миконазол,
вориконазол (voriconazole)
Статини (изкл. аторвастатин)
Еритромицин (erythromycin),
телитромицин (telithromycin),
азитромицин (azithromycin)
Метронидазол (metronidazole)
Целекоксиб (celecoxib)
Пропафенон (propafenone)
Пропоксифен (propoxifene)
SSRI – антидепресанти
Сулфаметоксазол (в ко-тримоксазол)
Тамоксифен (tamoxifen)
Торземид (torsemide)

Механизъм
CYP2C9, CYP3A4, CYP2C19
инхибитор
CYP3A4 инхибитор
CYP3A4 инхибитор
CYP2C9 инхибитор
CYP3A4 инхибитори
CYP2C9 инхибитор
CYP2C9 и CYP2C19 инхибитор
CYP2C19 инхибитори
CYP3A4 инхибитор
CYP2C9 и CYP3A4 инхибитор
CYP2C9 инхибитори; изместват кумарините от плазмените белтъци; намаляват синтеза на коагулационни фактори
CYP3A4 инхибитори
CYP2C9, CYP3A4, CYP2C19 инхибитори
CYP2C9 инхибитори
CYP3A4 инхибитори

CYP2C9 инхибитор
CYP2C9 инхибитор
CYP1A2 инхибитор
CYP2C9 инхибитор
CYP2C9 и CYP3A4 инхибитори
CYP2C9 инхибитор
CYP2C9 инхибитор
CYP2C9 инхибитор

Табл. 5. Лекарства, които инхибират метаболизма на
кумарините
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тенциал. Основните механизми на лекарствените
взаимодействия с кумарини са:






Намалена резорбция;
Изместване от плазмените протеини;
Нарушен метаболизъм;

Инхибиране на Р-гликопротеина (Pgp), важна
ефлуксна помпа в клирънса на кумарините;

 Нарушен синтез на вит. К;
 Адитивни антитромбоцитни или антикоагулантни ефекти.
Намалена резорбция
Смолите, секвестранти на жлъчните киселини:
холестирамин (cholestyramine), колестипол (colestipol), колесевелам (colesevelam), намаляват резорбцията на кумарини, което нарушава ентерохепаталната рециркулация и бионаличността им. В
резултат на това са необходими по-големи дози антикоагулант и внимателно мониториране на про-

тромбиновото време. Прилагането на двата типа
лекарства през интервал от поне два часа може да
намали риска от взаимодействие.
Изместване от плазмените протеини
Циркулиращите в кръвната плазма варфарин
и аценокумарол са здраво свързани с албумина. Изместването от залавните им места от лекарства
с по-голям афинитет за свързване с протеините
е друг механизъм на взаимодействие с кумарините47. Например фенитоинът измества кумариновите антикоагуланти от залавните им места в
албумина. По този начин повишава свободната им
фармакологично активна фракция и съответно антикоагулантния им ефект. Този повишен ефект е
преходен, отзвучава в рамките на един месец. След
това настъпва обратният ефект – ускорена биотрансформация на аценокумарол и варфарин, поради
CYP индукция от фенитоина и намаляване на антикоагулантния им потенциал.
Предполага се, че приложените едновременно
НСПВС, които също се свързват здраво с плазмените
протеини, могат да изместят варфарина от залавните му места, повишавайки значително концентрацията на свободната фармакологично активна
фракция и да повишат риска от хеморагии.
Метаболизъм на кумарините
Кумарините варфарин, фенпрокумон и аценокумарол са рацемични смеси от S- и R-енантиомери.
S-енантиомерите са с по-голяма антикоагулантна
активност, отколкото R-енантиомерите. Например S-варфаринът е 3 до 5 пъти по-мощен вит. К антагонист от R-варфарина. S-енантиомерът на варфарина се метаболизира основно от цитохром Р450
изоензима CYP2C9. Метаболизмът на R-варфарина
е по-сложен. Този енантиомер се метаболизира от
CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19 и CYP2C8. Установено е, че
S-фенпрокумонът и S-аценокумаролът също са субстрати на CYP2C9 и се различават от варфарина
по стереоспецифичния метаболитен потенциал48.
Лекарства, които индуцират чернодробните цитохромни изоензими, могат да взаимодействат с
кумарините и в резултат да намалят антикоагулантния им ефект. Примерите за такъв тип взаимодействия са представени в табл. 4. Коадминистрацията на тези лекарства повишава клирънса
на кумарините и съответно нуждата от повишаване на дозата за постигане на адекватен антикоагулантен ефект.
Метаболизмът на кумариновите антикоагуланти може да бъде инхибиран от много лекарства,
което налага редукция на дозата. В табл. 5 са представени някои от най-често срещаните и с клинич-

на значимост взаимодействия с лекарства – инхибитори на кумариновия метаболизъм. Едновременното
прилагане с всяко от тези лекарства изисква внимателно мониториране на протромбиновото време,
за да се предотврати прекомерна антикоагулация.
Силата на тези взаимодействия е широко вариативна и зависи от това кои изоензими са инхибирани и от потенциала на инхибитора. Както стана
ясно по-горе, кумариновите антикоагуланти са рацемични смеси от S- и R- енантиомери, които се метаболизират съответно от CYP2C9 и CYP3A4 изоензимите. Следователно лекарства, които инхибират
CYP2C9 метаболитния път, чрез който се биотрансформира по-активният енантиомер, се очаква да
предизвикат по-сериозни взаимодействия, отколкото лекарствата – инхибитори на CYP3A4 изоензимите. Например амиодарон (amiodarone), флуконазол (fluconazol), метронидазол (metronidazole) и
сулфометоксазол (sulfometoxazol) преференциално
инхибират метаболизма на S-енантиомерите чрез
CYP2C9, като по този начин значимо повишават антикоагулантния ефект и налагат корекция на дозите на варфарин и аценокумарол. Тамоксифенът
(tamoxifen) е много мощен инхибитор на CYP2C9 и не
трябва да се прилага едновременно с варфарин.
S-енантиомерът на аценокумарол е с по-висока активност, но много бързо се метаболизира от
CYP2C9 и екскретира от организма. Основно R-аценокумарол е носител на фармакологичния ефект и се
метаболизира от CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9 и CYP2C19.
За CYP2C9 е установен генетичен полиморфизъм.
Пациенти с ниска метаболитна активност на изоензима (CYP2C9*2 и CYP2C9*3) изискват по-ниски дози
антикоагуланти. Бавните „лоши“ метаболизатори
имат слаб метаболитен капацитет и повишени
плазмени концентрации на S-аценокумарол и в помалка степен на R-аценокумарол49.
Антикоагулантният ефект на варфарин, фенпрокумон и аценокумарол се повишава при едновременно прилагане с амиодарон и може да настъпи хеморагия. Амиодаронът инхибира метаболизма
на кумарините, защото той и неговият метаболит дезетиламиодарон50 са инхибитори на CYP2C9,
CYP3A4, CYP1A2 и CYP2C19. При включване на амиодарон в терапията на пациент дозата на аценокумарол трябва да се редуцира с 25–50% и по-често да
се мониторира INR до постигане на постоянна плазмена концентрация.
Потенцирането на ефекта на кумарините започва няколко дни след включването на амиодарон,
максимумът е между 2-ра и 7-а седмица и продължава дълго време, дори след като терапията с амиодаран е преустановена. Голям брой ретроспективни
проучвания51–54 установяват, че пациенти, стабилизирани на аценокумарол, се нуждаят от редукция на
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Намален метаболизъм/повишен
Ускорен метаболизъм/
антикоагулантен ефект –
намален антикоагулантен
инхибитори
ефект – индуктори
Нафцилин, рифампицин
Сулфаметоксазол (CYP2C9) –
да се използва алтернатива
Макралиди (3A4) (кларитромицин,
азитромицин, рокситромицин)
Клиндамицин
Метронидазол (инхибира и измества от плазмените протеини)

Табл. 6. Ефекти на някои антибиотици върху метаболизма
на кумарините

дозата, когато в терапията се включи и амиодарон.
Окончателната редукция на дозата на аценокумарол зависи от поддържащата доза на амиодарон.
Например при поддържаща доза на амиодарон 100
mg дневно дозата на аценокумарол трябва да се редуцира с 25%. При подържаща доза на амиодарон 200
mg дневно дозата на аценокумарол да се редуцира с
30–35%, при 300 mg дневно – редукция с 35% и т.н.
Възможна е и редукция на дозата на аценокумарол
само в отговор на повишено INR55, 56. При прекратяване на терапията с амиодарон дозата на аценокумарол се повишава постепенно в рамките на няколко месеца след спирането на амиодарон (поради
дългото t1/2 на амиодарона).
При необходимост от включване на аценокумарол при пациент с вече установена терапия и Css
на амиодарон, се започва с най-ниската доза аценокумарол.
При рязко повишаване на INR при пациенти, стабилизирани на амиодарон и аценокумарол, трябва да
се обсъди възможността за амиодарон-индуцирана
тиреоидна дисфункция.
Тиреотоксикозата, която може да бъде провокирана от амиодарон, потенциира ефекта на варфарина, в резултат на което ще е необходима по-ниска
доза за удължаване на протромбиновото време57, 58.
Нарушена резорбция и синтез на вит. К49
Някои антибиотици унищожават сапрофитните интестинални микроорганизми, участващи в
синтеза на витамин К. Това води до намалено количество на вит. К и съответно до повишен антикоагулантен ефект. Съществуват няколко механизма,
по които резорбцията и съответно нивото на вит.
К могат да бъдат понижени.
Механизми, свързани с бактериална инфекция:

 Намален внос на вит. К1 с храната (зеленолистни зеленчуци);

 Ефект на повишената температура върху
коагулацията – повишен катаболизъм на вит. К-зависимите коагулационни фактори;
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Лекарство

Механизъм

Ефект

Андрогени

Повишено ниво на антитромбин ІІІ или протеин Повишен антикоагулантен ефект
С; намален синтез/повишена деструкция на съсирващи фактори

АСК, клопидогрел

Антитромбоцитна активност; причиняват ГИТ
ерозии

Повишен риск от ГИТ кървене

Парацетамол

Неизвестен

Повишен антикоагулантен ефект

Дротекогин алфа
(drotecogin alfa)

Неизвестен

Повишен риск от кървене. Да не се използва до 7
дни от кумариновата терапия или при INR>3

Ивермектин (ivermectine)

Инхибира активността на фактори ІІ и VІІ

Повишен антикоагулантен ефект

НСПВЛ

Инхибират тромбоцитната агрегация; улцерогенен ефект; изместват кумарините от плазмените протеини

Повишен риск от кървене

Орални контрацептиви

Повишават клирънса на варфарина; повишават
синтеза на факторите на съсирване

Намален антикоагулантен ефект; да се избягва
едновременната употреба

Орлистат (orlistat)

Намалена резорбция на вит. К

Повишен антикоагулантен ефект

Пентоксифилин (pentoxiphylline)

Намалява фибриногена и тромбоцитната активност

Повишен риск от кървене

Сукралфат (sucralfate)

Намалена резорбция на кумарини

Намален антикоагулантен ефект; кумарините да
се прилагат 2 часа преди или 6 часа след сукралфата

Тетрациклини

Бактерициден ефект върху ГИТ флора, синтезира- Повишен антикоагулантен ефект
ща вит. К

Тиреоидни хормони

Повишен катаболизъм на вит. К-зависимите фактори на кръвосъсирване

Трициклични антидепресанти

Антихолинергичен ефект, които забавя ГИТ изПовишен антикоагулантен ефект
празване и повишава резорбцията на кумарините

Хинолони (ципрофлоксацин,
левофлоксацин, гатифлоксацин,
мефлоксацин)

Бактерициден ефект върху ГИТ флора, синтезира- Повишен антикоагулантен ефект
ща вит. К; изместват кумарините от плазмените протеини и повишават концентрацията им

Витамин А и Е

Неизвестен

Повишен антикоагулантен ефект

Анасон

Антитромбоцитна активност

Повишен антикоагулантен ефект

Повишен антикоагулантен ефект; да се редуцира
дозата на кумарините

Боровинки

Антитромбоцитна активност

Повишен антикоагулантен ефект

Гинко билоба

Инхибира тромбоцитната агрегация

Повишен риск от кървене; не се препоръчва едновременната употреба

Жен-шен (американски)

Индуцира варфариновия метаболизъм

Намален антикоагулантен ефект

Зелен чай

Съдържа вит. К и има антитромбоцитна активност

Повишен риск от кървене и намален антикоагулантен ефект

Сминдух

Антитромбоцитна активност

Повишен антикоагулантен ефект

Табл. 7. Лекарства и хранителни добавки, които взаимодействат с кумарините по други механизми49

 Ефект на повишената температура върху
лекарствения метаболизъм – забавяне.

(benzylpenicillin), диклоксацилин (dicloxacillin), флуклоксацилин (flucloxacillin), нафцилин (nafcillin), пеницилин V (penicillin V);

Механизми, свързани с антибактериалния
агент:

 С неизяснен механизъм: ванкомицин (vancomycin) (INR >6);

 Супресия на вит. К2-продуциращата интести-

 Директен антикоагулантен ефект – цефало-

нална микрофлора – намален синтез на вит. К-зависими
фактори на кръвосъсирване. Самостоятелно приложени гентамицин (gentamycin) и доксициклин (doxycycline) понижават протромбиновата активност;

 Инхибиране на тромбоцитната агрегация и
адитивен ефект с кумарините – пеницилини (амоксицилин + клавуланова киселина, бензилпеницилин

спорини и други бета-лактамни антибиотици с метилтиотетразолова група в страничната верига –
цефамандол (cefamandol), цефиксим (cefixime), цефоперазон (cefoperazone), цефотетан (cefotetan), цефотиам (cefotiam), цефтриаксон (ceftriaxone), цефалотин (cefalotine), цефазолин (cefazoline), латамоксеф
(latamoxef), предизвикват хипопротромбинемия и

кървене при самостоятелно приложение и адитивен
ефект при пациенти на антикоагулантна терапия.
Тези антибиотици действат като оралните антикоагуланти и намаляват продукцията на вит. К-зависимите коагулационни фактори. Някои цефалоспорини без метилтиотетразолова група в страничната
верига, като цефаклор (cefaclor), цефрадин (cefradine),
цефуроксим (cefuroxime), имат подобен ефект;

 Намален или повишен метаболизъм на антикоагуланта (табл. 6).
Други механизми49
Механизмите, по които някои лекарства и други
вещества взаимодействат с кумарините, са все още
неизвестни (табл. 7). Например в някои епидемиологични проучвания парацетамолът (paracetamol) се
асоциира с повишен риск от удължено INR. Този риск
се повишава при повишаване на дозата на парацетамол. Пациентите, които приемат над 1.3 g дневно
парацетамол за повече от една седмица, се нуждаят
от по-сериозно мониториране на INR. Механизмът на
това взаимодействие е все още неизяснен.
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