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STRESZCZENIE:   Wstęp: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), będąca następstwem operacji jelita grubego, jest dobrze 
udokumentowanym powikłaniem, w związku z czym zaleca się rozszerzoną profilaktykę po wypisie ze szpitala. Rywaroksaban, 
będący inhibitorem aktywnego czynnika X, to podawana raz dziennie tabletka zatwierdzona w leczeniu ŻChZZ oraz 
profilaktyce po operacjach ortopedycznych.

  Cel: Celem badania jest ocena bezpieczeństwa rywaroksabanu w rozszerzonej profilaktyce u pacjentów po poważnym 
zabiegu w obrębie miednicy i jamy brzusznej.

  Metody: Dokonano retrospektywnej analizy pacjentów po poważnej operacji jelita grubego wykonanej w szpitalu 
regionalnym w Kijowie na Ukrainie. Chorzy otrzymali okołooperacyjną profilaktykę ŻChZZ w formie podskórnych iniekcji 
heparyny, a następnie rywaroksaban przez 30 dni. Odnotowano występowanie poważnego oraz niewielkiego krwawienia, 
przy czym konieczna była transfuzja krwi oraz ponowna interwencja. W 30. dniu po operacji pacjenci wzięli udział  
w wywiadzie telefonicznym w celu oceny przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania leku oraz satysfakcji ze schematu 
leczenia.

  Wyniki: W badaniu udział wzięła grupa 51 pacjentów, których średni wiek wynosił 62,4 lat. W 71% przypadków zabieg 
dotyczył jamy brzusznej, w 29% miednicy, zaś w 59% operację wykonano laparoskopowo. Wystąpił jeden epizod poważnego 
krwawienia w obrębie jamy brzusznej, w którym konieczny był powrót do sali operacyjnej. Ponadto pojawiły się dwa epizody 
niewielkiego stopnia krwawienia, niewymagające interwencji. W badanej grupie nie stwierdzono zdarzeń ŻChZZ. Wskaźnik 
odpowiedzi na wywiad telefoniczny wyniósł 100%. Spośród wszystkich osób, jedna zgłosiła ukończenie pełnego cyklu leczenia 
rywaroksabanem. Pacjenci zgłaszali, że łatwo im było przestrzegać zaleceń profilaktyki doustnej i preferowali tę metodę  
w porównaniu do zastrzyków. 

 Wniosek: Wdrożenie rozszerzonej profilaktyki rywaroksabanem jest łatwe, bezpieczne i nie prowadzi do zwiększenia  
 częstości krwawienia pooperacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE:  chirurgia jelita grubego, rywaroksaban, ŻChZZ, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

 
ABSTRACT:   Purpose: Venous thromboembolism (VTE) after colorectal surgery is a well-documented complication, resulting in a general 

recommendation of extended post-discharge prophylaxis. Rivaroxaban, a factor Xa inhibitor, is a daily tablet approved for 
treatment of VTE and prophylaxis after orthopedic surgery.

  Aim: The purpose of this study is to evaluate the safety of rivaroxaban for extended prophylaxis after major abdominal and 
pelvic surgery.

  Methods: This is a retrospective review of patients undergoing major colorectal surgery at a regional hospital in Kiev, Ukraine. 
Patients received peri-operative VTE prophylaxis with subcutaneous heparin and then transitioned to rivaroxaban for a total of 
30 days. Occurrences of major or minor bleeding, blood transfusion, and a need for re-intervention were noted. Phone surveys 
were administered on post-operative day 30 to assess compliance and satisfaction with the regimen.
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z rakiem jelita grubego oraz pacjentów ze schorzeniami z zakresu 
onkologii ginekologicznej, przy czym preferowana jest profilaktyka 
w formie tabletek [7, 8]. Rywaroksaban jest inhibitorem czynnika Xa 
zatwierdzonym w leczeniu ŻChZZ oraz profilaktyce po zabiegach 
ortopedycznych [9, 10]. Codzienne doustne podawanie leku może 
ułatwić przestrzeganie zaleceń. Przeprowadzono szereg badań po-
równujących enoksaparynę i rywaroksaban stosowane po operacji 
ortopedycznej oraz jedno badanie z udziałem pacjentów z urazami,  
w którym wykazano równoważny profil bezpieczeństwa i skutecz-
ności obu wymienionych leków [2, 11–13]. Nie zbadano jednak 
bezpieczeństwa rywaroksabanu w rozszerzonej profilaktyce po 
planowych operacjach okrężnicy i odbytnicy. Celem analizy jest 
ocena wdrożenia w warunkach rzeczywistych oraz bezpieczeństwa 
rywaroksabanu w rozszerzonej profilaktyce po rozległej operacji  
w obrębie jamy brzusznej i miednicy. 

WYKAZ SKRÓTÓW

ACCP – Stowarzyszenie Lekarzy Klatki Piersiowej 
ASCRS – Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Okrężnicy  
i Odbytnicy 
CAD – choroba wieńcowa 
CHF – zastoinowa niewydolność serca 
DVT – zakrzepica żył głębokich 
ISTH – Międzynarodowe Stowarzyszenie Zakrzepicy i Hemostazy 
NICE – Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej 
PE – zatorowość płucna 
ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

WPROWADZENIE

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest czę-
stym powikłaniem zarówno wśród pacjentów medycznych, jak  
i chirurgicznych, a chorobowość i śmiertelność z powodu tego 
schorzenia jest znaczna [1, 2]. Częstość występowania ŻChZZ, 
w tym zakrzepicy żył głębokich (DVT), zatorowości płucnej 
(PE) oraz zakrzepicy żyły wrotnej, jest wyższa wśród pacjentów 
poddawanych rozległym operacjom w obrębie jamy brzusznej 
lub miednicy [3]. Czynniki ryzyka pooperacyjnego powikłania  
w postaci ŻChZZ obejmują: zaawansowany wiek, chorobę nowo-
tworową, nieswoiste zapalenie jelit, zabiegi chirurgiczne w obrę-
bie narządów miednicy, długotrwałe unieruchomienie, pozycję 
do litotomii podczas operacji oraz otyłość. Są one powszechne  
w chirurgii jelita grubego [4]. Biorąc pod uwagę przytoczone zmien-
ne, nie jest zaskakujące, że pacjenci po operacji jelita grubego są na-
rażeni na wysokie ryzyko wystąpienia ŻChZZ [4, 5]. 

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej dowodów przemawia-
jących za wydłużeniem czasu trwania pooperacyjnej profilaktyki 
ŻChZZ u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, przy czym wydłużo-
ny czas trwania powszechnie definiuje się jako: profilaktykę poope-
racyjną wynoszącą 4 tygodnie. Wyniki te zaowocowały zmianą wy-
tycznych wprowadzoną przez organizacje, takie jak: Amerykańskie 
Stowarzyszenie Lekarzy Klatki Piersiowej (ACCP), Narodowy Insty-
tut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE) oraz Amerykańskie 
Towarzystwo Chirurgów Okrężnicy i Odbytnicy (ASCRS). Obecnie 
zaleca się wydłużenie czasu trwania leczenia ŻChZZ u pacjentów 
z grupy wysokiego ryzyka poddawanych zabiegom chirurgicznym 
w obrębie jamy brzusznej lub miednicy, którzy nie są narażeni na 
zwiększone ryzyko krwawienia [5, 6]. Enoksaparyna, zaliczana do 
heparyn drobnocząsteczkowych, jest najpowszechniejszym i najlepiej 
przebadanym lekiem z wyboru stosowanym w ramach rozszerzonej 
profilaktyki. Jednakże jej stosowanie wymaga wykonywania codzien-
nych (lub najlepiej dwa razy dziennie) zastrzyków [4, 5]. Wykazano, 
że zgodność z enoksaparyną, która w idealnym przypadku wyma-
ga zastrzyków dwa razy dziennie, wynosi blisko 60% u pacjentów  

Tab. I. Dane demograficzne pacjentów i choroby współistniejące.

N, (%)

Wiek 62,4 (12)

Kobieta 31 (61)

BMI 28,4 (5,5)

Utrata wagi 32 (63)

CAD 40 (78,4)

CHF 38 (74,5)

CCI 2 [1–3]

ASA 2 (75)

Wskazania do zabiegu

Rak 46 (90)

Zapalenie uchyłków 3 (5,9)

Inne 2 (3,1)

Stratyfikacja ryzyka ŻChZZ (w skali Capriniego)

Średnia 0,7% 1 (1,96)

Wysoka 1,8% 6 (11,76)

Wyższa 4,0% 11 (21,57)

Najwyższa 10,7% 33 (64,71)

BMI – wskaźnik masy ciała; CAD – choroba niedokrwienna serca; CHF – zastoinowa 
niewydolność serca; CCI – wskaźnik Charslona; ASA – klasyfikacja American Society 
of Anesthesiologists; ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

  Results: A total of 51 patients were included in the study with an average age of 62.4 years. Seventy-one percent of the cases 
were abdominal, 29% were pelvic cases and 59% were done laparoscopically. There was one episode of major intra-abdominal 
bleeding requiring return to the operating room. There were 2 minor bleeding episodes which did not require intervention. There 
were no VTE events in the group. The phone survey response rate was 100%. All but one patient reported having completed the 
full course of rivaroxaban. Patients reported that oral prophylaxis was easy to adhere to and preferable compared to injections.

 Conclusion: Implementation of extended prophylaxis with rivaroxaban is easy, safe and does not increase rates of post- 
 operative bleeding.

KEYWORDS:   colorectal surgery, Rivaroxaban, venous thromboembolic events, VTE
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Tab. II. Wykonany zabieg i powikłania pooperacyjne. 

N, (%)

Operacja brzucha 36 (71)

Operacja miednicy 15 (29)

Podejście laparoskopowe 30 (58,8)

Nieszczelność zespolenia 2 (3,9)

Zakażenie powierzchowne 7 (13,7)

Powrót do sali operacyjnej 3 (5,9)

Poważne krwawienie 1 (1,9)

Niewielkie krwawienie 2 (3,9)

MATERIAŁY I METODY

Plan badania i badana populacja

Przeprowadziliśmy retrospektywną analizę pacjentów poddawanych 
zabiegom w obrębie jelita grubego w szpitalu regionalnym w Kijo-
wie na Ukrainie w okresie od 14.09.2019 do 26.03.2020 r. Wszyst-
kim osobom poddanym zabiegom chirurgicznym jamy brzusz-
nej w ramach profilaktyki ŻChZZ podano podskórną heparynę  
w okresie okołooperacyjnym, a następnie – po rozpoczęciu regu-
larnej diety oraz ocenie chirurga – dokonano zmiany na rywarok-
saban. Na wczesnym etapie badań na Ukrainie nie była dostępna 
ogólnie zalecana dawka profilaktyczna 10 mg (w oparciu o daw-
kę stosowaną w zabiegach ortopedycznych), dlatego zastosowano 
dzienną dawkę 15 mg. 

W późniejszej fazie badania, gdy dostępne były większe dawki, 
zmieniono ją na 10 mg dziennie. Dokonano odpowiednich korekt 
z uwagi na możliwość pogorszenia czynności nerek. W okresie po-
operacyjnym pacjentów leczono rywaroksanem łącznie przez co 
najmniej 30 dni (dostępne opakowania dla pacjentów to 42 tablet-
ki). Z badania wykluczono chorych, którzy otrzymywali leki prze-
ciwzakrzepowe w innych wskazaniach lub odmówili stosowania 
profilaktyki po wypisie ze szpitala. 

Dane
Odnotowano: dane demograficzne pacjentów, wskazania do ope-
racji, rodzaj zabiegu, dostęp chirurgiczny, choroby współistnieją-
ce oraz powikłania pooperacyjne, w tym poważne lub niewielkie 
krwawienie, ponowne przyjęcie do szpitala, przetoczenie krwi oraz  
konieczność ponownej interwencji.

Wyniki

ŻChZZ zdefiniowano jako DVT rozpoznaną na podstawie USG Dop-
pler i/lub tomografii komputerowej. Codziennie badano pacjenta oraz 
wykonywano badania przesiewowe pod kątem wszelkich potencjal-
nych objawów ŻChZZ, w tym: obrzęku nóg, tkliwości łydek, SOB, 
spadku wysycenia tlenem. W przypadku stwierdzenia podejrzanych 
objawów kierowano na dalsze badania radiologiczne. Jeśli zlecono ba-
dania radiologiczne z innego powodu (np. tomografia komputerowa), 
dokonywano oceny pod kątem obecności zakrzepicy żyły wrotnej.

Ponadto w ciągu miesiąca od zabiegu wszystkich pacjentów badano 
w warunkach klinicznych oraz poddano ich ocenie. Poważne krwa-
wienie zdefiniowano na podstawie wytycznych Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Zakrzepicy i Hemostazy (ISTH) jako: śmiertelne  
krwawienie, krwawienie objawowe występujące w krytycznym  
obszarze lub narządzie [14] i/lub krwawienie poza polem operacyj-
nym powodujące spadek poziomu hemoglobiny o 2 g/dl (1,24 mmol/l) 
lub więcej lub prowadzące do przetoczenia dwóch lub więcej jedno-
stek krwi pełnej lub krwinek czerwonych, które nakłada się czasowo  
w ciągu 24–48 godzin z krwawieniem i/lub krwawieniem w polu 
operacyjnym wymagającym ponownej interwencji (otwartej,  
artroskopowej, wewnątrznaczyniowej) lub rozległego krwawienia 
do stawów, który może utrudnić rehabilitację poprzez opóźnienie 
mobilizacji u pacjenta lub opóźnione gojenie rany, co skutkuje prze-
dłużeniem hospitalizacji lub głębokim zakażeniem rany i/lub krwa-
wienie w polu operacyjnym, które jest nieoczekiwane i długotrwałe 
i/lub wystarczająco rozległe, aby spowodować niestabilność hemo-
dynamiczną, w ocenie chirurga. Przeanalizowano karty pacjentów  
i wykonano badania w celu wykrycia krwawienia. 

Badanie zostało zatwierdzone przez Instytucjonalną Komisję  
Rewizyjną. Z każdym pacjentem omówiono stosowanie leku,  
w tym ryzyko, korzyści oraz zgłaszane działania niepożądane,  
a także obecny brak wskazań do zabiegu w obrębie jelita grubego.  
Do badania zostali włączeni chorzy, którzy wyrazili świadomą  
zgodę na udział w nim. 

Do oceny ryzyka wystąpienia ŻChZZ u pacjentów użyto skali  
Capriniego [15] (Tab. I.).

Wywiad telefoniczny
Wywiad telefoniczny w oparciu o z góry określony skrypt przepro-
wadzono w 30. dniu po zabiegu w celu oceny przestrzegania zaleceń 
przez pacjentów oraz satysfakcji z leczenia. Zespół terapeutyczny 
podjął 3 próby kontaktu telefonicznego.  Wywiad zawierał pytania 
oceniające ukończenie kuracji medycznej, odsetek przyjmowanych 
tabletek (w kwartylach), jeśli nie ukończono kuracji, oraz przyczy-
ny, dla których nie ukończono kuracji. Potwierdzono również często 
zgłaszane powikłania związane z przyjmowaniem rywaroksabanu, 
w tym: krwawienie, siniaczenie, bóle brzucha oraz zawroty głowy,  
a także chęć pacjenta do profilaktyki po wypisie ze szpitala.  

Analiza statystyczna
Do opisu danych ciągłych użyto średnich i odchyleń standardo-
wych lub mediany i rozstępu międzykwartylowego w zależności od 
normalności rozkładu. StataCorp. 2018. Stata Statistical Software:  
Release 15. College Station, TX. W analizie statystycznej wykorzy-
stano StataCorp LLC.

Tab. III. Wyniki badania pacjenta.

N, (%)

Wskaźnik odpowiedzi 51 (100)

Ukończona kuracja 30-dniowa 50 (98)

Stwierdzono, że rywaroksaban jest łatwy  
w użyciu 51 (100)

Preferowana forma doustna profilaktyki  
(w porównaniu do iniekcji) 51 (100)
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hemoglobiny we krwi w momencie zgłoszenia pacjenta, przy czym 
żadnej z powodu powikłań związanych z krwawieniem. 

Wyniki wywiadu telefonicznego
Wywiad telefoniczny przeprowadzono 30. dnia po operacji; 
wskaźnik odpowiedzi wyniósł 100%. Pięćdziesięciu z 51 pacjen-
tów (98%) zakończyło pełną 30-dniową kurację rywaroksabanem  
(Tab. III.). Leczenie przerwano wcześnie u wskazanego powyżej 
pacjenta, który przyjął dawkę dwukrotnie większą niż zalecaną  
i został ponownie przyjęty z powodu krwawienia z brzucha. Dodat-
kowo, jeden chory zaobserwował krwiak podskórny, który ustąpił 
samoistnie podczas przyjmowania leków. Dziewięćdziesiąt sześć 
procent pacjentów nie zaobserwowało żadnych skutków ubocznych 
rywaroksabanu. Wszyscy ankietowani uznali tę metodę antyko-
agulacji za łatwą w użyciu. 100% osób zapytanych o preferowaną 
metodę leczenia przeciwzakrzepowego wybrało formę doustną  
w porównaniu z iniekcjami (punkt porównawczy stanowiło  
stosowanie heparyny w szpitalu).

OMÓWIENIE

Otrzymane wyniki pokazują, że wdrożenie długoterminowej pro-
filaktyki pooperacyjnej rywaroksabanem po zabiegu w obrębie 
okrężnicy i odbytnicy jest łatwe i bezpieczne. Pacjenci preferują 
formę doustną jako akceptowalną alternatywę dla obecnego stan-
dardu, zwłaszcza w środowiskach o niskich dochodach. 

Chemioprofilaktyka pozostaje podstawą profilaktyki ŻChZZ  
u pacjentów chirurgicznych [5]. Zaleca się rozszerzoną profilaktykę  
u osób z grupy wysokiego ryzyka, w tym u tych z rakiem i choro-
bami zapalnymi oraz poddawanych operacjom o wysokim ryzyku  
[2, 5]. W wielu badaniach wykazano, że takie podejście zmniejsza 
występowanie ŻChZZ bez wzrostu częstości powikłań związa-
nych z krwawieniem. Enoksaparyna, zaliczana do heparyn drob-
nocząsteczkowych, jest „złotym standardem” w przedłużonej pro-
filaktyce ŻChZZ ze względu na wyższą skuteczność niż heparyna 
niefrakcjonowana, a także profilaktyczne dawkowanie raz dzien-
nie [5, 6, 16]. Jednakże, przestrzeganie zaleceń profilaktycznych 
pozostaje problematyczne w przypadku kombinacji niekompe-
tentnego podmiotu świadczącego opiekę oraz kwestii przestrze-
gania zaleceń lekarskich przez pacjentów [7, 17]. Ponadto koszt  
i dostępność mogą ograniczać dostęp, szczególnie w środowiskach 
o niskich dochodach. Rywaroksaban w formie doustnej zaleca się 
w leczeniu ŻChZZ oraz profilaktyce w planowych operacjach or-
topedycznych [10, 11]. 

Wiele badań oceniających rywaroksaban w porównaniu z enok-
saparyną wykazało lepsze wyniki leczenia rywaroksabanem. Na 
przykład Erikson i wsp. (badanie RECORD) donoszą o niższym 
odsetku poważnych przypadków ŻChZZ u pacjentów leczonych 
rywaroksabanem (0,2%) w porównaniu z leczeniem enoksaparyną 
(2%, p < 0,001) bez istotnego wzrostu częstości poważnego krwa-
wienia (odpowiednio 0,3 vs 0,1%, p = 0,18) [18]. Możliwość oceny 
rywaroksabanu w populacji nieortopedycznej jest ograniczona, 
jednak istniejące dane wskazują, że może on być równie bezpieczny  
i skuteczny. Kingdon i wsp. zgłaszają podobne wskaźniki wystąpie-
nia ŻChZZ między rywaroksabanem i enoksaparyną w populacji 
osób dorosłych po urazie (1,3% w obu grupach, p = 1), bez istot-
nej różnicy w pooperacyjnych powikłaniach krwotocznych [12]. 

WYNIKI

Demografia i choroby współistniejące

W badaniu wzięła udział grupa 51 pacjentów, których średni wiek 
wynosił 62,4 lat. Rak był najczęstszym wskazaniem do wykonania 
zabiegu u 46 (90%) chorych. U znacznej części osób przedopera-
cyjnie zdiagnozowano: chorobę wieńcową (CAD) (40 pacjentów, 
78%) oraz zastoinową niewydolność serca (CHF) (8 pacjentów, 
74,5%). U większości chorych wynik na skali ASA wyniósł II (75%), 
zaś wskaźnik współwystępowania Charlesa był równy 2. Trzydzie-
stu dwóch (63%) pacjentów zgłosiło utratę masy ciała przed zabie-
giem, chociaż średnie stężenie albuminy przed operacją mieściło się  
w prawidłowym zakresie i wynosiło 3,4 [3,2–3,8] (Tab. I.).

Szczegóły operacyjne
U 36 (71%) oraz 15 (29%) pacjentek wykonano odpowiednio zabieg 
w obrębie jamy brzusznej lub w obrębie miednicy. Zabiegi obej-
mowały: niską resekcję przednią (13), resekcję brzuszno-kroczową 
(2), kolektomię esicy/lewostronną (20), kolektomię prawostronną 
(6), kolostomię (6), całkowitą kolektomię brzuszną (1), kolektomię 
poprzeczną (2) oraz wyłonienie kolostomii (1). U 30 chorych za-
stosowano techniki laparoskopowe (58,8%) (Tab. II.).

Wyniki pooperacyjne
Średnia długość pobytu pacjentów w szpitalu wynosiła 5 dni (zakres 
3–10 dni), przy czym przed wystąpieniem wzdęć minęły średnio 
2 dni. U dwóch pacjentów (3,9%) doszło do nieszczelności zespo-
lenia wymagającego powrotu do sali operacyjnej w celu płukania 
i obejścia proksymalnego. Inny pacjent trafił na salę operacyjną 
w celu płukania związanego z krwawieniem (patrz poniżej), przez 
co całkowity wskaźnik powrotu na salę operacyjną wyniósł 5,9%. 
U siedmiu pacjentów (13,7%) rozwinęło się powierzchowne zaka-
żenia rany. W badanym okresie nie było zgonów (Tab. II.).

Profilaktyka ŻChZZ i powikłania krwotoczne
U większości osób (40 pacjentów lub 78,4%) zastosowano przed-
operacyjną profilaktykę heparyną podskórną. Po operacji wszyscy 
otrzymywali iniekcje podskórne heparyny z późniejszą zmianą na 
rywaroksaban, gdy dobrze tolerowali regularną dietę i poziom he-
moglobiny był u nich stabilny (wszyscy 3. dnia po zabiegu). Cho-
dzenie rozpoczęto w 1. dobie po operacji. Pacjentów wypisano 
do domu w 30. dobie przyjmowania rywaroksabanu, który daw-
kowano możliwie idealnie na podstawie wagi. Pacjentów badano 
każdego dnia pod kątem objawów ŻChZZ, takich jak: obrzęk nóg, 
tkliwość łydek, duszność lub spadek saturacji krwi tlenem. Dodat-
kowo zbadano ich ponownie podczas kontrolnej wizyty poopera-
cyjnej przed 30. dobą od operacji. W okresie pooperacyjnym nie 
stwierdzono powikłań ŻChZZ. U 3 osób wystąpiły powikłania 
krwotoczne. U jednej pojawiło się krwawienie do światła przewo-
du pokarmowego przed rozpoczęciem leczenia rywaroksabanem, 
więc była ona leczona zachowawczo. Jeden pacjent podczas po-
operacyjnej ankiety telefonicznej zgłosił krwiak podskórny. Inny 
został ponownie przyjęty z powodu krwawienia z jamy brzusz-
nej, wymagającego powrotu do sali operacyjnej w celu płukania;  
pacjent zgłosił przyjęcie dwukrotnej przepisanej dawki rywaroksa-
banu. W sumie 4 (7,8%) osoby wymagały transfuzji krwi. Wszystkie  
transfuzje wykonano przed operacją z powodu niskiego stężenia  
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ankiety uzupełniające. Wszystkich pacjentów objętych badaniem  
można uznać za osoby wysokiego ryzyka i zakwalifikować do pro-
gramu rozszerzonej profilaktyki. Niedawno zainicjowano randomi-
zowane, podwójnie zaślepione badanie PROLPAS II w celu dalszej 
oceny roli rywaroksabanu w rozszerzonej profilaktyce po operacji 
jelita grubego metodą laparoskopową.

Badanie ma wiele ograniczeń. Niewielka liczba włączonych pacjen-
tów może przyczyniać się do niedoszacowania częstości powikłań, 
zarówno krwawień, jak i ŻChZZ. Nie wykonywano rutynowych ba-
dań przesiewowych w kierunku pooperacyjnej ŻChZZ ze względu 
na ograniczenia na poziomie regionalnym, które mogą powodować 
niedoszacowanie rzeczywistej liczby incydentów, nawet jeśli przebie-
gały one bezobjawowo. Brak randomizacji badania może stanowić 
obciążenie. Mimo wysokiego odsetka reakcji na wywiad telefonicz-
ny, wspomniane obciążenie może być problematyczne. Ze względu 
na ograniczenia związane ze sposobem pakowania leku, pacjentom 
podawano łącznie 42-dniową dawkę rywaroksabanu, czyli dawkę 
większą niż standardowa 30-dniowa profilaktyka. Pacjentom zale-
cono zaprzestanie przyjmowania leku po zakończeniu 30-dniowej 
kuracji, chociaż możliwe, że niektórzy przyjmowali lek dłużej, co mo-
gło przyczynić się do powstania potencjalnych problemów, których 
nie uwzględniono w badaniu. Przez większość badania dostępne były 
tylko 2 dawki, z których to obie były wyższe niż dawka 10 mg na dobę 
stosowana obecnie w profilaktyce po operacjach ortopedycznych.  

WNIOSEK

Wdrożenie rozszerzonej profilaktyki rywaroksabanem jest łatwe, 
bezpieczne i nie zwiększa częstości krwawień pooperacyjnych. 
Takie podejście profilaktyczne jest preferowane przez pacjentów 
i zapewnia dobrą współpracę pacjenta. Konieczne są dalsze bada-
nia oceniające skuteczność rywaroksabanu w profilaktyce ŻChZZ 
oraz badania porównujące tolerancję pacjentów na formę doust-
ną oraz podskórną.

W badaniu wystąpiło jedno drobne (krwiak w warunkach ambu-
latoryjnych) oraz jedno poważne powikłanie związane z krwawie-
niem, które przypisano temu lekowi. Pacjent, u którego pojawiło się 
poważne krwawienie w jamie brzusznej, wymagał ponownego ba-
dania i płukania. Chory przyznał się jednak do zażycia podwójnej 
zalecanej dawki w celu „skuteczniejszej profilaktyki”. Nie wystąpiły 
inne znaczące skutki uboczne, które można powiązać ze stosowa-
niem rywaroksabanu. W analizie nie pojawiły się klinicznie istotne 
epizody ŻChZZ, jednakże należy zauważyć, że badania nie zapro-
jektowano pod kątem wykrycia takich powikłań. 

Przeprowadzony wywiad wykazał, że pacjenci preferują profilakty-
kę w formie doustnej niż zastrzyki (wszyscy pacjenci otrzymywali 
heparynę podskórnie w szpitalu, dzięki czemu możliwe było po-
równanie). Prawdopodobnie z tego powodu znacznie więcej osób 
ukończyło pełną lub prawie pełną profilaktykę w porównaniu z da-
nymi literaturowymi. Istnieje możliwość wystąpienia kulturowego 
elementu, który można powiązać z niezwykle wysokim wskaźnikiem 
odpowiedzi na wywiad, ponieważ pacjenci na Ukrainie oczekują, 
że część obserwacji pooperacyjnej będzie udzielana za pośrednic-
twem telemedycyny, a zatem są chętni, aby rozmawiać telefonicz-
nie z lekarzem.

Jest to pierwsze badanie według naszej wiedzy, które ocenia za-
stosowanie rywaroksabanu w rzeczywistej praktyce klinicznej,  
w rozszerzonej profilaktyce po zabiegu w obrębie jelita grubego, któ-
re obejmuje również przeprowadzenie wywiadu wśród pacjentów. 
W czasie badania koszt kuracji (42 dni w przeliczeniu na opakowa-
nie) na Ukrainie wynosił 33–70 USD, czyniąc ją bardziej przystęp-
ną cenowo dla pacjentów w porównaniu z enoksaparyną (100–150 
USD za 30-dniową kurację). Należy również wziąć pod uwagę, że 
zastrzyki wymagają szkolenia oraz pomocy. W świetle powyższych, 
rywaroksaban może stanowić odpowiednią alternatywę dla obec-
nie zalecanej rozszerzonej profilaktyki zarówno w środowiskach 
bogatych, jak i o niskich dochodach. Inne zalety badania to wy-
soki odsetek stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich oraz 
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