ER DET FORSKJELL I
BLØDNINGSRISIKO VED BRUK
AV NOAK SAMMENLIKNET MED
WARFARIN HOS PASIENTER MED
ATRIEFLIMMER I VANLIG KLINISK
PRAKSIS?
Forkortet studentoppgave av Christian Iber Larsen,
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Veileder: Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Bakgrunn: Fire non-vitamin-K-antagonist orale antikoagulantia (NOAK) er
i dag godkjent som slagforebyggende behandling til pasienter med ikkevalvulær atrieflimmer. Risikoen for blødning ved bruk av disse medikamenter
i randomiserte kontrollerte studier er kjent, men hvordan er blødningsrisiko i
klinisk praksis? Der møter man en eldre pasientgruppe med mer komorbiditet
enn i kliniske studier, og oppfølgingen er ikke like tett. Formålet med denne
artikkelen er å oppsummere kunnskapen vi har i dag om risiko for blødninger
ved bruk av NOAK sammenlignet med warfarin blant atrieflimmerpasienter i
vanlig klinisk praksis.
Metode: Det er gjort et strukturert litteratursøk i PubMed av observasjonelle
studier som rapporterte blødningsrisiko ved bruk av disse medikamenter.
Resultater: Bruk av dabigatran og apiksaban var assosiert med lavere risiko
for alvorlig blødning sammenlignet med warfarin, mens risiko ved bruk
av rivaroksaban var den samme. Bruk av dabigatran og rivaroksaban var
assosiert med høyere risiko for gastrointestinal blødning sammenlignet med
warfarin, mens risiko ved bruk av apiksaban var den samme eller lavere. Bruk
av dabigatran, rivaroksaban og apiksaban var assosiert med lavere risiko for
intrakraniell blødning sammenlignet med warfarin. Ovenfor nevnte resultater
var konsistente på tvers av de fleste subgrupper. Observasjonelle studier på
bruk av edoksaban sammenlignet med warfarin ble ikke funnet.
Fortolkning: Resultatene fra randomiserte kontrollerte studier med hensyn
til blødningsrisiko gjenspeiles i klinisk praksis for dabigatran, rivaroksaban og
apiksaban sammenliknet med warfarin. Mer forskning trengs for å se om det
samme gjelder for edoksaban.
står for «non-vitamin-K-antagonist orale
antikoagulasjonsmiddel.» Før legemidlene
ble godkjent til behandling av pasienter med
atrieflimmer, hadde de vært utprøvd i store
randomiserte kontrollerte kliniske studier
(2-5). Resultatene fra disse studiene viste at
risiko for alvorlig blødning var lik eller lavere
ved bruk av NOAK sammenlignet med
warfarin, mens risiko for gastrointestinal (GI)

Høsten 2010 ble det første nye orale
antikoagulasjonsmiddel (NOAK) godkjent
i USA for behandling av pasienter med
ikke-valvulær atrieflimmer (1). Dette var
dabigatran (Pradaxa®). Siden den gang
har ytterligere tre medikamenter føyet seg
inn i rekken over «nye» antikoagulantia.
Selv om NOAK ikke lenger er så «nye»,
har de beholdt forkortelsen NOAK som nå
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Tabell 1. Antall bivirkningsmeldinger og antall pasienter som brukte orale antikoagulasjonsmidler i Norge
fra 2013 til 2015.
BIVIRKNINGER
2013 (6)

BIVIRKNINGER
BIVIRKNINGER
2014 (7)
2015 (8)
ANTALL
ANTALL
LEGEMIDDEL Totalt Døde- BRUKERE Totalt Døde- BRUKERE Totalt
Døde2013
2014
(per lige (per
(per lige (per
(per
lige (per
1000) 1000)
1000) 1000)
1000)
1000)

ANTALL
BRUKERE
2015

Dabigatran

4,54

0,65

13878

3,19

0,59

15363

3,39

0,58

13846

Rivaroxaban

7,97

0,67

13424

4,95

0,67

20801

3,53

0,43

25490

Apixaban

1,77

0,44

2260

3,24

0,81

8647

2,74

3,25

21511

Edoxaban
Warfarin

0,53

0,24

87979

0,73

0,42

77768

1,13

0,49

69305

Totalt

1,88

0,34

117541*

1,93

0,51

122579*

2,11

0,49

130152*

*Enkelte pasienter har byttet antikoagulasjonsbehandling i løpet av året. Dette tallet viser derfor ikke antall
unike individer.
Data er hentet fra bivirkningsrapportene fra 2013 til 2015 (6-8) på Statens legemiddelverks hjemmeside
(www.slv.no).

forskjell i pasientgruppene som behandles
med de ulike medikamenter.

blødning var noe høyere ved bruk av enkelte
NOAK. Risiko for intrakraniell blødning var
lavere ved bruk av alle fire NOAK sammen
lignet med warfarin. Er situasjonen den
samme i klinisk praksis?
Formålet med denne artikkelen er å
oppsummere kunnskapen vi har i dag om
risiko for blødninger ved bruk av NOAK
sammenlignet med warfarin blant pasienter
med atrieflimmer i vanlig klinisk praksis.
Artikkelen vil fokusere på sikkerhetsendepunktet blødning og ikke på effektendepunktene slag og systemisk emboli.

Metode

Det ble gjort et litteratursøk i PubMed og
benyttet følgende søkestreng: (dabigatran
OR rivaroxaban OR apixaban OR edoxaban)
AND warfarin AND atrial fibrillation AND
(bleeding OR hemorrhage) AND (clinical
practice OR routine practice OR general
practice OR real life OR real world OR
cohort). Søket ble begrenset til engelskspråklige artikler og avsluttet 31.1.2017.
Søket gav 224 treff. Artiklenes relevans ble
primært vurdert på bakgrunn av tittel og
sammendrag. Kun originalartikler basert
på observasjonelle studier ble inkludert. Vi
ekskluderte artikler hvor tema var kardioversjon, kateterablasjon, hemolyse, kardiovaskulær sykdom, adherens, persistens,
kost-nytte-analyser og netto klinisk nytte.
I tillegg ekskluderte vi artikler basert på
studier med mindre enn 5.000 deltagere.
Etter eksklusjon satt vi igjen med 27 artikler
som ble gjennomlest i fulltekst, hvorav 15
ble inkludert. Kriterier for eksklusjon i denne
siste runden var artikler basert på studier
som ikke oppgav justerte hasardratioer
(HR) for endepunktene alvorlig blødning,
GI-blødning eller intrakraniell blødning,
studier der andelen som fikk warfarin var
mye mindre enn andelen som fikk andre
vitamin-K-antagonister (deriblant fluindione), studier der det ikke gikk klart fram
om studiepopulasjonen besto av andre enn

Bivirkningsrapporter fra
Statens legemiddelverk

Data fra Statens legemiddelverk (6-8) viser
at antall warfarinbrukere har falt siden 2013,
mens antall NOAK-brukere har økt (tabell
1). Unntaket er antall dabigatranbrukere
som falt noe fra 2014 til 2015. I tillegg ser
vi at både totalt antall meldte bivirkninger
samt antall meldte bivirkninger med dødelig
utgang per 1000 brukere i 2013 og 2014
var høyere for NOAK sammenlignet med
warfarin. I 2015 var forskjellen mindre. Årsrapporten fra 2016 foreligger ikke per dags
dato. Det høyere antall meldte bivirkninger
på NOAK sammenliknet med warfarin betyr
ikke nødvendigvis en reell forskjell i bivirkninger; det er vel kjent at man er flinkere til
å melde bivirkninger for nye medikamenter
som kommer på markedet, enn på gamle
kjente medikamenter. I tillegg kan det være
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Tabell 2. Risiko for ALVORLIG BLØDNING ved bruk av dabigatran, rivaroxaban og apixaban
sammenlignetmed warfarin blant pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer i vanlig klinisk praksis.
STUDIE

dabigatran vs. warfarin

rivaroxaban vs.
warfarin

apixaban vs.
warfarin

Halvorsen et al. 2016 (9)
n= 32.675

HR 0,67; 95 %
KI 0,52-0,88

HR 0,86; 95 %
KI 0,68-1,10

HR 0,56; 95 %
KI 0,40-0,76

Yao et al. 2016 (10)
n= 76.354

HR 0,79; 95 %
KI 0,67-0,94

HR 1,04; 95 %
KI 0,90-1,20

HR 0,45; 95 %
KI 0,34-0,59

Lip et al. 2016 (11)
n= 45.361

HR 0,69; 95 %
KI 0,50-0,96

HR 0,98; 95 %
KI 0,83-1,17

HR 0,53; 95 %
KI 0,39-0,71

150 mg x 2
Larsen et al. 2016 (12)
n= 61.678
Chan et al. 2016 (13)
n= 15.088

20 mg x 1
HR 1,06; 95 %
KI 0,91-1,23

HR 0,58; 95 % KI 0,47-0,71
HR 0,65; 95 %
KI 0,48-0,88

Hernandez et al. 2014 (16)
n= 9.404
Larsen et al. 2013 (15)
n= 13.914

HR 0,61; 95 %
KI 0,49-0,75

HR 0,77; 95 %
KI 0,53-1,13

Laliberté et al. 2014 (22)
n= 18.270
Graham et al. 2014 (14)
n= 134.414

5 mg x 2

HR 1,08; 95 %
KI 0,71-1,64
HR 0,97; 95 % KI 0,88-1,07
HR 1,58; 95 % KI 1,36-1,83
150 mg x 2

110 mg x 2

HR 0,77; 95 %
KI 0,51-1,13

HR 0,82; 95 %
KI 0,59-1,12

HR: hasardratio, KI: konfidensintervall. Data er hentet fra studiepublikasjonene (9-16, 22).

til Lip et al. (11), og til stede uavhengig av
alder og også hos pasienter med tidligere
slag, systemisk emboli eller transitorisk
iskemisk attakk (TIA) i studien til Larsen
et al. fra 2016 (12). I sistnevnte studie var
oppfølgingstiden ett år i hovedanalysen og
tilsvarende assosiasjoner ble også vist etter
2,5 års oppfølgingstid.
To studier (14, 15) viste at bruk
av dabigatran var assosiert med samme
risiko for alvorlig blødning som ved bruk
av warfarin. I studien til Larsen et al. fra
2013 (15) var denne assosiasjonen til stede
uavhengig av dose. Én studie viste at bruk
av dabigatran var assosiert med høyere
risiko for alvorlig blødning sammenlignet
med warfarin (16). Denne assosiasjonen
var til stede også hos høyrisikogrupper som
pasienter >75 år, pasienter med kronisk
nyresykdom og pasienter med annen betydelig komorbiditet.
Fem studier viste at bruk av dabigatran var assosiert med samme risiko for
GI-blødning som ved bruk av warfarin (10,
13, 17-19) (tabell 3). Subgruppeanalyser
viste at denne assosiasjonen var til stede

atrieflimmerpasienter og studier der bruk av
NOAK og warfarin ikke var sammenlignet
fra start, men at pasientene skiftet til NOAK
underveis i studieforløpet.

Resultater
Dabigatran versus warfarin
Vi fant fem studier (9-13) som viste at bruk
av dabigatran var assosiert med lavere
risiko for alvorlig blødning sammenlignet
med bruk av warfarin (tabell 2). Subgruppeanalyser viste at denne assosiasjonen
var til stede også hos pasienter ≥ 75 år (9),
uavhengig av HAS-BLED-skår, men begrenset til pasienter med CHA2DS2-VASc-skår
2-3 (samme risiko som ved bruk av warfarin
blant pasienter med CHA2DS2-VASc-skår
0-1 og ≥ 4) og pasienter som ikke hadde
brukt warfarin tidligere (samme risiko som
ved bruk av warfarin blant pasienter som
hadde brukt warfarin tidligere) i studien
til Yao et al. (10), begrenset til pasienter
på lavdose, altså dabigatran 75 mg x 2
(samme risiko som ved bruk av warfarin
blant pasienter på standard dose) i studien
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Tabell 3. Risiko for GASTROINTESTINAL BLØDNING ved bruk av dabigatran, rivaroxaban og apixaban sammenlignet med warfarin blant pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer i vanlig klinisk praksis.
STUDIE

rivaroxaban vs.
warfarin

dabigatran vs. warfarin

apixaban vs.
warfarin

Halvorsen et al. 2016 (9)
n= 32.675

HR 1,26; 95 % KI 1,01-1,57

HR 1,37; 95 %
KI 1,12-1,69

HR 0,77; 95 %
KI 0,59-1,02

Yao et al. 2016 (10)
n= 76.354

HR 1,03; 95 % KI 0,84-1,26

HR 1,21; 95 %
KI 1,02-1,43

HR 0,51; 95 %
KI 0,37-0,70

Chan et al. 2016 (13)
n= 15.088

HR 0,93; 95 % KI 0,61-1,42

HR 1,43; 95 %
KI 0,88-2,33

Bengtson et al. 2016 (17)
n= 56.688

HR 1,04; 95 % KI 0,88-1,22

Abraham et al. 2015 (19)
n= 25.830

HR 0,79; 95 % KI 0,61-1,03

Nishtala et al. 2015 (18)
n= 8.770

HR 1,16; 95 % KI 0,87-1,56

Lauffenburger et al. 2015
(20) n= 64.935

HR 1,11; 95 % KI 1,02-1,22

Graham et al. 2014 (14)
n= 134.414

HR 1,28; 95 % KI 1,14-1,44

Hernandez et al. 2014
(16) n= 9.404

HR 1,85; 95 % KI 1,64-2,07

Laliberté et al. 2014 (22)
n= 18.270

HR 1,27; 95 %
KI 0,99-1,63
150 mg x 2

Larsen et al. 2013 (15)
n= 13.914

HR 0,93; 95 %
KI 0,69-1,25

HR 1,12; 95 %
KI 0,67-1,83

110 mg x 2
HR 0,60; 95 %
KI 0,37-0,93

HR: Hasardratio, KI: Konfidensintervall.
Data er hentet fra studiepublikasjonene (9, 10, 13-20, 22).

pasienter på lavdose dabigatran (110 mg x
2).
Ti studier viste at bruk av dabigatran var assosiert med lavere risiko for
intrakraniell blødning sammenlignet med
bruk av warfarin (9, 10, 12- 18, 21) (tabell 4).
Subgruppeanalyser viste at denne assosiasjonen også var til stede hos pasienter med
kronisk nyresykdom, CHA2DS2-VASc-skår ≥
2 og HAS-BLED-skår > 3 i studien til Staerk
et al. (21), konsistent på tvers av dose og
for kvinner i alle aldre, men begrenset til
menn < 85 år (samme risiko som ved bruk
av warfarin blant menn ≥ 85 år) i studien til
Graham et al. (14), og begrenset til pasienter ≥ 65 år (samme risiko som ved bruk av
warfarin blant pasienter < 65 år) i studien
til Larsen et al. fra 2016 (12). I sistnevnte
studie var oppfølgingstiden ett år i hoved
analysen og tilsvarende assosiasjoner ble
også vist etter 2,5 års oppfølgingstid.

uavhengig av dose, alder, tidligere bruk av
oral antikoagulasjon, kronisk nyresykdom,
CHA2DS2-VASc- og HAS-BLED-skår i studien til Chan et al. (13), til stede uavhengig
av kjønn, alder og CHADS2-skår i studien til
Bengtson et al. (17) og konsistent uavhengig
av dose i studien til Nishtala et al. (18). Til
sammen fire studier (9, 14, 16, 20) viste at
bruk av dabigatran var assosiert med høyere
risiko for GI-blødning sammenlignet med
bruk av warfarin. Subgruppeanalyser viste
at denne assosiasjonen var begrenset til
pasienter på standard dose 150 mg x 2 samt
kvinner ≥ 75 år (samme risiko som ved bruk
av warfarin blant kvinner 65-74 år) og menn
≥ 85 år (samme risiko som ved bruk av
warfarin blant menn 65-84 år) i studien til
Graham et al. (14), og begrenset til pasienter ≥ 75 år (samme risiko som ved bruk av
warfarin blant pasienter < 75 år) i studien til
Hernandez et al. (16). Én studie viste at bruk
av dabigatran var assosiert med lavere risiko
for GI-blødning sammenlignet med warfarin
(15). Denne assosiasjonen var begrenset til
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Tabell 4. Risiko for INTRAKRANIELL BLØDNING ved bruk av dabigatran, rivaroxaban og apixaban sammenlignet med warfarin blant pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer i vanlig klinisk praksis.
STUDIE

rivaroxaban vs.
warfarin

dabigatran vs. warfarin

apixaban vs.
warfarin

Halvorsen et al. 2016
(9) n= 32.675

HR 0,46; 95 % KI 0,30-0,70

HR 0,93; 95 % KI
0,67-1,29

HR 0,56; 95 %
KI 0,36-0,86

Yao et al. 2016 (10)
n= 76.354

HR 0,36; 95 % KI 0,23-0,56

HR 0,51; 95 %
KI 0,35-0,75

HR 0,24; 95 %
KI 0,12-0,50

150 mg x 2

20 mg x 1

Larsen et al. 2016 (12)
n= 61.678

HR 0,40; 95 % KI 0,25-0,65

HR 0,56; 95 %
KI 0,34-0,90

Staerk et al. 2016 (21)
n= 43.299

HR 0,37; 95 % KI 0,27-0,52

HR 0,66; 95 %
KI 0,45-0,98

Chan et al. 2016 (13)
n= 15.088

HR 0,44; 95 % KI 0,28-0,70

HR 0,30; 95 %
KI 0,15-0,60

Coleman et al. 2016
(23) n= 30.988

HR 0,53; 95 %
KI 0,35-0,79

Bengtson et al. 2016
(17) n= 56.688

HR 0,37; 95 % KI 0,20-0,67

Nishtala et al. 2015
(18) n= 8.770

HR 0,21; 95 % KI 0,06-0,74

Graham et al. 2014
(14) n= 134.414

HR 0,34; 95 % CI 0,26-0,46

Hernandez et al. 2014
(16) n= 9.404

HR 0,32; 95 % KI 0,20-0,50

Laliberté et al. 2014
(22) n= 18.270
Larsen et al. 2013 (15)
n= 13.914

5 mg x 2
HR 0,72; 95 %
KI 0,42-1,24
HR 0,53; 95 %
KI 0,34-0,83

HR 0,38; 95 %
CI 0,17-0,88

HR 1,17; 95 % KI
0,66-2,05
150 mg x 2

110 mg x 2

HR 0,08; 95 %
KI 0,01-0,40

HR 0,24; 95 %
KI 0,08-0,56

HR: hasardratio, KI: konfidensintervall.
Data er hentet fra studiepublikasjonene (9, 10, 12-18, 21-23).

Rivaroksaban versus warfarin

analysen og tilsvarende assosiasjoner ble
også vist etter 2,5 års oppfølgingstid.
Tre studier viste at bruk av rivaroksaban var assosiert med samme risiko for
GI-blødning som warfarin (13, 19, 22) (tabell
3). I studien til Chan et al. (13) var denne
assosiasjonen til stede uavhengig av dose,
alder, CHA2DS2-VASc- og HAS-BLED-skår,
men begrenset til pasienter som ikke hadde
brukt oral antikoagulasjon tidligere (økt
risiko ved bruk av rivaroksaban sammenlignet med warfarin blant pasienter som
hadde brukt oral antikoagulasjon tidligere)
og pasienter uten kronisk nyresykdom (økt
risiko ved bruk av rivaroksaban sammenlignet med warfarin blant pasienter med
kronisk nyresykdom). To studier viste at
bruk av rivaroksaban var assosiert med
høyere risiko for GI-blødning sammenlignet
med bruk av warfarin (9, 10).

Seks av seks studier viste at bruk av rivaroksaban var assosiert med samme risiko for
alvorlig blødning som ved bruk av warfarin
(9-13, 22) (tabell 2). Subgruppeanalyser
viste at denne assosiasjonen var til stede
også hos pasienter ≥ 75 år i studien til
Halvorsen et al. (9), konsistent uavhengig
av dose, CHA2DS2-VASc- og HAS-BLEDskår, men begrenset til pasienter som ikke
hadde brukt warfarin tidligere (økt risiko ved
bruk av rivaroksaban sammenlignet med
warfarin blant pasienter som hadde brukt
warfarin tidligere) i studien til Yao et al.
(10), konsistent uavhengig av dose i studien
til Lip et al. (11) og til stede uavhengig av
alder og også hos pasienter med tidligere
slag, systemisk emboli eller TIA i studien
til Larsen et al. fra 2016 (12). I sistnevnte
studie var oppfølgingstiden ett år i hoved
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Fire studier viste at bruk av apiksaban var assosiert med lavere risiko for
intrakraniell blødning sammenlignet med
bruk av warfarin (9, 10, 21, 23) (tabell 4).
I studien til Staerk et al. (21) var denne
assosiasjonen til stede også hos pasienter
med kronisk nyresykdom og kreft. Én studie
(12) viste at bruk av apiksaban var assosiert
med samme risiko for intrakraniell blødning
som ved bruk av warfarin. Denne assosiasjonen var konsistent uavhengig av alder og
til stede også hos pasienter med tidligere
slag, systemisk emboli eller TIA. I sistnevnte
studie var oppfølgingstiden ett år i hovedanalysen og tilsvarende assosiasjoner ble
også vist etter 2,5 års oppfølgingstid.

Til sammen fem studier viste at bruk
av rivaroksaban var assosiert med lavere
risiko for intrakraniell blødning sammenlignet med bruk av warfarin (10, 12, 13, 21, 23)
(tabell 4). Subgruppeanalyser viste at denne
assosiasjonen var til stede også hos pasienter med kronisk nyresykdom og kreft i studien til Staerk et al. (21), til stede uavhengig
av dose og HAS-BLED-skår, men begrenset
til pasienter ≥ 75 år (samme risiko som ved
bruk av warfarin blant pasienter < 75 år),
pasienter som hadde brukt oral antikoagulasjon tidligere (samme risiko som ved
bruk av warfarin blant pasienter som ikke
hadde brukt oral antikoagulasjon tidligere)
og pasienter med CHA2DS2-VASc-skår ≥
4 (samme risiko som ved bruk av warfarin
blant pasienter med CHA2DS2-VASc-skår <
4) i studien til Chan et al. (13), og begrenset til pasienter ≥ 65 år (samme risiko som
ved bruk av warfarin blant pasienter < 65
år) i studien til Larsen et al. fra 2016 (12). I
sistnevnte studie var oppfølgingstiden ett år
i hovedanalysen. Etter 2,5 års oppfølgingstid
var risikoen den samme som ved bruk av
warfarin. To studier viste at bruk av rivaroksaban var assosiert med samme risiko for
intrakraniell blødning som bruk av warfarin
(9, 22).

Edoksaban versus warfarin
Vi fant ingen observasjonelle studier som
undersøkte risiko for blødninger ved bruk av
edoksaban sammenlignet med warfarin.

Diskusjon
Kort oppsummering av resultatene
– fra randomiserte kontrollerte
studier til klinisk praksis
Den randomiserte studien RE-LY (2) viste
at risiko for alvorlig blødning var signifikant
lavere ved bruk av lavdose dabigatran (110
mg x 2) sammenlignet med warfarin, mens
risiko ved bruk av standard dose (150 mg
x 2) var den samme. Risiko for GI-blødning
var signifikant høyere ved bruk av standard
dose, mens risiko for intrakraniell blødning
var signifikant lavere ved bruk av begge
doser. Liknende resultater ser vi i klinisk
praksis. Økt risiko for GI-blødning ble særlig
funnet hos eldre pasienter og pasienter på
standarddose.
ROCKET-AF studien (3) viste at
risiko for alvorlig blødning var den samme
ved bruk av rivaroksaban sammenlignet
med warfarin, mens risiko for GI-blødning
var signifikant høyere og risiko for intrakraniell blødning signifikant lavere. Liknende
resultater ble funnet i klinisk praksis.
ARISTOTLE studien (4) viste at
risiko for alvorlig blødning og intrakraniell
blødning var signifikant lavere ved bruk av
apiksaban sammenlignet med warfarin,
mens risiko for GI-blødning var den samme.
Klinisk praksis synes å vise det samme.

Apiksaban versus warfarin
Fire studier viste at bruk av apiksaban var
assosiert med lavere risiko for alvorlig blødning sammenlignet med bruk av warfarin
(9-12) (tabell 2). Subgruppeanalyser viste
at denne assosiasjonen var til stede også
hos pasienter ≥ 75 år i studien til Halvorsen
et al. (9), konsistent på tvers av CHA2DS2VASc og HAS-BLED-skår, men begrenset til
pasienter på standard dose (5 mg x 2) i studien til Yao et al. (10), konsistent uavhengig
av dose i studien til Lip et al. (11) og til stede
uavhengig av alder i studien til Larsen et
al. fra 2016 (12). I sistnevnte studie var
oppfølgingstiden ett år i hovedanalysen og
tilsvarende assosiasjoner ble også vist etter
2,5 års oppfølgingstid.
Én studie viste at bruk av apiksaban
var assosiert med lavere risiko for GI-blødning sammenlignet med bruk av warfarin
(10), mens en annen studie viste at risikoen
var den samme som ved bruk av warfarin
(9) (tabell 3).
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studien til Larsen et al. fra 2016 (12), ca. 17
% i studien til Coleman et al. (23), ca. 30
% i studien til Staerk et al. (21) og opp til
nesten 90 % i studien til Chan et al. (13).
For apiksaban var andelen 0 %, 13,5 %, 29
% og 37 % i studiene til henholdsvis Larsen
et al. fra 2016 (12), Lip et al. (11), Halvorsen
et al. (9) og Staerk et al. (21). Dette kan ha
påvirket resultatet.
En annen ting er hva som var definert som lavdose. Hovedtyngden av studiene var utført på amerikanske pasienter,
men studier fra Norge (9), Danmark (12,
15, 21), Taiwan (13) og New Zealand (18)
også var inkludert. Hvis vi tar dabigatran
som eksempel, er 110 mg x 2 definert som
lavdose i Europa, Taiwan og New Zealand, mens USA opererer med 75 mg x 2.
Dette er viktig å merke seg ved tolkning av
subgruppeanalyser.
To amerikanske studier (14, 16)
undersøkte risiko for alvorlig blødning blant
Medicare-pasienter, men kom fram til
forskjellig resultat. I studien til Graham et al.
(14) var over 100.000 pasienter undersøkt, i
motsetning til < 10.000 i studien til Hernandez et al. (16). Flere forhold kan ha medvirket til de ulike resultater. Oppfølgingstiden
var kortere i studien til Hernandez, og et lavt
antall deltagere kan gjøre resultatene mer
usikre.
Pasienter av asiatisk opprinnelse
har høyere risiko for intrakraniell blødning
sammenlignet med pasienter av ikke-asiatisk opprinnelse når de bruker vitamin-Kantagonist (13), og mens andelen av asiatisk
opprinnelse var svært liten i de fleste
studier som oppga dette, var den svært stor
i studien til Chan et al. (13) som undersøkte
forholdene blant atrieflimmerpasienter i
Taiwan.

ENGAGE AF-TIMI 48 studien
(5) viste at risiko for alvorlig blødning og
intrakraniell blødning var signifikant lavere
ved bruk av edoksaban sammenlignet med
warfarin, mens risiko for GI-blødning var
avhengig av dosen. Risiko ved bruk av standard dose var signifikant høyere sammenlignet med warfarin, mens risiko ved bruk
av lavdose var signifikant lavere. Foreløpig
finnes det ingen observasjonelle studier
som har sammenlignet risiko for blødning
ved bruk av edoksaban og warfarin.

Randomiserte kontrollerte studier
versus observasjonelle studier
Randomiserte kontrollerte studier kjenne
tegnes av strenge studieprotokoller med
veldefinerte inklusjons- og eksklusjonskriterier, og resultatene fra slike studier kan ikke
uten videre overføres til vanlig klinisk praksis (24). Observasjonelle studier har oftest
mer liberale inklusjonskriterier og gjenspeiler forholdene i klinisk praksis på en bedre
måte. Utfordringen med de observasjonelle
studiene er systematiske skjevheter (bias)
og bakenforliggende variabler (konfunderende faktorer). For å redusere effekten av
disse konfunderende faktorene finnes det
flere statistiske metoder, deriblant propensity score matching, som brukes for å
justere for disse konfunderende faktorene.
Til tross for dette vil man ofte sitte igjen
med noe residualkonfundering som gjør at
resultatene må tolkes med forsiktighet.

Forskjeller mellom de
observasjonelle studiene
Det er flere forhold som må tas med i
betraktning når man skal vurdere resultatene fra de 15 observasjonsstudiene opp
mot hverandre. Selv om alle var observasjonelle av natur, var det forskjeller mellom dem som kan ha påvirket resultatet.
Det som varierte, var blant annet andel
pasienter på lavdose, hva som var definert
som lavdose, antall studiedeltagere, hvilke
nasjonaliteter og etniske grupper som var
undersøkt.
Mens andelen på lavdose dabigatran
var 0 % i studien til Larsen et al. fra 2016
(12), var den ca. 35 % i studien til Halvorsen
et al. (9) og nær 90 % i studien til Chan et
al. (13). For rivaroksaban var andelen 0 % i

Andre begrensninger
En viktig begrensning ved denne oversiktsartikkelen er at vi ikke har vurdert effektendepunktene slag og systemisk emboli.
Behandling med NOAK gis for å forhindre
slag og systemisk emboli. Det hjelper ikke
så mye om behandlingen gir redusert risiko
for blødning sammenlignet med warfarin, dersom den ikke er like effektiv som
warfarin til å hindre hjerneslag. Særlig hos
pasienter som behandles med redusert
dose NOAK, er det svært viktig å frem75
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skaffe informasjon om denne behandlingen
er like effektiv til å hindre hjerneslag som
warfarin. Før man vet noe om hvor effektive
medikamentene er til å hindre hjerneslag i
klinisk praksis sammenliknet med warfarin,
kan man ikke konkludere noe om hvilke(t)
medikament(er) som har den beste balanse
mellom gevinst og risiko sammenliknet med
warfarin.

7.

8.

9.

Retningslinjer for
antikoagulasjonsbehandling ved
atrieflimmer

10.

Både norske og europeiske retningslinjer
anbefaler nå NOAK fremfor warfarin til
pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer
(25, 26), mens amerikanske anbefaler enten
warfarin eller NOAK (27).

11.

Konklusjon

Resultater fra observasjonelle studier har
bidratt til ytterligere kunnskap om blødningsrisiko ved bruk av de «nye» antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban
og apiksaban sammenlignet med warfarin.
Resultatene fra randomiserte kliniske studier gjenspeiles i stor grad i klinisk praksis.
Det gjenstår å se om det samme gjelder for
edoksaban.

12.

13.
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