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Innledning
Det foreligger omfattende dokumentasjon 
på at koronarkirurgi bør være den foretrukne 
behandlingsmodaliteten ved omfattende 
koronarsykdom, særlig når det foreligger 
redusert venstre ventrikkelfunksjon eller 
diabetes mellitus (1, 2). 
        Flere studier har vist at det ikke 
legges nok vekt på sekundærprofylakse 
etter gjennomgått koronarkirurgi og at 
mange pasienter ikke få optimal medisinsk 
behandling (3, 4). Noen av de aktuelle 
retningslinjene virker dessuten upresis i sin 
omtale av acetylsalisylsyre (ASA)-dosering 
og indikasjon for dobbel blodplatehemming 
(DAPT) etter koronarkirurgi i en begrenset 
periode (1, 2). I den kliniske diskusjonen 
brukes gjerne anbefalinger basert på 
studier som inkluderte få pasienter etter 
koronarkirurgi eller hvor det ikke er kjent 
hvor lenge etter kirurgi pasienten er 
inkludert (5). Når det gjelder indikasjon 
for DAPT, er utfordringen å finne en 
balanse mellom best mulig beskyttelse 
av bypassgraftene og risiko for blødning 
(2). I denne oversikten ønskes å formidle 
kunnskapsgrunnlaget for dosering av ASA 
og indikasjon for DAPT etter koronarkirurgi.

Dosering av ASA
Det virker naturlig å ta utgangspunkt 
i de europeiske retningslinjene for 
myokardrevaskularisering. Her gis en 
anbefaling om en livslang vedlikeholdsdose 
med ASA på 75 – 100 mg daglig (1). 
Dosering er ikke diskutert i teksten, og det 
er ikke gitt referanser. De nye amerikanske 
retningslinjene derimot, anbefaler en høyere 
dosering på ubegrenset tid (100-300 mg) 
(2). Heller ikke der er doseringen diskutert 
i teksten, og relevante publikasjoner nevnes 
ikke. Det finnes også andre relevante 

retningslinjer. For eksempel finnes også 
europeiske retningslinjer for perioperativ 
medikasjon fra 2017 (6). Heller ikke der er 
dosering av ASA diskutert. 
        Kunnskapen om dosering av ASA 
er best oppsummert i publikasjonen av 
Kulik et al. i Circulation fra 2015 (7). Det 
finnes gode studier som ligger til grunn 
for en generell anbefaling om livslang 
behandling med ASA uansett dosering 
hos pasienter etter korornarkirurgi (7). 
Når det gjelder dosering av ASA, bekreftes 
det at kunnskapsgrunnlaget er tynt og at 
det finnes få studier som sammenligner 
forskjellige doseringer. Selv om flere av 
studiene ikke er av høy kvalitet, gis en klar 
anbefaling (klasse 1, nivå A) for 80-300 
mg ASA som bør startes innen 6 timer 
etter kirurgi (7). Kulik et al. støtter seg 
hovedsakelig på to metaanalyser, fra Fremes 
et al. og Lim et al. (8, 9). Det vises til bedre 
resultater for ASA i en dosering mellom 100 
og 300 mg. Dette støttes også av en norsk 
publikasjon fra 2004 (10). Det er diskutert 
at ASA-effekten på blodplater muligens er 
redusert kort tid etter hjertekirurgi slik at en 
høyere dosering er nødvendig (11, 12).
        Det finnes også noen andre nyere 
publikasjoner. En nylig publisert, stor 
studie inkluderte over 1600 pasienter som 
gjennomgikk koronarkirurgi, og forfatterne 
konkluderte med at det ikke ble funnet 
en signifikant forskjell mellom pasienter 
som fikk 81mg ASA daglig versus 325 mg. 
Dessverre ble det ikke registrert hvor lang 
tid etter kirurgi pasientene ble inkludert i 
studien slik at operasjonen kan har ligget 
mange år tilbake i tid (5). Betydningen av 
denne studien er derfor meget usikker. 
En annen nylig publisert randomisert, 
kontrollert undersøkelse (RCT) fant ingen 
forskjell i graftåpenhet mellom pasienter 
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randomisert til ASA 81 mg x 2 versus 
ticagrelor 90 mg x 2 ett år etter kirurgi (13).

DAPT etter koronarkirurgi 
ved akutt koronarsyndrom
DAPT har blitt standard behandling 
etter akutt koronarsyndrom (AKS). 
Dette gjelder særlig for pasienter 
som behandles konservativt eller med 
perkutan koronar intervensjon (PCI). 
I flere retningslinjer finnes også en 
anbefaling om å restarte DAPT etter 
koronarkirurgi hos pasienter med ACS (1, 
2). De europeiske retningslinjene vedgår 
at kunnskapsgrunnlaget er motstridende, 
men forfatterne går ikke nærmere inn på 
dette. I de nye amerikanske retningslinjene 
understrekes det at blødning direkte 
perioperativt og i den umiddelbart 
etterfølgende perioden ved DAPT bekymrer 
(2). Det henvises også til en publikasjon 
som omhandler DAPT og som er utgitt i regi 
av American College of Cardiology (ACC) 
/ American Heart Association (AHA) (14). 
Her anbefales DAPT etter koronarkirurgi 
ved ACS basert på publikasjoner fra 2007-
2011. Bare én av de siterte studiene er en 
RCT (CURE-studien) (15). I denne studien 
er over 2072 koronaropererte pasienter 
inkludert. Studien viste en ikke-signifikant 
fordel for DAPT, men den største forskjellen 
i antall endepunkter mellom gruppene ble 
registrert før pasientene ble operert (15). 
Studien gir derfor ingen svar på spørsmålet 
om pasientene bør settes på DAPT etter 
kirurgi. I ettertid ble flere metaanalyser 
som sammenligner DAPT med ASA 
alene etter koronarkirurgi publisert (16, 
17). Den nyeste metaanalysen baserer 
seg utelukkende på RCT-er. Det ble ikke 
funnet en forskjell i mortalitet (17). Den 
andre metaanalysen inkluderte både 
RCT-er og observasjonsstudier. Her fant 
forfatterne en signifikant forskjell i 30 
dagers mortalitet i favør av DAPT, men ikke 
i antall postoperative myokardinfarkter 
(16). Mortalitet utover 30 dager ble ikke 
rapportert. Samtidig fant man en økt 
insidens av alvorlig blødning (16). 
        En viktig studie som ofte blir sitert i 
denne sammenhengen, er en subanalyse 
av PLATO-studien (18) som viser en 
betydelig overlevelsesfordel for DAPT med 

tikagrelor sammenlignet med klopidogrel 
(18). Ved nærmere analyse viser det 
seg at forskjellen i mortalitet mellom 
gruppene er en funksjon av tidspunktet 
når studiemedikasjonen var seponert før 
kirurgi.  Mortaliteten for pasienter som 
var randomisert til klopidogrel var meget 
høy (cirka 15,5 %) når studiemedikasjon 
var seponert 2 til 4 dager før kirurgi. 
Derimot var det ingen forskjell i mortalitet 
når operasjonen ble gjennomført når 
studiemedikasjon ble seponert dagen før 
eller flere enn 4 dager før kirurgi. Forfatterne 
påpeker at forskjellen ikke var begrunnet i 
blødningskomplikasjoner, og den eksessive 
mortaliteten for behandling med klopidogrel 
hos pasienter hvor medikasjonen ble 
seponert mellom 2-4 dager før kirurgi, 
forblir uoppklart. Resultatene avviker 
sterkt fra vår klinisk hverdag her i Norge. 
Databasen på vår klinikk viser for 
tidsrommet 1.1.2018 – 31.12.2020 (239 
pasienter) en 12 måneders mortalitet på 
6,2 % for pasienter hvor klopidogrel ble 
seponert 1-3 dager før operasjon og 0,9 % 
for pasienter hvor klopidogrel ble seponert 
4 eller flere dager før operasjon. Tilsvarende 
mortalitet i PLATO-studien var 13,3 % for 
pasienter hvor klopidogrel ble seponert 1-3 
dager før operasjon og 6,2 % for pasienter 
hvor klopidogrel ble seponert 4 eller flere 
dager før operasjon. Ikke overraskende 
er mange i det hjertekirurgiske miljøet 
kritisk til resultater fra PLATO-studien, 
og konklusjonen kan sannsynligvis ikke 
overføres til norske forhold. En nylig 
publisert svensk kohortstudie sår enda 
mer tvil om nytteverdien av DAPT i denne 
pasientgruppen (19).
   Dette forklarer at oppslutningen om 
anbefaling fra retningslinjene om DAPT 
etter koronarkirurgi ved AKS er dårlig 
i Norge og i andre skandinaviske land. 
Data fra SWEDEHEART-registeret fra 
2015 viser at DAPT forskrives til bare 
25 % av alle pasienter som gjennomgår 
koronarkirurgi i forbindelse med AKS (20). 
Med dette som bakgrunn har forskere 
fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
initiert en multisenter, randomisert 
studie for å sammenligne DAPT med ASA 
alene hos pasienter med AKS (TACSI-
studien). Tilnærmet alle skandinaviske 
hjertekirurgiske sentrene deltar, og mer 
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enn halvparten av de planlagte pasientene 
er nå inkludert. Endepunkter for TACSI-
studien er død, myokardinfarkt, hjerneslag 
og behov for ny revaskularisering. Åpenhet 
av bypassgraftene er ikke undersøkt, og 
de hjertekirurgiske klinikkene i Bergen, 
Trondheim og Oslo har derfor i samarbeid 
med flere svenske sykehus initiert en studie 
hvor inkluderte pasienter skal undersøkes 
med CT koronarangiografi ett til to år etter 
kirurgi.

Graftåpenhet ved DAPT 
etter koronarkirurgi vs. ACC
Studier på DAPT etter koronarkirurgi har i 
stor grad fokusert på overlevelse, kardiale 
hendelser og blødning som endepunkter. 
Det finnes bare et fåtall studier som har sett 
nærmere på åpenhet av bypassgraftene. 
De fleste av disse studiene er små, og en 
nylig publisert metaanalyse har kombinert 
tilgjengelige data (21). Det ble inkludert 
sju randomiserte studier, hvorav to brukte 
tikagrelor og fem klopidogrel som P2Y12-
inhibitor sammenlignet med ASA alene. 
        Forfatterne konkluderer med at 
DAPT antakelig er mer effektiv enn ASA 
alene, og at dette ikke medfører en økt 
blødningsrisiko (21). Det virker lite troverdig 
at det ikke skal være forskjell i blødning, når 
behandlingen er mer effektiv for å forhindre 
bypassokklusjon. I den største enkeltstudien 
i metaanalysen, DACAB-studien, oppsto alle 
alvorlige blødninger og det store flertallet 
av mindre blødninger i gruppen med DAPT. 
Likevel er forskjellen ikke signifikant. Det 
forelå ikke data om blødning i flere studier, 
slik at konklusjonen om blødning i denne 
metaanalysen må anses å være usikker. Et 
annet problem er at ASA var underdosert i 
studiene som inngikk i metaanalysen. Ingen 
av studiene brukte en ASA-dosering som 
var over 100 mg. Dessuten er flertallet av 
de inkluderte pasientene operert uten bruk 
av hjerte-lunge-maskin (22-25). Det har 
tidligere blitt diskutert om operasjon uten 
bruk av hjerte-lunge-maskin medfører en 
hyperkoagulabel status postoperativt som 
krever en mer intens blodplatehemming (7). 
Kirurgi uten bruk av hjerte-lunge-maskin 
er nærmest forsvunnet i Skandinavia, og 
derfor er resultatene lite relevant for norske 
forhold.

Blodplatehemming 
etter koronarkirurgi ved 
samtidig indikasjon for 
antikoagulasjon
Det finnes et betydelig antall pasienter 
etter koronarkirurgi som har en 
indikasjon for antikoagulasjon, som 
for eksempler ved atrieflimmer. Siden 
mange av disse pasienter er eldre, blir 
avveiningen mellom økt blødningsrisiko 
og optimal blodplatehemming av hensyn 
til graftåpenhet spesielt vanskelig. I de 
nye amerikanske retningslinjene blir 
problemstillingen tatt opp, men det 
konkluderes med at datagrunnlaget 
er såpass dårlig at det ikke gis klare 
anbefalinger (2). Heller ikke de europeiske 
retningslinjene gir konkrete anbefalinger (1). 
Av nyere litteratur bør studien fra Yasuda 
et al nevnes (26). Forfatterne fant en økt 
mortalitet ved kombinasjonsbehandling 
med rivaroksaban og blodplatehemming 
sammenlignet med rivaroksaban alene. 
Inklusjon i studien skjedde imidlertid minst 
ett år etter revaskularisering, og bare 
250 av de 2236 pasienter hadde tidligere 
gjennomgått koronarkirurgi (26). Studien 
omhandler derfor ikke pasienter direkte 
etter koronarkirurgi som det er fokus på i 
denne oversikten. Studien peker i retning av 
at blodplatehemming kan avsluttes ett år 
etter koronarkirurgi hos pasienter som står 
på direktevirkende orale antikoagulantia 
(DOAK). Hos pasienter som nylig har 
gjennomgått koronarkirurgi, bør den gode 
og omfattende dokumentasjonen for 
ASA etter koronarkirurgi (7) veie tungt. 
Effekten av DOAK i denne situasjonen er 
ikke tilstrekkelig undersøkt (7). Det kan 
også tenkes at det kan være fornuftig å 
velge en kombinasjon av DOAK og en 
P2Y12-hemmer i alle fall hos pasienter 
med økt risiko for grafttrombose. En slik 
kombinasjon er grundig undersøkt hos 
pasienter etter PCI (2).

Konklusjon
Kunnskapsgrunnlaget for blodplatehemming 
etter koronarkirurgi er begrenset, og 
det er mangel på større randomiserte 
studier. Det finnes god dokumentasjon 
for en anbefaling om livslang behandling 
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med ASA etter koronarkirurgi. Dessuten 
finnes det flere studier som tyder på at 
ASA etter koronarkirurgi bør doseres over 
100 mg daglig, i alle fall i en uspesifisert 
periode etter kirurgi (6 til 12 måneder) ved 
monoterapi med ASA.
        Kunnskapsgrunnlaget for DAPT etter 
koronarkirurgi er mangelfull. Det finnes ikke 
dokumentasjon for en generell anbefaling 
av DAPT etter koronarkirurgi. Hos pasienter 
med AKS bør DAPT etter koronarkirurgi 
vurderes, selv om vi mangler prospektive 
undersøkelser av tilstrekkelig kvalitet. 
En individuell vurdering hvor risiko for 
blødning veies mot risiko for graftokklusjon 
anbefales.
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