Leczenie wspomagające zakrzepicy
żył głębokich i zatorowości płucnej
oraz zapobieganie nawrotom
Broszura przeznaczona jest dla dorosłych pacjentów, którym przepisano lek ELIQUIS® (apixaban) w celu
leczenia zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) i/lub zapobiegania nawrotowej ZŻG i ZP
Przed zastosowaniem leku należy szczegółowo zapoznać się z treścią
dołączonej do niego ulotki.
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ELIQUIS® (apixaban)
BROSZURA
INFORMACYJNA
Otrzymują Państwo tę broszurę,
ponieważ przepisano Państwu lek
ELIQUIS® (apixaban) mający na celu
leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG)
i/lub zatorowości płucnej (ZP) oraz
zapobieganie nawrotom.
Broszura wyjaśnia, czym jest ZŻG
i ZP oraz w jaki sposób niniejszy lek
leczy lub pomaga zapobiegać nawrotom
tych schorzeń. Pacjent powinien się też
zapoznać z treścią ulotki dołączonej
do leku.
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CZYM JEST ŻYLNA CHOROBA
ZAKRZEPOWO-ZATOROWA
(ŻChZZ)?
Zakrzepy powstają w efekcie zlepiania się
i osadzania płytek krwi. Krzepnięcie krwi
jest naturalnym fizjologicznym procesem
zapobiegającym utracie krwi w wyniku
uszkodzeń naczyń krwionośnych.
Zdarza się jednak, że zakrzepy formują
się wewnątrz naczyń krwionośnych.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
(w skrócie ŻChZZ) to współwystępowanie
dwóch powiązanych schorzeń: zakrzepicy
żył głębokich (ZŻG), zwanej potocznie
trombozą, i zatorowości płucnej (ZP).
Kiedy zakrzep blokuje głęboko położone
naczynie krwionośne (zwłaszcza w kończynach
dolnych), mówimy o zakrzepicy żył głębokich.
Wolny fragment zakrzepu może oderwać się
i zawędrować do płuc, powodując zatorowość
płucną (ZP).
ŻChZZ występuje dość powszechnie.
Szacuje się, że w ciągu całego życia
schorzenie to wystąpi średnio
u 1 na 20 osób.
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Powstawanie ZŻG
1

Prawidłowe
krążenie krwi
2

3

6

Fragment zakrzepu odrywa się,
formując czop zatorowy

CZYM JEST ZAKRZEPICA
ŻYŁ GŁĘBOKICH (ZŻG)?
Zakrzepica żył głębokich (ZŻG)
pojawia się, gdy w głęboko położonym
żylnym naczyniu krwionośnym formuje
się zakrzep. ZŻG dotyka głównie
łydek, ud i rejonów miednicy.
Zakrzep ogranicza bądź zatrzymuje
przepływ krwi w żyle, prowadząc do
zbierania się krwi poniżej zakrzepu.
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CZYM JEST ZATOROWOŚĆ
PŁUCNA (ZP)?
Zatorowość płucna (ZP) polega na zwężeniu lub
zablokowaniu tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień
przez zakrzep lub jego oderwany fragment (czop
zatorowy), który powstał w wyniku zakrzepicy żył
głębokich i przemieścił się w krwiobiegu aż do płuc.
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■

Duże skrzepy mogą ograniczyć dopływ
krwi do płuc i spowodować trudności
z oddychaniem

■

Nieleczona zakrzepica żył głębokich
zwiększa ryzyko wystąpienia ZP

■

ZP jest chorobą poważniejszą niż
ZŻG i może doprowadzić do śmierci,
jeśli nie zostanie odpowiednio szybko
zdiagnozowana i leczona

Powstawanie
zatorowości płucnej

Zakrzepica żył głębokich
kończyny dolnej

W kończynach dolnych
dochodzi do zakrzepicy
żył głębokich. Fragment
zakrzepu może się
oderwać i przewędrować
krwiobiegiem aż do
płuca, wywołując
zatorowość płucną (ZP).
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OBJAWY I SYMPTOMY ZŻG
Najczęściej występujące symptomy
ZŻG kończyn dolnych to:
■

ból

■

wrażliwość

■

obrzęk

■

zmiana zabarwienia skóry (odcień sinawy/
czerwony/fioletowy) lub podwyższona
ciepłota kończyny

Zdarza się, że ZŻG przebiega bezobjawowo.
ZŻG może być trudna do zdiagnozowania,
bo objawy są często niecharakterystyczne
i przypominają ból mięśni albo spowodowane
wysiłkiem „zakwasy”.
Objawy mogą dać o sobie znać nagle albo
rozwijać się niepostrzeżenie na przestrzeni
dni lub tygodni.
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OBJAWY I SYMPTOMY
ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ (ZP)
Podobnie jak przy ZŻG, objawy ZP są
niecharakterystyczne i zależą od stopnia zatoru.
Mogą do nich należeć:
■

krótki oddech/trudności w oddychaniu

■

kaszel (z/bez zawierającej krew wydzieliny)

■

ból/uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

■

uczucie niepokoju

■

zawroty głowy

■

przyspieszona lub nieregularna akcja serca
lub spadek ciśnienia tętniczego

Zdarza się jednak, że ZP przebiega
bezobjawowo.
Symptomy ZP mogą być podobne do tych
występujących przy innych schorzeniach, np.
zapaleniu płuc lub zawale serca. W przypadku
zaobserwowania tego typu objawów należy
niezwłocznie skontaktować się z placówką
służby zdrowia.

11

CO JEST PRZYCZYNĄ ŻChZZ?
ŻChZZ może dotknąć każdego, ale istnieją czynniki,
które zwiększają ryzyko zachorowania. Trauma
po uszkodzeniach ciała lub przebytych operacjach
intensyfikuje fizjologiczny proces krzepnięcia krwi,
podobnie jak wysoki poziom estrogenów czy palenie
papierosów. Im więcej czynników ryzyka występuje
u pacjenta, tym większe prawdopodobieństwo
zachorowania na ŻChZZ.
Zakrzepicę żył głębokich (ZŻG) wywołuje najczęściej
zespół czynników lub sytuacji, do których należą:
■

Spowolnione krążenie w wyniku
unieruchomienia spowodowanego:
● poważną chorobą
● hospitalizacją
● przedłużającym się przebywaniem
w pozycji leżącej (powyżej 3 dni)
● długą podróżą (nieprzerwane siedzenie
dłużej niż 4 godziny)
● siedzącym trybem życia
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■

Skłonność do powstawania zakrzepów
wynikająca z:
● uwarunkowań genetycznych
● podwyższonego poziomu estrogenów:
• ciąża i okres około 6 tygodniu po porodzie
• hormonalna terapia zastępcza
i dwufazowa antykoncepcja doustna

■

Rany i zakażenia:
● przebyty w ostatnim czasie zabieg operacyjny
lub wypadek (w przeciągu 3 miesięcy)

■

Przewlekłe choroby:
● choroby serca, płuc lub nerek
● rak i terapia przeciwrakowa

■

Inne czynniki:
● zmiany zakrzepowe lub ZŻG/ZP
w wywiadzie
● ZŻG/ZP w wywiadzie rodzinnym
● wiek (powyżej 40 lat)
● palenie papierosów
● nadwaga lub otyłość
13
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CZY ŻChZZ MOŻE MIEĆ
POSTAĆ NAWROTOWĄ?
U pacjentów cierpiących na ŻChZZ
prawdopodobieństwo nawrotu jest wyższe
niż u osób, które jeszcze nie chorowały.
Ryzyko nawrotu wynosi:
■

około 3% rocznie u pacjentów, którzy nie są
już narażeni na czynniki sprzyjające chorobie
(np. w pełni zregenerowali się po operacji albo
nie wyjeżdżają w dalekie podróże);

■

około 10% (lub więcej) rocznie u pacjentów,
którzy wciąż są narażeni na czynniki ryzyka
(np. rak lub choroby dziedziczne) lub u których
choroba rozwinęła się na nieznanym podłożu.

■

Ryzyko nawrotu jest inne dla każdego pacjenta
w zależności od indywidualnych uwarunkowań.

Dla obniżenia ryzyka choroby lub nawrotu
kluczowe jest jak najwcześniejsze rozpoznanie
i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.
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POWIKŁANIA W ZŻG
U pacjentów z ZŻG może rozwinąć się
zespół pozakrzepowy (ang. post-thrombotic
syndrome, PTS). Kierunek przepływu krwi
w żyłach kontrolują zastawki, które skrzeplina
może uszkodzić. W takiej sytuacji mamy
do czynienia z zespołem pozakrzepowym.
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■

PTS rozwija się częściej w przypadku zakrzepów
umiejscowionych powyżej kolana, nawracających
zakrzepów (więcej niż jedna skrzeplina) w tej
samej kończynie oraz nadwagi pacjenta.

■

Zespół pozakrzepowy dotyka od jednej trzeciej
do połowy chorych na ZŻG, w ciągu 1−2 lat
od ujawnienia się ostrej postaci choroby.

■

PTS może wywołać obrzęk, ból, zmianę
zabarwienia i owrzodzenia podudzi.

■

Ryzyko wystąpienia PTS można zmniejszyć,
nosząc elastyczne pończochy kompresyjne,
które wytwarzają delikatny nacisk wspomagający
przepływ krwi w górę. Pończochy kompresyjne
są także zalecane dla zredukowania bólu
i obrzęków wywołanych zakrzepicą żył głębokich.

POWIKŁANIA W ZATOROWOŚCI
PŁUCNEJ
Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
(ang. chronic thromboembolic pulmonary
hypertension, CTEPH) to wzrost ciśnienia
w tętnicach płucnych, którymi tłoczona jest krew
z serca do płuc. Spowodowane jest częściowym
zamknięciem tętnic płucnych przez skrzeplinę.
■

Główne objawy CTEPH to przyspieszony
oddech, uczucie ciągłego zmęczenia, ból w
klatce piersiowej i przyspieszone bicie serca.

■

Nadciśnienie płucne występuje u około
5% chorych na zatorowość płucną.

■

CTEPH może powodować dalsze powikłania,
nawet ze skutkiem śmiertelnym.

17

NA CZYM POLEGA LECZENIE
ŻChZZ I JAK ZMNIEJSZYĆ
RYZYKO NAWROTU?
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)
wydłużają czas krzepnięcia krwi. Są stosowane
w leczeniu i zapobieganiu nawrotom żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej (ZŻG lub ZP)
poprzez blokowanie rozrostu skrzepów,
tak aby organizm sam mógł je usunąć.
Zmniejszają też prawdopodobieństwo
powstawania nowych skrzepów.
Głównym ryzykiem towarzyszącym przyjmowaniu
leków przeciwzakrzepowych jest możliwość
wystąpienia krwawień z powodu wydłużonego
czasu krzepnięcia krwi. Krwawienie może być
zewnętrzne (np. z nosa, ze skaleczenia) albo
wewnętrzne (np. w jamie brzusznej lub w mózgu).
Lekarz starannie ocenił ryzyko wystąpienia
u Państwa nawrotowej ŻChZZ i porównał je
z ewentualnym ryzykiem wystąpienia krwotoku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
należy skontaktować się ze swoim lekarzem.
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Zdrowy tryb życia w połączeniu z przyjmowaniem
leków może pomóc w uniknięciu nawrotu choroby.
■

Dieta: pacjent powinien jeść duże ilości świeżych
warzyw i owoców; unikać tłustego mięsa i
wysokoprzetworzonej żywności, aby kontrolować
poziom cholesterolu i utrzymywać prawidłową wagę.
Należy pić dużo wody i ograniczyć spożycie alkoholu.

■

Ruch: należy unikać siedzącego trybu życia
i pamiętać o regularnej aktywności fizycznej.
Pomoże to nie tylko kontrolować wagę, ale
też zachować pozytywne nastawienie.
Przed rozpoczęciem nowej formy ćwiczeń
pacjent powinien skonsultować się z lekarzem,
aby upewnić się, czy są one bezpieczne i kiedy
może je rozpocząć, biorąc pod uwagę jego
stan zdrowia.

■

Palenie: palenie podnosi ryzyko wystąpienia
zakrzepów, dlatego rzucenie nałogu z pewnością
obniży prawdopodobieństwo nawrotowej ZŻG/ZP.

■

Estrogeny: kobiety stosujące pigułkę
antykoncepcyjną lub hormonalną terapię
zastępczą powinny omówić z ginekologiem
alternatywne metody.
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INFORMACJE O LEKU
ELIQUIS® (apixaban):
Dlaczego został mi przepisany
ELIQUIS® (apixaban)?
ELIQUIS® (apixaban) zawiera substancję
czynną apixaban i należy do grupy leków
przeciwzakrzepowych (antykoagulantów).
Lek ten pomaga zapobiegać powstawaniu
zakrzepów poprzez blokowanie czynnika
Xa, biorącego udział w procesie
krzepnięcia krwi.
Został Państwu przepisany w celu
leczenia zakrzepicy żył głębokich
w nogach (ZŻG) i/lub zatorowości płucnej
(ZP) lub zapobiegania nawrotom choroby.
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JAK PRZYJMOWAĆ LEK
ELIQUIS® (apixaban)
Lek należy przyjmować ściśle według
indywidualnych zaleceń lekarza.
ELIQUIS® (apixaban) powinien być przyjmowany
dwa razy na dobę. W miarę możliwości tabletki
należy przyjmować zawsze o tej samej porze.
■

Aby ułatwić sobie zadanie, warto powiązać
przyjmowanie tabletki z jedną ze stałych
codziennych czynności, jak śniadanie i kolacja.

■

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać
się z treścią dołączonej do niego ulotki.

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami
lekarza. W razie wątpliwości co do dawki
lub pytań na temat leku, pacjent powinien
skontaktować się ze swoim lekarzem lub
farmaceutą.
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Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody.
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
W przypadku trudności z przełknięciem tabletki
w całości należy porozmawiać ze swoim lekarzem.

JAK DŁUGO NALEŻY
PRZYJMOWAĆ LEK
ELIQUIS® (apixaban)?
Długość leczenia ŻChZZ zależy od
indywidualnych uwarunkowań. Należy zawsze
szczegółowo przestrzegać zaleceń lekarza
i przyjmować lek tak długo, jak lekarz uzna
to za konieczne dla pacjenta.
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NIE NALEŻY
PRZERYWAĆ
PRZYJMOWANIA
LEKU
ELIQUIS®
(apixaban)
BEZ
WCZEŚNIEJSZEJ
KONSULTACJI
Z LEKARZEM!
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CZĘSTO ZADAWANE
PYTANIA
Co należy zrobić w przypadku
pominięcia dawki leku
ELIQUIS® (apixaban)?
W razie pominięcia dawki należy jak najszybciej
przyjąć pominiętą tabletkę, następną tabletkę
wziąć o zwykłej porze i dalej kontynuować
leczenie dotychczasowym trybem. W przypadku
wątpliwości co do dalszego postępowania należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co należy zrobić w przypadku
przekroczenia dawki leku
ELIQUIS® (apixaban)?
W takim przypadku pacjent powinien niezwłocznie
poinformować lekarza. Na wizytę należy zabrać
ze sobą opakowanie leku, nawet jeśli jest puste.
Przyjęcie dawki większej niż rekomendowana
może zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku.
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O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ
PODCZAS PRZYJMOWANIA
LEKU ELIQUIS® (apixaban)
■

W opakowaniu oprócz ulotki może znajdować
się Karta Informacyjna Pacjenta. Kartę taką
pacjent może też otrzymać od lekarza. W trakcie
przyjmowania leku pacjent powinien nosić kartę
zawsze przy sobie. Kartę Informacyjną należy okazać
farmaceucie, stomatologowi i innym lekarzom,
do których zgłaszamy się na wizytę.

■

Przed każdym planowanym zabiegiem chirurgicznym
lub stomatologicznym należy poinformować lekarza
czy stomatologa o przyjmowaniu leku ELIQUIS®
(apixaban). Chirurg lub stomatolog może zalecić
zmniejszenie dawki lub tymczasowe zaprzestanie
przyjmowania leku w związku z zabiegiem.

■

Pacjent powinien poinformować lekarza, farmaceutę
i stomatologa o wszystkich innych lekach, które
przyjmuje, także lekach bez recepty (takich jak
aspiryna na ból głowy i przeziębienie) i preparatach
ziołowych (np. z zawartością dziurawca zwyczajnego).
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■

Niektóre leki i suplementy mogą wchodzić
w interakcję z lekami przeciwzakrzepowymi,
zwiększając ryzyko wystąpienia krwawień albo
osłabiając działanie leku. Lista leków, które mogą
wpływać na działanie leku ELIQUIS® (apixaban),
znajduje się w ulotce informacyjnej wewnątrz
opakowania.

W trakcie przyjmowania każdego leku
■	
przeciwzakrzepowego należy zwracać baczną
uwagę na wszelkie oznaki krwawienia lub
krwotoku. W przypadku ich wystąpienia
należy niezwłocznie zgłosić się do placówki
służby zdrowia.
■	
Objawy te mogą obejmować powstawanie
siniaków i wylewów podskórnych, stolec
o smolistej barwie, obecność krwi
w moczu, krwawienie z nosa, zawroty
głowy, utrzymujące się zmęczenie, bladość
skóry i osłabienie, nagłe ataki silnego
bólu głowy, kaszel, któremu towarzyszy
krwioplucie lub wymiotowanie krwią albo
wydzieliną przypominającą kawowe fusy itp.
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■	
Nie należy przyjmować leku ELIQUIS® (apixaban)
w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik
leku, występowania intensywnych krwawień,
występowania lub podejrzenia chorób
zwiększających ryzyko krwotoku, występowania
chorób wątroby zwiększających ryzyko
krwotoku lub w przypadku przyjmowania leków
przeciwzakrzepowych.
■	
Lek nie jest też rekomendowany kobietom
w ciąży, kobietom karmiącym, pacjentom
ze sztuczną zastawką serca (niezależnie od
występowania bądź niewystępowania migotania
przedsionków) oraz osobom przyjmującym
określone leki (pełna lista znajduje się
w ulotce wewnątrz opakowania). Jeśli pacjenta
dotyczy którekolwiek z wyżej wymienionych
przeciwwskazań, powinien on niezwłocznie
zgłosić to lekarzowi.
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MOŻLIWE DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, ELIQUIS® (apixaban) może powodować
działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jak wszystkie leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty),
lek ten może powodować krwotoki stanowiące potencjalne
zagrożenie dla życia i wymagające natychmiastowej
interwencji medycznej.
Inne działania niepożądane obejmują krwawienia
w jamie brzusznej (ciemna/czarna krew w stolcu),
krwawienie z przewodu pokarmowego, odbytnicy,
nosa, dziąseł, jamy ustnej, pochwy lub obecność
krwi w moczu (wykryta laboratoryjnie).
Do działań niepożądanych należą także anemia
mogąca powodować utrzymujące się zmęczenie
lub bladość skóry, powstawanie siniaków
i obrzęków, obniżenie stężenia płytek krwi
(co może negatywnie wpływać na krzepliwość krwi),
nudności (mdłości), wysypka oraz wykryte
laboratoryjnie podwyższenie stężenia gammaglutamylotransferazy (GGT) lub aminotransferazy
alaninowej (ALT).
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Więcej informacji na temat możliwych działań
niepożądanych można znaleźć w ulotce wewnątrz
opakowania.
O wszystkich odczuwanych działaniach ubocznych,
nawet jeśli nie są wymienione w ulotce lub
niniejszej broszurze, należy poinformować lekarza,
pielęgniarkę lub farmaceutę.
Zgłaszając działania niepożądane, pomagają nam
Państwo zdobyć więcej informacji na temat
bezpieczeństwa leku. Więcej informacji na ten temat
znajduje się na stronie www.mhra.gov.uk/yellowcard.
Działania niepożądane należy również zgłaszać
do działu informacji medycznej Bristol-Myers Squibb
pod numerem telefonu 0800 731 1736 lub
na adres medical.information@bms.com
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WAŻNE INFORMACJE
WEWNĄTRZ OPAKOWANIA
LEKU ELIQUIS® (apixaban)
W opakowaniu leku ELIQUIS® (apixaban)
oprócz ulotki znajduje się Karta
Informacyjna Pacjenta. Należy zapoznać
się z ulotką i wypełnić Kartę Informacyjną
Pacjenta (lub poprosić o to lekarza).
Kartę Informacyjną należy zawsze nosić
przy sobie. Karta Informacyjna Pacjenta
wyjaśnia, dlaczego należy przyjmować
ELIQUIS® (apixaban) systematycznie
i zgodnie z zaleceniami lekarza, wymienia
najważniejsze objawy i symptomy
krwawienia oraz wskazuje, w jakich
sytuacjach należy zwrócić się o pomoc
medyczną.
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GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA
W Wielkiej Brytanii działa wiele organizacji
oferujących cenne informacje, pomoc
i wsparcie dla osób dotkniętych ZŻG i ZP.
Oto dane kontaktowe kilku z nich:
Anticoagulation UK
Strona: www.anticoagulationuk.org
E-mail: info@anticoagulationuk.org
Organizacja oferuje porady
i wsparcie dla osób przyjmujących leki
przeciwzakrzepowe oraz ich lekarzy.
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Thrombosis UK
Telefon: 0300 772 9603
(od poniedziałku do czwartku 10:00−16:00)
Strona: www.thrombosisuk.org
E-mail: admin@thrombosisuk.org
Ich działalność skupia się na budowaniu
społecznej świadomości i wymianie wiedzy
na temat leczenia zakrzepicy.
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